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Wielka rodzina instrumentów

Podejmij temat � Czy dostrzegasz wielką różnorodność instrumentów muzycz-
nych? Wymień instrumenty, których najbardziej lubisz słuchać.

Solista z orkiestrąSoSoliliststaa zz ororkikiesestrtrąą

Instrumenty muzyczne są przyrządami stosowanymi w muzyce do wytwarzania dźwię-
ku. Wiele z  nich ma bogatą historię, sięgającą nieraz nawet czasów prehistorycznych. 
W klasach młodszych poznaliście różne grupy instrumentów oraz sposoby wydobywania 
z nich dźwięków. Przypomnijmy sobie ich przynależność do wielkiej rodziny instrumenta-
rium orkiestrowego. 

Dokonując naukowej klasyfi kacji instrumentów w oparciu o źródła dźwięku, wyróżnia się: 
•  chordofony, w których źródłem dźwięku jest napięta struna. Ze względu na sposób 

pobudzania strun do drgań dzielą się na: szarpane, uderzane i pocierane, 
•  aerofony – instrumenty, w których źródłem dźwięku jest drgające powietrze. Ze wzglę-

du na konstrukcję są: stroikowe, wargowe i ustnikowe, 
•  membranofony, w których źródłem dźwięku jest napięta błona, tak zwana membrana,
•  idiofony – instrumenty, w których źródłem dźwięku jest ciało stałe, (w ich przypadku 

dźwięk wydaje sam materiał budulcowy dzięki swojej naturalnej sprężystości), 
•  elektrofony – elektryczne instrumenty muzyczne, w których dźwięk wytwarzany jest 

za pośrednictwem drgań elektrycznych.
Istnieje też podział instrumentów muzycznych na: 

•  strunowe – smyczkowe (np.: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas), szarpane (np.: 
harfa, gitara, klawesyn, mandolina), uderzane (np.: fortepian, pianino, cymbały), 

•  dęte – drewniane (np.: fl et, obój, klarnet, fagot, saksofon) i blaszane (np.: trąbka, róg, 
puzon, tuba), 

•  perkusyjne – instrumenty o określonej wysokości dźwięku (np.: ksylofon, metalofon, 
dzwonki, kocioł) i instrumenty o nieokreślonej wysokości dźwięku (np.: kastaniety, trój-
kąt, bęben, talerze).
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Instrumenty muzyczne

strunowe

 smyczkowe

 skrzypce altówka wiolonczela kontrabas

 uderzane

 fortepian pianino cymbały

 szarpane

 gitara harfa klawesyn
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dęte

 drewniane

 obój rożek angielski klarnet fagot saksofon

 blaszane

 trąbka puzon

 waltornia tuba

 fl et piccolo fl et poprzeczny
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ksylofon

perkusyjne

 idiofony

– niemelodyczne

 marakasy kastaniety trójkąt talerze  klawesy

– melodyczne

 membranofony

 bębenek baskijski werbel bęben wielki kocioł 

dzwony rurowe

dzwonki 
chromatycznewibrafon
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Muzyczna praktyka

 � Słuchając utworu Gioacchino Rossiniego, zagrajcie na instrumentach początko-
wy fragment Uwertury do opery Sroka złodziejka.

Uwertura
Gioacchino Rossini

Gioacchino Rossini – Uwertura do opery Sroka złodziejka

 � Zaśpiewajcie piosenkę Tyle słońca w  całym mieście. Zaimprowizujcie na wybra-
nych instrumentach akompaniament do jej refrenu.
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Tyle słońca w całym mieście
Słowa: Janusz Kondratowicz
Muzyka: Jarosław Kukulski

Zaśpiewaj

 Dzień – wspomnienie lata, dzień – słoneczne ćmy, a-a!
 Nagle w tłumie, w samym środku miasta – ty, po prostu – ty!
 Dzień – godzina zwierzeń, dzień – przy twarzy twarz, a-a!
 Szuka pamięć poplątanych ścieżek, lecz czy znajdzie nas?
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 Refren: 
 Tyle słońca w całym mieście,  nie widziałeś tego jeszcze,
 popatrz, o, popatrz!
 Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani,
 popatrz, o, popatrz!
 Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w smugę cienia,
 popatrz, o, popatrz!
 Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też?

 La, la, la...

 Dzień – powrotna podróż, dzień – podanie rąk, a-a!
 Ale niebo całe jeszcze w ogniu, chcę zatrzymać wzrok!

 Refren: 
 Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze,
 popatrz, o, popatrz!
 Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani,
 popatrz, o, popatrz!
 Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w smugę cienia,
 popatrz, o, popatrz!
 Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też?

 La, la, la...

Piosenka pochodzi z repertuaru Anny Jantar
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Romantyzm – epoka wielkich indywidualności

Podejmij temat � Wysłuchaj fragmentu ballady Franciszka Schuberta [czyt. szu-
berta] Król olch i powiedz, jaką rolę odgrywa w utworze partia 
fortepianu.

Moritz von Schwind Król elfów 

Za datę rozpoczęcia romantyzmu w muzyce historycy kultury przyjęli rok 1815.
Wtedy powstała ballada Król olch, dzieło Franciszka Schuberta do wiersza słynnego nie-

mieckiego poety Johanna Wolfganga Goethego [czyt. getego].

Franciszek Schubert – Król olch 

Romantyzm wraz neoromantyzmem obejmuje w muzyce prawie cały XIX wiek (w kul-
turze polskiej epokę romantyzmu zamyka powstanie styczniowe w 1863 roku).

1600   1700   1800   1900

 romantyzm neoromantyzm

Muzyka tego okresu często wchodziła w związki z innymi dziedzinami sztuki, a kompo-
zytorzy byli postrzegani jako indywidualiści poszukujący swobodnych form wypowiedzi. 
Artyści muzycy pragnęli wyrazić w swojej twórczości własny światopogląd i idee epoki. 
Korzystali z folkloru, baśniowej fantastyki, odwoływali się do uczuć patriotycznych i naro-
dowych wydarzeń.

Król olch

Noc padła na las, las w mroku spał,
Ktoś nocą lasem na koniu gnał,
Tętniło echo wśród olch i brzóz,
Gdy ojciec syna do domu wiózł.

– Cóż tobie, synku, że w las patrzysz tak?
– Tam ojcze, on, król olch, daje znak,
Ma płaszcz, koronę i biały tren.
– To mgła, mój synku, albo sen.
           J. G. Goethe, Król olch (fragment)

tłumaczenie W. Szymborska 
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Johannes BrahmsFryderyk ChopinNiccolò Paganini Hektor Berlioz

Franciszek LisztRobert Schumann Franciszek Schubert Piotr Czajkowski

Galeria mistrzów

Muzykę romantyczną tworzyło wielu wybitnych kompozytorów. W  galerii mistrzów 
znajdują się m.in. portrety Roberta Schumanna [czyt. szumana] – autora wielu miniatur 
fortepianowych, pieśni, muzyki kameralnej i symfonicznej, Franciszka Schuberta – mi-
strza pieśni romantycznej, Piotra Czajkowskiego – kompozytora muzyki symfonicznej, 
operowej i baletowej, Hektora Berlioza, którego dzieło Symfonia fantastyczna wytyczy-
ło symfonii romantycznej drogę w kierunku programowości, Johannesa Brahmsa [czyt. 
bramsa] – twórcy muzyki orkiestrowej.

Johannes Brahms – IV Symfonia e-moll Elegijna, op. 98, część Allegro non troppo

Nazwij zespół wykonujący utwór muzyczny.

W epoce romantyzmu powstawały nowe formy i gatunki muzyczne, np.: poemat sym-
foniczny, miniatura instrumentalna, pieśń romantyczna, symfonia programowa, 
dramat muzyczny. W tym okresie tworzyły się tzw. szkoły narodowe, wspaniale rozwijała 
się opera.
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Romantyzm był epoką wielkich wirtuozów, w której objawił swój talent Niccolò Paga-
nini [czyt. nikolo] nazywany „szarlatanem skrzypiec”, Fryderyk Chopin [czyt. Szopen] – 
fenomen muzyki fortepianowej, Franciszek Liszt [czyt. list] wielki mistrz fortepianu, Hen-
ryk Wieniawski – wybitny skrzypek i kompozytor. 

Niccolò Paganini, włoski skrzypek i kompozytor, był niezwykłą osobowością sceny muzycz-
nej XIX wieku. O jego postaci i fenomenalnej grze krążyły legendy. Mistrzowskie opanowanie 
instrumentu, niezwykła technika, dynamika gry wzbudzały nie tylko zachwyt, ale i podejrze-
nia o kontakty z nieziemskimi siłami. Sama postać kompozytora budziła kontrowersje – bu-
rza kruczoczarnych włosów, przenikliwy wzrok przywoływał skojarzenia z samym diabłem. 
Do dziś postać Paganiniego fascynuje wielu melomanów oraz inspiruje artystów literackich 
i fi lmowych. W 2013 roku powstał fi lm Paganini: uczeń diabła oparty na biografi i kompozyto-
ra, w którym tytułową rolę zagrał David Garrett, wybitny niemiecki skrzypek.

To ciekawe!

Kadr z fi lmu Paganini: uczeń diabłaK dd fifill P i i ń ddi bbłł

Niccolò Paganini – II Koncert skrzypcowy, op. 7, część Rondo: Andantino

Ta część utworu nazywana jest La Campanella – Dzwoneczek. Co, Twoim zdaniem, mogło 
mieć wpływ na taki tytuł?

Muzyczne zadania

 � Na czym polegał indywidualizm artystyczny kompozytorów romantycznych?

 � Jakie nowe formy i gatunki muzyczne powstały w muzyce drugiej połowy XIX 
wieku?

 � Przygotuj prezentację na temat dorobku artystycznego wybranego kompozy-
tora epoki romantyzmu, ilustrując jego twórczość wybranymi utworami mu-
zycznymi.
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Głos – instrument niezwykły

Podejmij temat � Zaśpiewaj piosenkę Niech tylko ogień gra. Czysto intonuj dźwię-
ki melodii i pamiętaj o oddechu w czasie trwania pauz.

Niech tylko ogień gra
Słowa: Piotr Frankowicz

Muzyka: Ryszard Pomorski

Za szybą mgła i rudy wrzesień przyszarzał i zbladł.
Zima jakby już szła. / 4x

Ucieka czas żurawim kluczem iskrzących się gwiazd.
Za szybą został las. / 4x

Rozpalmy drwa, a ciepło niech się rozejdzie po dach.
Niech tylko ogień gra. / 4x

Piosenka pochodzi z repertuaru harcerskiego zespołu Wołosatki
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Schemat budowy aparatu głosowego człowieka

Lekcja śpiewu

SS hh bb dd łł łł i kk

jama
nosowa

jama 
ustna

gardło

krtań

nagłośnia

tchawica

struny
głosowe

płuca

zatoki

Działanie aparatu głosowego człowieka 
po równuje się często do instrumentu. Wydy-
chany z płuc strumień powietrza wprowadza 
w  wibracje struny głosowe znajdujące się 
w krtani, powodując wytwarzanie fal głoso-
wych, podobnie jak szarpnięta struna. Drga-
nia te są wzmacniane w  jamie gardłowej, 
ustach i zatokach, a różne ułożenie warg i ru-
chy języka zmieniają brzmienie dźwięków.

Aby śpiewać pięknie i czysto, należy kształ-
cić się w zakresie fonacji (intonacja i brzmie-
nie), oddychania i artykulacji.

Podstawą prawidłowego śpiewu jest wła-
ściwe oddychanie, polegające na umiejęt-
nym wprowadzaniu powietrza do płuc i wy-
puszczaniu go w  stałym rytmie z  pomocą 
żeber i  przepony (płatu mięśniowego znaj-
dującego się poniżej płuc).

Skala i  jakość głosu uzależnione są od 
wielu czynników, m.in. od kształtu i  rozmia-
ru krtani i jamy gardłowej, a także od wieku 
człowieka.

Głosy dzieci są zazwyczaj bardzo wysokie. 
Chłopcy między 13 a 16 rokiem życia prze-
chodzą mutację głosu, powodującą jego 
obniżenie i  zmianę barwy. Głos dziewczęcy 
również się zmienia, ale wolniej i  nie w  tak 
znacznym zakresie. Mężczyźni mają niższy 
głos niż kobiety – wpływają na to grubsze 
i dłuższe struny głosowe.

Szkolenie głosu ludzkiego jest procesem 
długotrwałym i dość skomplikowanym. Ład-
ny głos jest często darem natury, ale spraw-
ność głosu i  lepszą technikę śpiewu można 
uzyskać, wykonując systematycznie ćwicze-
nia emisyjne.

Zapamiętaj!

Bardzo ważne jest dbanie o higienę swojego głosu. Pamiętaj przed śpiewaniem zro-
bić „rozgrzewkę” wokalną, wykonując ćwiczenia emisyjne, dykcyjne i oddechowe. Na-
leży dbać o prawidłowe warunki pomieszczenia, np. o jego właściwą wilgotność i tem-
peraturę. Nie wysilaj narządu głosowego w czasie infekcji gardła i krtani.

L kk j śś i
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Śpiewacy operowi dysponują różnymi skalami głosów. Wśród głosów żeńskich wyróż-
nia się m.in. sopran, mezzosopran, alt, wśród męskich m.in. tenor, baryton, bas. Głosy śpie-
waków możemy podziwiać w pięknych ariach operowych, które są popisowymi pieśniami 
bohaterów scenicznych dzieł muzycznych. W teatrach operowych utrzymał się zwyczaj 
nagradzania brawami najpiękniejszych arii. 

Placido Domingo, José Carreras i Luciano Pavarotti podczas koncertuPlPl did D i J éé C i L i P i dd kk

Uczeń podczas wykonywania ćwiczeń emisyjnych Nauka śpiewu chóralnegoUU ńń dd kk i ćć i ńń i j hh NN kk śś i hóhó ll

Giacomo Puccini – O Mio Babbino Caro z opery Gianni Schicchi

Określ rodzaj głosu śpiewaczki operowej.
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Muzyczna praktyka

 � Wymawiaj na jednym wydechu samogłoski: aaa…, eee.., iii …, ooo…., uuu…, 
yyy…

 � Licz na jednym wydechu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 …

 � Powiedz na jednym wydechu jak najwięcej wersów wiersza Juliana Tuwima 
Wspomnienie.

Mimozami jesień się zaczyna,
Złotawa, krucha i miła.
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,
Która do mnie na ulicę wychodziła.

Od twoich listów pachniało w sieni,
Gdym wracał zdyszany ze szkoły,
A po ulicach w lekkiej jesieni
Fruwały za mną jasne anioły.

Mimozami zwiędłość przypomina 
Nieśmiertelnik żółty – październik. 
To ty, to ty moja jedyna, 
Przychodziłaś wieczorem do cukierni.

 � Śpiewaj na jednym dźwięku podane sylaby.

ma              me                mi               mo                mu  

 � Zaśpiewaj na jednym wydechu podany układ dźwięków.

do      mi     sol      mi         do      fa       la       fa         do      mi     sol      mi        do

 � Zaśpiewaj zgodnie z rytmem układ dźwięków. Zwróć uwagę na czystą intonację 
dźwięków. 

don     di    ri   don    di    ri     don     di   ri   don     di   ri      don



19

Opera i dramat muzyczny

Podejmij temat � Zagraj fragment Uwertury do opery Gioacchino Rossiniego Wil-
helm Tell. W którym miejscu dzieła scenicznego występuje ta 
część?

Uwertura z opery Wilhelm Tell

W romantyzmie bardzo dynamicznie roz-
wijała się opera. Wiecie już, że jest to wokal-
no-instrumentalna forma sceniczna, która 
łączy ze sobą muzykę, słowo, ruch i  sztuki 
plastyczne. Głównymi jej ośrodkami były 
Francja, Niemcy i Włochy. 

O  charakterze opery romantycznej de-
cydowała przede wszystkim treść literacka, 
która w tym okresie często nawiązywała do 
podań ludowych i  baśni, wykorzystywała 
elementy fantastyczne oraz tematykę naro-
dową i historyczną. 

Gioacchino Rossiniszybko, z polotem

Wnętrze teatru operowego La Scala w Mediolanie 
we Włoszech
WW L SS ll M ddi ll i
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Plakat opery Carmen

Scena z opery Wolny strzelecSS WW ll t ll

Za twórcę opery romantycznej uważa się Karola Marię Webera, niemieckiego kompo-
zytora, a jego arcydzieło Wolny strzelec (1821) za narodową operę niemiecką. Treść dzieła 
kompozytor oparł na ludowej legendzie, wplótł do muzyki rodzime tańce i melodie lu-
dowe a nastrój oddał czysto muzycznymi środkami wyrazu, właściwymi dla muzyki ro-
mantycznej. „Długo zastanawiałem się nad wyborem środków technicznych służących do 
odmalowania nastroju grozy: musiały to być oczywiście ciemne i ponure barwy, a wiec 
– najniższe rejestry skrzypiec, wioli i kontrabasów, a zwłaszcza niskie dźwięki klarnetów, 
żałosne fagotów, najniższe dźwięki rogu i głuche uderzenia kotłów”.

Karol Maria Weber – Chór strzelców z opery Wolny strzelec
Warto posłuchaćpos

W stolicy Francji – Paryżu królowała grand opera „wielka opera” 
o tematyce bohatersko-historycznej. Dzieła tego typu były bardzo 
widowiskowe, wyróżniały się przepychem dekoracji i  kostiumów. 
W  drugiej połowie XIX wieku rozwinęła się tam opera liryczna, 
w której zaczęto zwracać uwagę przede wszystkim na przeżycia we-
wnętrzne bohaterów. Szczytowym osiągnięciem opery francuskiej 
była Carmen [czyt. karmen] Georgesa Bizeta [czyt. żorża bizeta].

Georges Bizet – Uwertura do opery Carmen

Wymień charakterystyczne cechy uwertury.
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We Włoszech najwybitniejszym kompozytorem oper 
był Giuseppe Verdi [czyt. dżiuzeppe werdi], który przez 
ponad pół wieku kontynuował dzieło swoich poprzed-
ników: Gioacchina Rossiniego [czyt. dżiakina rossinie-
go], wielkiego mistrza oper komicznych (autora m.in. 
Cyrulika sewilskiego i Wilhelma Tella), Vincenza Bellinie-
go [czyt. winczenca belliniego] i Gaetana Donizettiego 
[czyt. gajetana donizettiego], przywracając temu ga-
tunkowi zaszczytne miejsce w historii muzyki. Światową 
sławę przyniosły Verdiemu opery: Rigoletto, Trubadur, 
Traviata, Aida, Nabucco [czyt. nabukko].

Ważną rolę w rozwoju włoskiej muzyki odegrał rów-
nież Giacomo Puccini [czyt. dżiakomo puczini]. Było on 
reprezentantem opery werystycznej, którą cechowała 
realistyczna fabuła i muzyka oparta na dramatycznych 
recytatywach. Najbardziej znane opery Pucciniego to: 
Cyganeria, Tosca [czyt. toska], Madame Butterfl y [czyt. 
madam baterfl aj], Turandot.

Nową koncepcję muzycznego dzieła scenicznego 
przedstawił w połowie XIX wieku niemiecki kompozytor 
Ryszard Wagner. Kierując się romantyczną ideą synte-
zy sztuk, stworzył dramat muzyczny. Koncepcja tego 
gatunku opierała się na całkowitym podporządkowaniu 
muzyki, słowa, oprawy scenicznej – przebiegowi akcji 
dramatycznej. Do najważniejszych dzieł Wagnera nale-
żą utwory: Holender tułacz, Tannhäuser [czyt. tanhojzer], 
Lohengrin [czyt. loengrin], Śpiewacy norymberscy i dra-
maty muzyczne: Tristan i Izolda, tetralogia* Pierścień Ni-
belunga (Złoto Renu, Zygfryd, Walkira, Zmierzch bogów), 
Parsifal.

Rossini odznaczał się ostrością języka. Opowiadano o wydarzeniu, które miało miejsce na 
pewnym paryskim przyjęciu. Primadonna Wielkiej Opery Paryskiej śpiewała tam arie z oper 
Rossiniego w obecności kompozytora. Po końcowym aplauzie artystka wykonała na bis jesz-
cze jedną arię mistrza. Po występie gospodarz wręczył śpiewaczce rulon złotych monet, ale 
kobieta zwróciła mu uwagę, że z powodu bisu koncert był dłuższy i powinna otrzymać więk-
szą zapłatę. Arystokrata dał jej z uprzejmym uśmiechem jeszcze jeden rulon złota. Artystka 
pochwaliła się głośno Rossiniemu:
– Mistrzu! Odśpiewaniem tylko jednej pańskiej arii zarobiłam tyle pieniędzy!
– To bardzo dobrze – odparł chłodno kompozytor – będzie miała więc pani za co uczyć się śpiewu.

* tetralogia 
– cykl złożony 
z czterech 
utworów, 
z których 
każdy stanowi 
zamkniętą, 
odrębnie 
zatytułowaną 
całość. Utwory 
są powiązane 
wspólnym 
tematem 
i posiadają 
zazwyczaj 
ogólny tytuł

To ciekawe!

Giovanni Boldini Portret Verdiego

Ryszard Wagner
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Akademia młodego melomana 

Operowe arcydzieła

Podejmij temat � Przedstawienie operowe jest ważnym wydarzeniem artystycz-
nym i kulturalnym. W jaki sposób przygotowałbyś się do obej-
rzenia tego widowiska?

Giuseppe Verdi – Aida

Dzieło Aida powstało dla uczczenia uroczystości otwarcia Kanału Sueskiego. Kompozy-
tor umieścił akcję opery w starożytnym Egipcie. 

Młody ofi cer egipski, Radames, chce zostać wodzem armii faraona wyruszającej prze-
ciw Etiopom. Ma nadzieję, że kiedy powróci opromieniony sławą zwycięzcy, uda mu się 
uwolnić swoją ukochaną – niewolnicę Aidę. Jego plany jednak komplikują się, ponieważ 
faraon w dowód uznania oddaje mu za żonę swoją córkę Amneris. W noc prze ślubem Ra-
damesa Aida spotyka się z ukochanym i namawia go, żeby uciekli razem do jej ojczystego 
kraju. Zdrada Radamesa wychodzi na jaw, a on sam trafi a do więzienia. Kiedy po raz kolejny 
odrzuca rękę Amneris, zostaje skazany na śmierć przez zamurowanie żywcem w podziem-
nym grobowcu. Nie staje jednak sam w obliczu śmierci, bo Aida wraca, by umrzeć razem 
z nim. Opera kończy się pięknym duetem O terra addio! (Żegnaj ziemio!) – to kochankowie 
śpiewają swoją ostatnią pieśń złączeni w pożegnalnym uścisku.

W Aidzie muzyka wspaniale charakteryzuje przeżycia wewnętrzne i stan ducha głów-
nych bohaterów – ich miłość, gniew, rozpacz i smutek.

Giuseppe Verdi – Duet Aidy i Radamesa O terra addio! z opery Aida

Jakie uczucia i emocje towarzyszą Ci podczas słuchania utworu?

Scena z przedstawienia operowego Aida S dd i i A did
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Scena z opery CarmenS C

Georges Bizet – Carmen

Opera Carmen opowiada o tragicznej miłości, nienawiści i zemście. Jej akcja rozgrywa 
się w Sewilli w latach 20. XIX wieku. Główną bohaterką jest Carmen – piękna Cyganka, któ-
ra bez skrupułów łamie serca mężczyzn, nie patrzy w przyszłość, a w jej życiu najważniej-
sza jest zabawa i przygoda. Za zranienie w czasie bójki robotnicy w fabryce cygar zosta-
je osadzona w areszcie, ale oczarowany urodą dziewczyny sierżant Don Jose pozwala jej 
uciec, za co sam zostaje pozbawiony wolności. Po odbyciu kary żołnierz w ataku zazdrości 
o  Carmen atakuje swojego przełożonego, pozbawiając się możliwości powrotu do ko-
szar. Nie mając innego wyboru, przystaje do grupy przemytników i uchodzi z nimi w góry. 
Tymczasem dziewczyna uwodzi torreadora Escamillo i wkrótce zostaje jego narzeczoną. 
Zrozpaczony Don Jose błaga Carmen, aby wróciła do niego, niestety dziewczyna lekcewa-
ży jego uczucia. Wówczas zaślepiony zazdrością i nieprzytomny z rozpaczy młodzieniec 
śmiertelnie rani Carmen sztyletem.

Opera Carmen przyniosła ogromną sławę Bizetowi. Niestety kompozytor nie doczekał 
jej wielkiego sukcesu, gdyż zmarł trzy miesiące po niezbyt udanej premierze opery. Ży-
wiołowa, wyrafi nowana muzyka Carmen porywa słuchaczy do dziś i należy do czołówki 
najpiękniejszych dzieł muzycznych.

Georges Bizet – Habanera z opery Carmen

Na podstawie wysłuchanego utworu określ charakterystyczne cechy habanery, popularne-
go tańca hiszpańskiego.
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Giacomo Puccini – Tosca

Opera Tosca składa się z czterech aktów, jej akcja roz-
grywa się w Rzymie w 1800 roku.

Malarz Mario Cavaradossi [czyt. kawaradossi], zako-
chany w słynnej śpiewaczce Tosce, pomaga w ucieczce 
przyjacielowi, który został skazany za udział w spisku 
przeciwko tyranii władz rządzących krajem. Mario zo-
staje aresztowany, lecz nie przyznaje się, że pomagał 
zbiegowi. Prefekt policji każe poddać więźnia tortu-
rom w  obecności Toski. Kobieta zdradza miejsce po-
bytu uciekiniera i  tortury zostają przerwane, ale Ma-
rio śpiewa hymn na cześć wolności, czym wydaje na 
siebie wyrok śmierci. Tosca, aby ratować ukochanego, 
zgadza się ulec żądaniom prefekta policji. Domaga się 
w  zamian dokumentu dla dwóch osób, zezwalające-
go na opuszczenie granic Rzymu. Kiedy mężczyzna 
ma pismo w ręku, Tosca godzi go nożem, zabiera glejt 
i  spieszy do więzienia. Mario zostaje jednak rozstrze-
lany, a zrozpaczona dziewczyna rzuca się w przepaść 
z murów zamku. 

Tragizm opery podkreśla doskonała muzyka, pełna 
dramatycznego napięcia.

Giacomo Puccini – Aria Vissi d’arte z II aktu opery Tosca

Jakie uczucia i wzruszenia kompozytor maluje muzyką?

ansamble –  zespół śpiewaków solistów
aria –  popisowa pieśń solowa z akompaniamentem orkiestry
libretto –  treść słowna opery
primadonna –  wybitna śpiewaczka operowa
recytatyw –  śpiew o charakterze deklamacyjnym, służący do opisu akcji scenicznej w operze
uwertura –  instrumentalny wstęp do opery

Muzyczne zadania

 � Wymień i krótko scharakteryzuj części opery.

 � Wyszukaj w prasie ogólnopolskiej oraz na stronach internetowych teatrów mu-
zycznych aktualny repertuar wybranego teatru operowego.

Secesyjny afi sz do opery ToscaS j fifi dd T
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Muzyczna praktyka

 � Zagraj fragment melodii La donna é mobile – Kobieta zmienną jest z opery Rigolet-
to. Zwróć uwagę na artykulację staccato – legato.

La donna é mobile z opery Rigoletto
Giuseppe Verdi

W przedostatnim takcie utworu występuje nieregularny podział wartości rytmicz-
nych, tzw. triola. Trzy ósemki należy zagrać w czasie trwania jednej ćwierćnuty.

 � Zagraj temat główny Arii Butterfl y z opery Madame Butterfl y Giacomo Pucciniego 
zachowując poważny, spokojny charakter utworu.

Aria Butterfl y z opery Madame Butterfl y
powoli, spokojnie Giacomo Puccini

 � Zaśpiewaj piosenkę Bardzo smutna piosenka retro, interpretując według własnej 
inwencji jej tekst i melodię.
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Bardzo smutna piosenka retro
Muzyka i słowa: Andrzej Sikorowski

Zaśpiewaj

 Lato było jakieś szare
 i słowikom brakło tchu.
 Smutnych wierszy parę
 ktoś napisał znów.
 Smutnych wierszy nigdy dosyć
 i zranionych ciężko serc,
 nieprzespanych nocy,
 które trawi lęk.

 Refren:
 Kap, kap, płyną łzy,
 w łez kałużach ja i ty,
 wypłakane oczy i przekwitłe bzy.
 Płacze z nami deszcz
 i fontanna szlocha też.
 Trochę zadziwiona,
 skąd ma tyle łez.

Piosenka pochodzi z repertuaru zespołu Pod Budą

 Nad dachami muza leci,
 muza, czyli weny znak,
 czemu wam, poeci,
 miodu w sercach brak?
 Muza ma sukienkę krótką,
 muza skrzydła ma u rąk,
 lecz wam ciągle smutno,
 a mnie boli ząb.

 Refren:
 Kap, kap, płyną łzy[...]
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Zaczarowany świat operetki

Podejmij temat � Przeczytaj streszczenie libretta operetki Johanna Straussa [czyt. 
johana sztrausa] Baron cygański, następnie zaśpiewaj fragment 
jednej z jej najsłynniejszych arii Wielka sława to żart. 

Johann Strauss – Baron cygański

Do rodzinnego, zrujnowanego majątku przybywa młody szlachcic, Sandor Barinkay [czyt. szandor 
barinkoj]. Nowego dziedzica wita wróżba starej Cyganki: Zanim się księżyc odmieni, sypnie złotem wnę-
trze tej ziemi. Wpierw jednak serce wpadnie w sieć – zabrzmi weselna pieśń!

Majątek młodzieńca graniczy z ziemią zachłannego sąsiada, który w celu powiększenia swoich 
dóbr, decyduje się oddać Sandorowi za żonę swoją piękną córkę Arsenę. Dziewczyna jednak stawia 
warunek: aby mężczyzna został jej mężem, musi nosić arystokratyczny tytuł. To, co wydaje się nie-
możliwe, wkrótce staje się faktem. Młodzieniec otrzymuje od Cyganów, którzy mieszkają nieopodal 
ze swoim taborem, tytuł króla, ale Arsena kpi z niego i odrzuca oświadczyny. Wówczas Sandor prosi 
o rękę Soffi   „cygańską przybłędę” i zostaje przez nią przyjęty. Wkrótce, dzięki wskazówkom starej Cy-
ganki, młodzieniec odnajduje na swojej ziemi ukryte skarby. Nieoczekiwanie okazuje się, że nowo po-
ślubiona wybranka jest księżniczką i w związku z tym jego małżeństwo staje się  nieważne ze względu 
na różnice pochodzenia. Zrozpaczony Sandor zaciąga się do wojska i wyrusza walczyć za ojczyznę. 
Operetka kończy się jednak szczęśliwym fi nałem. Za odwagę i waleczność Sandor otrzymał tytuł ba-
rona i rękę zakochanej w nim księżniczki Soffi  . 

Wielka sława to żart (fragment)
Johann Strauss

Wiel          -         ka               sła       -     wa                   to         żart,

zło           -           to                 to       -      czy                  się       w krąg, 

z rąk            do               rąk,                                                z rąk           do               rąk.

ksią            -         że               błaz       -      na                  jest        wart,

Wielka sława to żart,
książę błazna jest wart,
złoto toczy się w krąg,
z rąk do rąk, z rąk do rąk.
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Operetka, z włoskiego operetta, czyli „mała 
opera”, jest widowiskiem scenicznym o  cha-
rakterze komediowym. Składa się z części mu-
zycznych (uwertura, arie, duety, partie chó-
ralne, tańce) oraz niemuzycznych (monologi, 
dialogi i sceny zbiorowe). Pierwowzorem ope-
retki były francuskie wodewile oraz angielskie 
opery balladowe.

We Francji w drugiej połowie XIX wieku jed-
nym z twórców nowej formy widowiska był Ja-
kub Off enbach [czyt. ofenbach]. Jego utwory 
należą do arcydzieł sztuki operetkowej. Najpo-
pularniejsze z nich to: Orfeusz w piekle, Piękna 
Helena, Życie paryskie. Kompozytor wprowa-
dził do swoich dzieł kankana – żywiołowy ta-
niec w  rytmie galopu, który zyskał niezwykłą 
popularność w wielu krajach.

Jakub Off enbach – Kankan z operetki Orfeusz w piekle

Które elementy muzyki sprawiają, że utwór zyskał miano „piekielnego galopu”?

Twórcami wiedeńskiej szkoły operetkowej byli Franz Suppé [czyt. franc sipe] i Johann 
Strauss, który często wprowadzał do swoich dzieł wiedeńskie walce. Operetkę rozsławił 
również węgierski kompozytor Ferenc Lehar. Jego piękne melodie, m.in. z Wesołej wdów-
ki, Hrabiego Luxemburga, Cygańskiej miłości, Krainy uśmiechu są znane i śpiewane współ-
cześnie na całym świecie. Artysta tworzył już w czasach płyt gramofonowych, fi lmu i radia. 
Dzięki nagraniom swoich utworów stał się właścicielem wielkiego majątku i pałacu w Wied-
niu, w którym założył muzeum operetki.

Nie tylko piękne arie operetek cieszą się do dnia dzisiejszego niezmienną popularnością. 
W literaturze muzycznej ogromne uznanie i wielu zwolenników zyskały duety operetkowe, 
np. duet Sylvy i Edwina – W rytm walczyka serce śpiewa z operetki Księżniczka czardasza (E. Ka-
man), duet Hrabiny i Hrabiego – Kto wiedeńską ma krew z operetki Wiedeńska krew (J. Strauss), 
duet Hanny i Daniły – Usta milczą, dusza śpiewa z operetki Wesoła wdówka (F. Lehar)

Ferenc Lehar – Usta milczą, dusza śpiewa z operetki Wesoła wdówka

Na rytmie jakiego tańca oparta jest melodia utworu?

Muzyczne zadania

 � Wymień podobieństwa i różnice między operą i operetką. 

 � Podaj tytuły znanych operetek oraz nazwiska ich twórców.

To ciekawe!

Tancerki wykonujące kankana
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Muzyczna praktyka

 � Zagrajcie na dzwonkach w duecie fragment melodii z operetki Ferenca Lehara 
Wesoła wdówka. Zwróćcie uwagę na znaki dynamiczne i oznaczenia tempa.

Usta milczą, dusza śpiewa (fragment)
Ferenc Lehar

 � Zagrajcie w duecie Galop z operetki Jakuba Off enbacha Orfeusz w piekle. Jedna 
osoba zagra melodię na dzwonkach lub fl ecie, druga wystuka na bębenku ćwierć-
nutowy rytm.

Galop (fragment)
Jakub Offenbach
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Pocztówka z Beskidu
Muzyka i słowa: Wiesław Jarosz

Po Beskidzie błądzi jesień, Po Beskidzie błądzą ludzie,
wypłakuje deszczu łzy,  kare konie w chmurach rżą.
na zgarbionych plecach niesie Święci pańscy zamiast w niebie
worek siwej mgły. po kapliczkach śpią.
Pastelowe cienie kładzie, Kowal w kuźni klepie biedę,
zdobiąc rozczochrany las, czarci wydeptują trakt.
nocą rwie w brzemiennym sadzie W pustej cerkwi co niedzielę
grona słodkich gwiazd, złotych gwiazd. rzewnie śpiewa wiatr, pobożny wiatr.

Refren: Refren:
Jesienią góry są najszczersze,        

1
4

2
4

3

bis

 Jesienią góry są najszczersze (…)
żurawim kluczem otwierają drzwi.
Jesienią smutne piszę wiersze,
smutne piosenki śpiewam ci.

Zaśpiewaj
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Akademia młodego melomana 

Muzyczne batalie

Podejmij temat � Zaśpiewajcie pieśń Marsz, marsz Polonia, wystukując jej marszo-
wy rytm na bębenkach.

Marsz, marsz Polonia

 Już was żegnam niskie strzechy,                    Już was żegnam bracia, siostry, 
 krewni, przyjaciele. 
 Póki w ręku miecz jest ostry 
 nie zginie nas wiele.

 Refren:
 Marsz, marsz Polonia...

 ojców naszych chatki. 
 Już was żegnam bez powrotu
 ojcowie i matki. 

 Refren:
 Marsz, marsz Роlonia, 
 marsz dzielny narodzie. 
 Odpoczniemy po swej pracy 
 w ojczystej zagrodzie. 

Historia pieśni Marsz, marsz Polonia wiąże się z okresem powstania styczniowego. Anoni-
mowy autor napisał tekst do melodii dumki ukraińskiej Marsz Czachowskiego, na cześć jed-
nego z dowódców powstania. W późniejszych latach dopisywano kolejne zwrotki, a pieśń 
zyskiwała coraz większą popularność, np. wśród żołnierzy Legionów Polskich. Ostateczny 
kształt pieśni ustalił się w latach 20. XX wieku. Pieśń była bardzo popularna wśród młodzie-
ży, a zagraniczna Polonia uznała ją za swój nieofi cjalny hymn. W czasie II wojny światowej 
utwór był jedną z głównych hymnicznych pieśni patriotycznych. 

Już        was że  - gnam       ni   - skie    strze - chy,         oj     -    ców na  - szych      cha     -     tki.

Już        was  że  -  gnam      bez     po  -   wro  -  tu            oj     -    co - wie        i          ma      -      tki.

Marsz,       marsz        Po  -  lo      -       nia,            marsz,  dziel  -  ny      na          ro                -            dzie.

Od    -  pocz-nie  -  my         po  -  swej    pra  -  cy         w oj   -   czys - tej      za    -    gro     -    dzie.

Tempo marsza autor tekstu i melodii nieznany

Cm

Cm Cm

Cm

Cm

Es B7 G7

G7

G7

G7
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Jan Matejko Jan Sobieski pod Wiedniem J M kjk J S bbi kki dd Wi dd i

Przebieg zmagań wojennych, wielkie bitwy czy postacie bohaterskich przywódców 
były wielokrotnie opisane przez pisarzy i poetów na stronach powieści i strof wierszy. Ma-
larze uwieczniali sceny bitewne na płótnach, podkreślając środkami wyrazu artystycznego 
dramat wojennej zawieruchy, tragizm klęski, ale również radość i  łzy zwycięstwa. Moty-
wy batalistyczne pojawiają się również w dziełach muzycznych. Utwory takie opowiadają 
dźwiękami, np. waleczne wydarzenia historyczne kampanii napoleońskiej, czy zrywy nie-
podległościowe różnych narodów. 

Kampania napoleońska

Ludwig van Beethoven [czyt. betowen] w utworze Zwycięstwo Wellingtona [czyt. łelingto-
na], op. 91, czyli bitwa pod Vittorią upamiętnił starcie zbrojne wojsk angielsko-portugalsko-
-hiszpańskich pod dowództwem księcia Wellingtona z francuską armią Josepha Bonapar-
tego (starszego brata Napoleona Bonapartego), które miało miejsce 21 czerwca 1813 roku. 
Bitwa zakończyła się klęską Francuzów i doprowadziła do prawie całkowitego opuszczenia 
Hiszpanii przez wojska francuskie. 

Utwór Zwycięstwo Wellingtona ma charakter ilustracyjno-programowy. Usłyszeć w nim 
można odgłosy walki, serie wystrzałów z karabinów, huk armatnich dział, które brzmie-
niem naśladują instrumenty. Pierwszą wersję utworu Beethoven napisał na panharmo-
nicon, zmechanizowany instrument dęty skonstruowany przez jego przyjaciela, Johanna 
Nepomuka Mälzla – wynalazcy metronomu, później powstała wersja orkiestrowa, która 
zyskała miano „Symfonii bitewnej”. Dzieło zostało entuzjastycznie przyjęte przez słucha-
czy i cieszy się zainteresowaniem po dzień dzisiejszy.

Ludwig van Beethoven – Zwycięstwo Wellingtona, op. 91

Rozpoznaj i nazwij instrumenty, które grają we wstępnej części utworu.
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Historyczne wydarzenia wojenne związane ze swoim krajem, opisuje muzyką Piotr Czaj-
kowski w Uwerturze koncertującej Rok 1812, op. 49. Utwór upamiętnia obronę Moskwy przed 
atakami wojsk Napoleona Bonapartego i niemal w fabularyzowany sposób przedstawia 
kolejne zdarzenia tej długiej i wyczerpującej ekspansji wojennej, m.in. najazd Napoleona 
na Rosję, bitwę pod Borodino, odwrót wyczerpanej chłodem i głodem armii napoleońskiej 
oraz radość rosyjskiego narodu z odzyskanej wolności. Echa tych wydarzeń kompozytor 
wyraźnie zaznaczył muzycznymi motywami. Słuchacze w czasie przebiegu utworu słyszą 
temat Marsylianki – symbolizującej pewność zwycięstwa Napoleona Bonapartego, salwy 
armatnich dział w czasie starć bitewnych lub dzwony cerkwi obwieszczające radość z od-
zyskanej wolności. Prawykonanie dzieła Czajkowskiego miało miejsce w 1882 roku w Mo-
skwie. Utwór zyskał dużą popularność, stając się niezwykłą ozdobą wielu koncertów fi lhar-
monicznych.

Gdzie nie ma serca, muzyka istnieć nie może.
                       Piotr Czajkowski

Piotr Czajkowski – Uwertura koncertująca Rok 1812, op. 49

Wysłuchaj fragmentu utworu i nadaj mu własny tytuł. Uzasadnij swoją decyzję.

Myśli o muzyce

Jean-Louis-Ernest Meissonier Kampania francuska, 1814 (fragment obrazu)J LL i EE MM i i KK i ff kk 1814 (f(f bb ))
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Wybitny polski kompozytor, Ignacy Jan Paderewski z okazji 40. rocznicy wybuchu po-
wstania styczniowego skomponował Symfonię h-moll Polonia, op. 24. Dzieło ma charakter 
programowy i w każdej swojej części opisuje muzycznie wybrane wydarzenia z historii 
naszego kraju. Część pierwsza utworu ilustruje dawną potęgę Rzeczpospolitej, jej boha-
terską przeszłość oraz agresję zaborców, część druga utrzymana w charakterze lirycznej, 
żałobnej pieśni obrazuje poetyckie cechy narodu polskiego. Część trzecia symfonii przy-
pomina o wydarzeniach z powstania styczniowego. 

W utworze kompozytor zastosował oryginalne instrumentarium, np. sarusofony – in-
strumenty dęte drewniane o basowym brzmieniu oraz tonitruon – instrument perkusyjny 
w postaci arkusza blachy, który przy potrząsaniu wydawał odgłos grzmotów. Utwór uzna-
ny został przez melomanów za muzyczną refl eksję nad losami Polski. 

Józef Brandt BogurodzicaJó ff B dd B dd i

Ignacy Jan Paderewski – Symfonia h-moll Polonia, op. 24, część 3

W tej części kompozytor wspaniale przedstawił muzyką dramatyczną walkę powstańców 
i ich nadzieję na odzyskanie niepodległości. Jaką melodię znanej pieśni zacytował w tym 
utworze? 

Muzyczne zadania

 � Wymień przykłady instrumentów, które znalazły zastosowanie w muzyce woj-
skowej. Jak wykorzystywano ich brzmienie na polach bitewnych i w czasie prze-
marszu wojsk?

 � Zaśpiewaj najważniejszą dla Polaków pieśń patriotyczną Mazurek Dąbrowskiego 
(s. 126), zachowując powagę i właściwą postawę w czasie jej wykonywania. Przy-
pomnij okoliczności oraz ważne wydarzenia historyczne, towarzyszące powsta-
niu polskiego hymnu narodowego.
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Muzyka szkół narodowych

Podejmij temat � Czy, Twoim zdaniem, kompozytor może wyrazić muzyką swoją 
odrębność narodową, miłość do kraju, zachwyt nad pięknem 
ziemi ojczystej? Uzasadnij swoją wypowiedź.

Tańce Połowickie
Umiarkowanie Aleksander Borodin

W epoce romantyzmu wzrosło zainteresowanie artystów kulturą ludową i narodową 
sztuką. W drugiej połowie XIX wieku kompozytorzy zaczęli podkreślać swoją odrębność 
i wartość rodzimej kultury muzycznej. Jedną z ważniejszych była narodowa szkoła rosyj-
ska. Tworzyła ją grupa kompozytorów nazywanych przez krytyków „Potężną Gromadką”. 
Należeli do niej: Milij Bałakiriew, Aleksander Borodin, Cezar Cui [czyt. kyi], Modest Mu-
sorgski, Nikołaj Rimskij-Korsakow.

Twórcy ci, kontynuując idee Michała Glinki, pierwszego kompozytora świadomie wy-
korzystującego w  swojej muzyce elementy ludowości, dokonywali umiejętnej syntezy 
folkloru rosyjskiego z nurtem współczesnej muzyki.

Tradycje muzyki ludowej z pierwiastkami europejskimi łączył również w swojej twór-
czości rosyjski kompozytor Piotr Czajkowski. Do najwybitniejszych jego utworów zalicza 
się m.in. opery: Eugeniusz Oniegin, Dama pikowa, balety: Śpiąca królewna, Dziadek do orze-
chów, Jezioro łabędzie, oraz symfonie, koncerty fortepianowe, utwory kameralne i pieśni.

Piotr Czajkowski – I Koncert fortepianowy b-moll, część Allegro con fuocco

Posłuchaj fragmentu jednego z najbardziej znanych na świecie koncertów fortepianowych. 
Kto wykonuje temat główny, któremu towarzyszy pochód akordów partii fortepianu? 
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W Europie Środkowej w tworzeniu muzyki narodowej wy-
różniali się czescy kompozytorzy. Najwybitniejszym przed-
stawicielem czeskiej szkoły narodowej był Bedrzich Sme-
tana, określany mianem twórcy opery narodowej. W  jego 
dorobku artystycznym znalazł się między innymi cykl sze-
ściu poematów symfonicznych Moja ojczyzna, ukazujący 
piękno rodzinnego kraju kompozytora oraz opera Sprze-
dana narzeczona, w której usłyszeć można czeskie melodie 
i tańce ludowe.

Pierwiastki ludowe odnajdujemy również w twórczości 
innego czeskiego kompozytora Antonina Dvořáka [czyt. 
dworzaka]. Inspiracją do napisania Tańców słowiańskich 
były dla niego czeskie pieśni ludowe, zaś w symfonii Z No-
wego Świata w Trio i Finale utworu doskonale połączył mu-
zykę czeską i amerykańską.

Antonin Dvořák – Taniec słowiański, op. 46 nr 7

Jakimi środkami wyrazu artystycznego podkreślił kompozy-
tor żywiołowość tańca?

Najwybitniejszym reprezentantem norweskiej szkoły na-
rodowej był Edward Grieg [czyt. grig], którego Koncert forte-
pianowy a -moll uważany jest za symbol norweskiej muzyki 
romantycznej. Sławę kompozytorowi przyniosła również I i II 
suita Peer Gynt, w której artysta przedstawił muzyką przygo-
dy norweskiego chłopca. 

Edward Grieg – Koncert fortepianowy a –moll, op. 16, 
część 1 Allegro molto moderato

Wsłuchaj się w główny temat utworu, który uznawany jest 
przez melomanów za najbardziej rozpoznawalny muzycz-
ny motyw. Spróbuj zanucić jego melodię.

Edward Grieg – Poranek z I suity Peer Gynt

W tym najpiękniejszym muzycznym wschodzie słońca deli-
katną melodię grają dwa instrumenty, następnie cała orkie-
stra, tworząc w wyobraźni bohatera malowniczy norweski 
krajobraz. Określ, co to za instrumenty.Edward Grieg

Antonin Dvořák

Bedrzich Smetana

Narodową kulturę hiszpańską propagowali w swojej twórczości: Isaac Albéniz [czyt. isak 
albenis], Enrique Granados [czyt. enrike granados] i najwybitniejszy z nich Manuel de Fal-
la [czyt. manuel de faja]. Kompozytorzy ci tworzyli nowoczesną muzykę hiszpańską, prze-
pojoną elementami folkloru. W swych utworach wykorzystywali m.in. rytmikę, harmonikę 
i melodykę śpiewów typowych dla Andaluzji – regionu w południowej Hiszpanii. Stylizowali 
pieśni i tańce ludowe, nawiązywali do dawnej muzyki hiszpańskiej.
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Muzyczna praktyka

 � Zapoznaj się z treścią literacką suity Edwarda Griega Peer Gynt,  następnie wysłu-
chaj wybranych fragmentów muzycznych: Taniec Anitry i Poranek.

Bohaterem utworu Edwarda Griega Peer Gynt jest norweski wiejski chłopiec Peer Gynt, który 
w ataku złości, wywołanym urażoną ambicją, porywa z wesela pannę młodą – swoją dawną uko-
chaną. Nie zważając na błagania dziewczyny, porzuca ją w górach, a sam ucieka przed obławą. 
Od tej chwili jego życie jest pełne niebezpieczeństw. Gdy ukrywa się w niedostępnych lasach, 
trafi a do baśniowej krainy Króla Gór. Kiedy nie chce ożenić się z jego szkaradną córką, próbują go 
zabić złośliwe trolle. Na szczęście udaje mu się wyjść cało z opresji. Nie zaznawszy nigdzie spoko-
ju, zbuntowany młodzieniec postanawia opuścić kraj. Przed wyjazdem odwiedza jeszcze umiera-
jącą matkę, a następnie zaciąga się na statek. W zamorskich krainach spotykają go niesamowite 
przygody. Jedna z nich ma miejsce na pustyni, gdzie Peer Gynt zostaje omyłkowo uznany przez 
tubylców za proroka. To właśnie tam piękna Anitra uwodzi go zmysłowym tańcem, namawia do 
ucieczki, a na koniec okrada z kosztowności. Peer Gynt wraca do Norwegii jako starzec, nie wie-
dząc, że w pustym ustroniu czeka na niego jego młodzieńcza miłość – Solvejga.

Edward Grieg – Taniec Anitry z I suity Peer Gynt

Słuchając utworu, zwróć uwagę na partię wiolonczel, obrazującą zachwyt Peer Gynta uro-
dą Anitry, a także na grę instrumentów perkusyjnych, naśladujących pobrzękiwania ozdób 
w czasie tańca dziewczyny.

Edward Grieg – Poranek z I suity Peer Gynt

W tym najpiękniejszym muzycznym wschodzie słońca delikatną melodię grają dwa instru-
menty, następnie cała orkiestra, tworząc w wyobraźni bohatera malowniczy norweski krajo-
braz. Określ, co to za instrumenty. 

 � Zagrajcie w dwugłosie fragment Pieśni Solvejgi z II suity Peer Gynt. Starajcie się 
podkreślić brzmieniem instrumentów śpiewność melodii.

Pieśń Solvejgi

Głos I

Głos II

cresc. dim.

dim.cresc.

Edward Griegandante 
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 � Zagraj fragment utworu Edwarda Griega Poranek z I suity Peer Gynt , starając się 
oddać brzmieniem instrumentu i środkami wykonawczymi delikatność i zwiew-
ność melodii obrazującej wschód słońca.

Poranek (fragment)
Edward Grieg

Wyszukaj w literaturze muzycznej tytuły I i II części suity. Wysłuchaj wybranego utwo-
ru i wymyśl nową przygodę Peer Gynta.

Poranek w norweskiej wiosce
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Obrazki z wystawy 

Podejmij temat � Wysłuchaj Promenady z cyklu Obrazki z wystawy Modesta Mu-
sorgskiego. Określ charakterystyczne cechy utworu, następnie 
spróbuj zaśpiewać na sylabie „la” temat  melodyczny.

Promenada z cyklu Obrazki z wystawy
Umiarkowanie Modest Musogorski

Modest Musorgski – Promenada z cyklu Obrazki z wystawy

Inspiracją do powstania dzieła Modesta Musorgskiego Obrazki z wystawy była pośmiert-
na wystawa prac malarza Wiktora Hartmanna – przyjaciela kompozytora. Musorgski zafa-
scynowany obejrzanymi dziełami napisał w bardzo krótkim czasie dziesięć miniatur for-
tepianowych, w których niezwykle sugestywnie odmalował muzyką wybrane obrazy. Te 
krótkie utwory łączy motyw Promenady, w którym artysta ukazał swoje emocje towarzy-
szące mu podczas zwiedzania wystawy.

Zapraszam Was na wernisaż malowany muzyką.
Gnom – ilustracja do baśni przedstawiająca wędrującego, pokracznego karła. Wstrząsa-

jąca muzyka obrazuje skomplikowane uczucia niezdarnej istoty oraz jej podrygiwania na 
krzywych nogach.

Modest Musorgski – Gnom  z cyklu Obrazki z wystawy

Słuchając utworu zwróć uwagę na wybrane elementy dzieła muzycznego, np. rytmikę, dy-
namikę, agogikę. Dokonaj ich analizy.

Stary zamek – budowla odbija się w tafl i jeziora, przy jej murach trubadur śpiewa smut-
ną miłosną pieśń. Spokojna, nostalgiczna melodia z prostym akompaniamentem oddaje 
nastrój tajemniczości.

Tuileries* [czyt. tuilri] – obrazek malarza ukazuje aleję paryskiego parku, spacerujących 
po niej ludzi i bawiące się dzieci. Kompozytor poprzez zastosowanie żartobliwej w cha-
rakterze melodyki, odmalował muzyką atmosferę chwili, ujmując w niej zabawne odgłosy 
dziecięcej sprzeczki.

Bydło – o zmierzchu para wołów ciągnie za sobą wielki, drabiniasty wóz. Dudniące basy 
podkreślają mozolną pracę i  zmęczenie zwierząt. Słychać też ludową melodię nuconą 
przez woźnicę.

Taniec piskląt w skorupkach – w dziele Hartmanna jest to szkic kostiumowy do baletu, 
w ujęciu Musorgskiego – wdzięczny taniec małych ptaszków.
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Samuel Goldenberg i Szmul – dwie melodie grane w różnych rejestrach charakteryzują 
postacie bogatego, statecznego, pewnego siebie Goldenberga i biednego, gadatliwego 
Szmula, który za wszelką cenę chce zwrócić na siebie uwagę rozmówcy.

Rynek w Limoges [czyt. limoż] – obrazek przedstawia scenę rodzajową rynku w prowin-
cjonalnym miasteczku. Kompozytor doskonale zobrazował muzyką odgłosy targu, np. po-
rykiwania krów, kłótnię przekupek.

Modest Musorgski – Rynek w Limoges

W jaki sposób kompozytor zilustrował muzyką atmosferę hałaśliwego placu targowego?

Alina Górecka (l.14) Rynek w LimogesAlAli GóGó kk (l(l 1 )4) RR kk LLi Katarzyna Bąk (l. 15) Chatka na kurzej nóżceKK BB kk (l(l 15)) CChh kk kk j óóż

Katakumby – Hartmann przedstawił na tym obrazie samego siebie zwiedzającego z la-
tarnią w ręku mroczne paryskie katakumby. Musorgski doskonale odmalował muzyką, 
graną w niskich rejestrach, nastrój grozy, powagę i skupienie wędrowca.

Chatka na kurzej nóżce – obraz malarza przedstawia baśniowy dom baby jagi, który 
w utworze muzycznym został zobrazowany przez ruchliwe scherzo.

Wielka Brama w  Kijowie – jest architektonicznym pomysłem Hartmanna. Musorgski 
podkreślił w utworze bicie cerkiewnych dzwonów i odgłosy chóralnych modlitw, które 
razem tworzą wspaniały fi nał dzieła.

Modest Musorgski – Wielka Brama w Kijowie z cyklu Obrazki z wystawy

Wysłuchaj ostatniej muzycznej część Obrazków z wystawy. Jakimi środkami wyrazu arty-
stycznego podkreślił kompozytor powagę i monumentalność tej części utworu?

Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego zinstrumentował francuski kompozytor Maurice Ra-
vel [czyt. moris rawel]. W wersji orkiestrowej utwór cieszy się do dziś ogromną popularnością.

To ciekawe!
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Poemat symfoniczny – muzyczne uniesienia

Podejmij temat � Wysłuchaj poematu symfonicznego Bedrzicha Smetany Wełta-
wa z cyklu Moja ojczyzna, dla którego inspiracją było piękno cze-
skiego krajobrazu. Prześledź z uwagą sposób realizacji treści po-
zamuzycznych w utworze.

Bedrzich Smetana – Wełtawa

Z ziemi wytryskują dwa źródełka, które są obrazowane muzycznie przez dźwięki fl etów, a następ-
nie klarnetów.

Źródła łączą się, dając początek czeskiej rzece Wełtawie – orkiestra gra motyw muzyczny płynącej 
rzeki. Motyw ten pojawia się w utworze kilka razy.

Rzeka, w niezwykle plastyczny sposób malowana dźwiękami, prowadzi słuchacza przez czeskie 
krainy. Właśnie przepływa przez las, w którym odbywa się polowanie – w oddali słychać sygnały my-
śliwskich rogów.

Następnie rzeka przepływa przez wieś, gdzie odbywa się zabawa weselna – instrumenty grają me-
lodię czeskiej polki.

Zapada noc, której tajemniczy nastrój podkreślają dźwięki harfy i przywodzą na myśl taniec le-
śnych nimf i duszków.

Rzeka dopływa do Wodospadów Świętojańskich, zmienia się rytm, narasta tempo i  dynamika 
utworu. Woda z wielką siłą rozbija się o skały – towarzyszy temu huk i porykiwanie żywiołu imitowane 
przez instrumenty orkiestry.

Wełtawa dopływa do Pragi – pojawia się motyw rzeki grany przez orkiestrę w  tonacji durowej. 
W końcu rzeka łączy się z Łabą i ginie w jej nurcie – muzyka cichnie.

Bedrzich Smetana – Wełtawa z cyklu Moja ojczyzna

Poemat symfoniczny to forma muzyczna, której bu-
dowa jest zależna od treści pozamuzycznych, czyli tzw. 
programu. Programem może być np. utwór literacki, 
dzieło plastyczne, przeżycia osobiste twórcy, piękno na-
tury, wydarzenie historyczne. Poemat symfoniczny jest 
w  zasadzie kompozycją jednoczęściową, często zbliża 
się w formie do allegra sonatowego, ronda czy wariacji.

Za jego twórcę uważany jest węgierski kompozy-
tor Franciszek Liszt, a jego dzieło Co słychać w górach, 
oparte na tekście poetyckim Wiktora Hugo [czyt. igo] – 
za pierwszy utwór nowej formy.

Formę poematu symfonicznego rozwijało wielu 
kompozytorów, np. Camille Saint–Saëns [czyt. kamil sę-
-sans] (Taniec szkieletów), Bedrzich Smetana (Moja ojczy-
zna), Mieczysław Karłowicz (Rapsodia litewska). Szczyt 
rozwoju poemat symfoniczny osiągnął w późniejszym 
okresie w twórczości Richarda Straussa (Don Kichot). Franciszek Liszt
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Praga – mosty nad WełtawąP dd W łł

Muzyczna praktyka

 � Zagraj motyw melodyczny rzeki Wełtawy z poematu Bedrzicha Smetany Wełtawa.

Wełtawa (fragment)
Bedrzich Smetana
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Polska muzyka ludowa

Podejmij temat � Zaśpiewaj przy pomocy nut fragment obrzędowej pieśni we-
selnej Chmiel, śpiewanej przy oczepinach panny młodej. Czy 
wiesz na czym polegał obrzęd oczepin? Czy współcześnie prak-
tykuje się go w czasie trwania weselnych uroczystości? 

Chmiel

Twórczość ludowa jest dla każdego narodu skarbnicą wielowiekowej kultury i trady-
cji. Stanowi bezcenne źródło informacji o życiu i zwyczajach mieszkańców wsi, podkreśla 
przynależność etniczną i tożsamość narodową.

Muzykę ludową tworzyli zazwyczaj artyści amatorzy, nieszkoleni muzycznie, często nie-
znający nut. Teksty i muzykę z pokolenia na pokolenie zapamiętywano ze słuchu. Taki prze-
kaz powodował zniekształcenia oryginalnych wersji utworów. Często też w zapomnienie 
szły nazwiska twórców – autorów muzyki i tekstu. Dopiero w XIX wieku badaniem i opisy-
waniem folkloru zajęli się naukowcy – etnolodzy i etnografowie muzyczni.

Włodzimierz Tetmajer Tańce w karczmieWłł dd i i T j T ń kk i
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Najwybitniejszym badaczem polskiego folkloru był Os-
kar Kolberg (1814–1890), który przez prawie pół wieku 
wędrował po niemal wszystkich zakątkach kraju, aby opi-
sać życie, obyczaje i  twórczość artystyczną społeczności 
wiejskiej. Owocem tej pracy były wielotomowe zbiory et-
nografi czne. 

Pieśni ludowe

W  pieśniach ludowych towarzyszących człowiekowi 
w życiu codziennym – od narodzin aż do śmierci – w smut-
kach, niedoli, w radościach i szczęściu, uchwycona jest oby-
czajowość wiejska. Pieśni te podzielić można na weselne 
oraz związane z dorocznymi obrzędami i zwyczajami. Ten 
drugi typ utworów wykonywany bywa tylko w czasie obrzę-
du, gdyż spełnia wówczas określone funkcje (często o zna-
czeniu kultowym, magicznym). Pieśni ludowe śpiewane 

w gwarnych pomieszczeniach lub na otwartej przestrzeni często zmuszały wykonawców 
do posługiwania się białym śpiewem, zwanym „śpiewokrzykiem”, w którym ważna była 
siła głosu i jego przenikliwość. Do wybrzmienia melodii wykorzystywano technikę krzyku, 
maksymalnie otwierając przy tym gardło.

Krótkie melodie z tekstem o różnej tematyce i w różnym nastroju nazywane są przy-
śpiewkami. Spotyka się przyśpiewki pasterskie, zalotne, taneczne, rodzinne, żartobliwe, 
weselne. Oto przykład jednej z nich:

Zagraj muzykancie, a nie żałuj smyczka!
Nic cię nie kosztuje ino ta żywiczka.

Oskar Kolberg 

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze podczas występuP ńń Z ółół L dd Pi śś i i T ńń M dd

przyśpiewki ludowe
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Taniec ludowy

Taniec odgrywał szczególną rolę w obrzędowości wiejskiej. W ciągu roku nie brakowało 
okazji do tańczenia. Ważne wydarzenia – rodzinne lub dotyczące całej społeczności lokal-
nej – nie odbywały się bez tańca. Nawet po skończeniu ciężkiej pracy chłopcy i dziewczę-
ta, nie zważając na zmęczenie, ruszali w tan i bawili się do późnego wieczora. 

Wiele regionów Polski ma swoje charakterystyczne tańce ludowe. Oto niektóre z nich.
Trojak, znany również jako zagrodnik, ogrodnik, to popularny taniec śląski. Wykonują 

go trzyosobowe zespoły taneczne – dwie dziewczyny i chłopiec stojący pomiędzy nimi 
– liczba zespołów jest dowolna. Taniec składa się z dwóch części – wolnej, w metrum trój-
dzielnym i szybkiej, w metrum parzystym. W pierwszej części grupy taneczne poruszają się 
dostojnie w przód i w tył, stosując krok z unoszeniem nogi w górę. W drugiej części wyko-
nują różne fi gury taneczne, np. „bieg pod bramkami”, „haczyk w parze”, „zawijanka”.

Przepióreczkę popularną na całym Mazowszu chętnie wykonują młodzi tancerze. 
Uczestnicy zabawy tanecznej ustawiają się w dwóch szeregach naprzeciw siebie – osob-
no chłopcy, osobno dziewczęta. Pomiędzy nimi przechodzą kolejno pary taneczne, insce-
nizując ucieczkę dziewczyny – „przepióreczki” przed partnerem próbującym ją schwytać. 
W drugiej części tańca wszystkie pary wirują w obrotach dookoła sali.

Klepany to ludowy taniec łowicki. Tancerze ustawieni są w parach na obwodzie koła. 
W pierwszej części tańca uderzają dłońmi o uda, dotykają klatki piersiowej i klaszczą obu-
rącz w ręce partnera. W części drugiej poruszają się krokiem polki po obwodzie koła.

Muzyczne zadania

 � Zatańczcie wybrany regionalny taniec ludowy.

Zespół ludowy tańczący trojakaZ łół ll dd ń j kk
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Kapela ludowa

Zespoły wykonujące muzykę ludową zwane są kapelami. Kiedyś wiejscy muzykanci 
często sami wytwarzali instrumenty. Choć nie znali praw akustyki, określających konstruk-
cję wielu z nich, potrafi li wydobywać piękne, niepowtarzalne dźwięki z dud, gęśli, maza-
nek czy bazun.

Kapela krakowskaK ll kk kk kk

Wincenty Wodziński Na swojską nutęWi W dd ińń kki N j kk

W zależności od regionu kraju różny jest skład instrumentalny kapel ludowych, ale we 
wszystkich zespołach zazwyczaj prym wiodą skrzypce, które grają główną melodię. Kape-
la przygrywała do śpiewu i tańca. Zagraj grocu Zawiślaka – tak zwracano się do muzykan-
ta, prosząc o ulubiony utwór do tańca. Innym sposobem na usłyszenie „swojej melodii” 
było odśpiewanie kilku jej taktów, a kapela szybko ją podchwytywała. Za piękne granie 
i śpiewanie muzykanci otrzymywali zapłatę, czasem pieniądze wrzucano wprost do in-
strumentu, np. do wnętrza basów.
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1.

2.

4.

5.

3.

6.

7. 8.

9.

10.

11.

13.

16.
17.

18.

14.

15.

12.

1 – skrzypce diabelskie
2– kołatka 
3– bębenek obręczowy
4– bęben osznurowany
5– burczybas 
6– okaryna

7– piszczałka dwoista
8– bazuna
9– kozioł biały  

10– dudy wielkopolskie
11– dudy podhalańskie 
12– sierszeńki

13– złóbcoki 
14– mazanki
15– lira korbowa
16– harmonia ręczna
17– cymbały polskie
18– basy kaliskie 
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Obrzędy ludowe

Cała społeczność wiejska z  wielką radością uczestniczyła w  tradycyjnych obrzędach 
i zwyczajach świątecznych lub związanych z ważnymi wydarzeniami, jakie niosło życie. 
Niestety z biegiem lat wiele zwyczajów zostało zaprzestanych, inne przystosowały się do 
nowych warunków lub przekształciły się w zabawy i widowiska artystyczne. Warto jednak 
przypomnieć kilka z nich.

Włodzimierz Tetmajer ŚwięconeWłł dd i i T j ŚŚ i

 Andrzejki

W wigilię imienin świętego Andrzeja Apostoła przypadającą z 29 na 30 listopada dziew-
częta praktykowały różne zwyczaje wróżbiarskie, które miały przynieść im odpowiedź, kto 
zostanie ich mężem. Początkowo traktowały je bardzo poważnie, obecnie to tylko element 
dobrej, wspólnej zabawy. Najbardziej popularną praktyką było lanie na wodę przez dziur-
kę od klucza płynnego ołowiu, współcześnie roztopionego wosku. Z cieni rzucanych na 
ścianę przez zastygłe fi gurki odczytywano przyszły los. Powszechny był też zwyczaj prze-
kładania lewych butów od ściany do drzwi. But panny, który przekroczył próg, zwiastował 
jej rychłe zamążpójście. Z obierki jabłka rzuconej za siebie dziewczęta odczytywały pierw-
szą literę imienia narzeczonego. Wróżyły też z własnoręcznie przygotowanego ciasta i po-
traw. W ten niezwykły wieczór panny na Podlasiu mówiły dziewięć pacierzy stojąc i tyle 
samo siedząc i klęcząc. Wylewały też z wosku małą miseczkę i świeczkę i puszczały obie 
rzeczy na wodę, jeśli zetknęły się ze sobą, pomyślane osoby razem miały związać swój los. 
A tak o zwyczaju andrzejek napisał Marcin Bielski w swojej sztuce teatralnej z 1557 roku: 

 Nalejcie wosku na wodę gdy, która mówi pacierze,
 ujrzyjcie swoją przygodę. w wigiliją Jędrzeja Świętego
 Słychałam od swej macierze, ujrzy oblubieńca swego. 
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Tłusty czwartek

Historia ostatniego czwartku przed Wielkim Postem sięga najdawniejszych wieków. 
Dzień ten obchodzony był kiedyś bardzo odświętnie, zapowiadał koniec zapustów, hucz-
nych biesiad obfi tujących w tłuste jedzenie. W myśl staropolskiego przysłowia: Powiedział 
Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła, we wszyst-
kich domach smażono na tłuszczu, symbolu szczęścia i obfi tości, pączki lub faworki (chru-
sty), a wieczorem organizowano rodzinne i  towarzyskie spotkania. Wierzono, że zjedze-
nie tego dnia takich słodkości zapewni szczęście i powodzenie na następny rok. Zwyczaj 
spożywania słodkich pączków zadomowił się w Polsce od XVI wieku, wcześniej robiono je 
z ciasta chlebowego i nadziewano słoniną. 

 Góra pączków, za tą górą Przez dzień cały się zajada,
 tłuste placki z konfi turą, a wieczorem maskarada (…)
 za plackami misa chrustu,        Władysław Broniewski
 bo to dzisiaj są zapusty.

Sobótka

W tę najkrótszą noc w roku z 23 na 24 czerwca mieszkańcy wsi rozpalali nad brzegami 
jezior i rzek ogniska, tzw. „święte ognie”. Dawniej wierzono, że miały one moc oczyszczania 
człowieka ze zła i chronienia i go od wszelkich chorób. W czasie wspólnej zabawy chłopcy 
przeskakiwali przez płomienie ogniska, dziewczęta natomiast rzucały na wodę uplecio-
ne z kwiatów i ziół wianki, a potem obserwowały, gdzie płyną. Ich droga podpowiadała 
im, skąd może nadejść przyszły kawaler. Pomyślną przepowiednię otrzymywała ta panna, 
której wianek został wyłowiony z wody. Kiedyś w tę noc szukano też w lasach legendarne-
go kwiatu paproci, który miał przynieść znalazcy bogactwo i szczęście.

Zofi a Stryjeńska Noc świętojańskaZ fifi S j ńń kk N ś i j ń kk
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Muzyka folkowa

Podejmij temat � Zaśpiewaj ludową piosenkę Hej, szalała, szalała, zwracając uwa-
gę na jej żartobliwy i kokieteryjny charakter. Czy znasz nazwę 
zespołu muzycznego, który włączył ją do swojego repertuaru?

Hej, szalała, szalała

,

,

, -

sie .

Melodia i słowa ludowe

 Hej, szalała, szalała,                                       Hej, z kamienia na kamień,
 Hej, przeskakuje srocka.
 Tego chłopca kochom,            

1
2

3

bis tego chłopca kochom,
 Hej, co mo corne ocka.
 
 Hej, szalała, szalała,
 Hej, bo nie miała wody.
 Cornym ockiem mrugo,          

1
2

3

bis Cornym ockiem mrugo,
 Hej, do mnie chłopiec młody.

 Hej, rybecka za wodom.
 Ale jo nie bede,                     

1
2

3

bis Ale jo nie bede
 Hej, chłopoku za Tobom.
 
 Hej, szalała, szalała,
 Hej, bo jej sie pić chciało.
 Ale jo nie bede,                    

1
2

3

bis  Ale jo nie bede,
 Hej, bo chłopców niemało. 
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W II połowie XX wieku w polskiej muzyce rozrywkowej 
pojawił się nowy kierunek zwany folk music [czyt. mjuzik], 
przyjęty z amerykańskiej muzyki wokalno-instrumentalnej.

Artyści sięgali po polskie tematy ludowe i  opierali na 
nich swoje utwory, stosując w  ich wykonaniu współcze-
sne środki muzyki popularnej. Czyniły tak m.in. zespoły: 
Skaldowie, NO TO CO, Breakout [czyt. brekaut], a obecnie 
np. Golec uOrkiestra, Zakopower [czyt. zakopałer]. 

Zespoły folkowe poszukują oryginalności własnego sty-
lu, odwołując się do źródeł tradycji, które nie są im obojęt-
ne. Świadomie rezygnują z gwary, która ich zdaniem może 
ograniczać przekazanie treści współczesnym słuchaczom. 
Posługują się tradycyjnym instrumentarium, łącząc go cza-
sami z  instrumentami stosowanymi w  muzyce klasycznej 
i elektronicznej. Zakopower

Golec uOrkiestraG l O ki

Każdego lata na przełomie lipca i sierpnia w naszej Krainie Tysiąca Jezior odbywa się 
największy w Europie Środkowej i Wschodniej Międzynarodowy Festiwal Piknik Country-
&Folk. Nad jezioro Czos do Mrągowa ściągają wtedy rzesze fanów, by posłuchać swoich 
ulubionych artystów.

Muzyczne zadania

 � Które obrzędy ludowe są kultywowane do dziś w Twoim regionie? Opowiedz 
o wybranym zwyczaju.

 � Dlaczego ważne jest podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji wsi polskiej?

 � Wymień kilka tytułów piosenek opartych na muzyce folk.

Z k
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Muzyczna praktyka

 � Zagraj na instrumencie fragment melodii ludowej Trojak. Nadaj utworowi własną 
interpretację.

Trojak
Melodia ludowa ze Śląska

 � Zaśpiewaj przy pomocy nut utwór ludowy Uciekła mi przepióreczka w opracowa-
niu artystycznym I. Przeżyckiego.

Uciekła mi przepióreczka
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Piosenki w świątecznym nastroju

Podejmij temat � Odszukaj nazwisko polskiego kompozytora wielu muzycznych 
przebojów, który skomponował między innymi tę znaną i lu-
bianą świąteczną piosenkę. Dowiedz się, który artysta polskiej 
sceny muzycznej włączył ją do swojego repertuaru.

Pojedziemy saniami, świat zostanie za nami.
W dzień Bożego Narodzenia, gdzie się wszystko przemienia
W aksamit, w aksamit.
I niech śnieg pada przez całe święta.
Miękki, biały, świetlisty,
Jak dziecinna kolęda, legenda,
Jak od najbliższych listy.
              Ernest Bryll, Pojedziemy saniami (fragment)

Przybyli z nieba
Słowa: Wiesław Andrzejewski

Muzyka: Jerzy Gumuła

Zaśpiewaj

 Przybyli z nieba biali aniołowie,
 Boga stworzenia, niebiescy posłowie.
 Przybyli na ziemię, szumiąc skrzydłami,
 Niebiańską drogą usłaną gwiazdami.
 
 Przybyli znaleźć stajnię betlejemską,
 Spowitą w światłość gwiazdę pozaziemską.
 Przybyli skłonić się boskiej Dziecinie,
 Zrodzonej w zwykłej, człowieczej rodzinie.
 
 I my, co żale skrywamy ukradkiem,
 Skłońmy się wrogom, dzieląc się opłatkiem. 
 Odnajdźmy nadzieję i przebaczenie, 
 By odkryć w sercach Boże Narodzenie.
 By odkryć w sercach Boże Narodzenie.
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Wilijna pastorałka
Zaśpiewaj

 Spłynął na ziemię pierwszej gwiazdy promień,
 najcichszej z nocy pora wyjść naprzeciw.
 Pędzi z nowiną mróz – świąteczny goniec,
 by – jak co roku – miłość w nas wzniecić.

 Refren:  Na Wilię, na święta, na Rok Nowy
życzenia szczęścia znów nad światem mkną.
Niech moc truchleje, a nadziei płomyk
niechaj ogrzeje ciepłem swym nasz dom.

 Jak sople lodu topnieją zawiści,
 sercom zmęczonym słów tak mało trzeba.
 Tak wiele pragnień noc ta może ziścić,
 ta noc, gdy księżyc świeci bochnem chleba.

 Refren: Na Wilię, na święta…

 Spłynął na ziemię pierwszej gwiazdy promień,
 szronem na szybie kolędę zapisał.
 Łamią opłatek już matczyne dłonie,
 to pora wspomnień, pora ukołysań.

 Refren: Na Wilię, na święta…

1. Spły-nął  na    zie-mię          pierw-szej gwiaz-dy  pro  -   mień,                        naj - cich-szej z no-cy  po - ra  wyjść na-

prze         -       ciw.                Pę-dzi z no-wi  -  ną            mróz – świą- te - czny     go           -            niec,        by – jak   co

ro  -  ku         -         mi-łość         w nas   wznie - cić.                              Ref. Na       Wil-ię,   na świę-ta,                na    Rok  

No    -     wy            ży  - cze - nia szczę-ścia znów nad świa-tem   mkną.           Niech moc truch-le-je,           a    na-dzie-i

pło         -        myk       nie-chaj o  - grze  - je           ciep-łem swym         nasz dom.

Muzyka: Ryszard Pomorski
Słowa: Jan Kazimierz Łojan
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Chrystus się narodził
Słowa: Janusz Wróblewski

Muzyka: Jerzy Szczyrba

Zaśpiewaj

 Wieść tę noszą aniołowie w cztery świata strony:
 Niech się cieszą wszyscy ludzie, Chrystus się narodził.
 Na posłaniu pośród siana, w kącie cichym, mrocznym
 i w drewnianej stajeneczce Chrystus się narodził.

 Refren:  W mieście, co zwie się Betlejem,
dzisiaj w środku nocy,
rzecz niezwykła miała miejsce,
Chrystus się narodził.

 Dla każdego na tym świecie, kto do szczęścia dąży.
 Kto oczyścić chce swą duszę, Chrystus się narodził.
 On was uczył, jak żyć łatwo w zgodzie i w miłości,
 by się w pełni oddać Bogu, Chrystus się narodził.

 Refren: W mieście, co zwie się Betlejem...
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Kolędy z różnych stron świata

Podejmij temat � Granie i śpiewanie kolęd wpisuje się w tradycje świąteczne róż-
nych narodów. Niemcy np. mają równie bogaty zwyczaj kolę-
dowania jak Polacy. Pieśń O Tannenbaum, opowiadająca o bo-
żonarodzeniowym drzewku, oparta na tradycyjnej melodii nie-
mieckiej, cieszy się od XVI wieku niezmienną popularnością. Czy 
znasz kolędy z różnych stron świata?

O Tannebaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht zur Sommerzeit, nein auch im Winter wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter.

KolędowanieK ll dd i
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C7
melodia niemiecka

O Tannenbaum
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Weihnacht, wie bist du schön

Weihnacht, wie bist du schön!
Schöner ist nichts zu sehn,
Nichts in der ganzen Welt
Mir so gefällt.
Freut sich auch grofl  und klein
Beim hellen Kerzenschein
Weil wieder Weihnacht ist,
O heilger Christ.

Angels we have Heard on high

Angels we have heard on high,
Sweetly singing o’er the plains;
And the mountains in reply
echoing their joyous strains.
Gloria in exelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.
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melodia austriacka
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melodia francusko-amerykańska
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Niezwykli tancerze

Podejmij temat � Słuchając fragmentu utworu Piotra Czajkowskiego Jezioro łabę-
dzie, zaimprowizujcie taniec czterech łabędzi. Zwróćcie uwagę 
na powtarzające się w głosie basowym ostinato muzyczne f – c.

Piotr Czajkowski – Taniec czterech łabędzi z baletu Jezioro łabędzie

Taniec młodych łabędzi

W latach 1875-1876 rosyjski kompozytor Piotr Czajkowski komponował na zamówienie 
Teatru Wielkiego w Moskwie balet Jezioro łabędzie. Jego muzyka, do baśniowej opowie-
ści o księżniczce zaklętej w łabędzia, urzekła niejednego melomana swoją subtelnością 
i pięknem. W balecie zachwycają też wspaniałe sceny taneczne, np. taniec kilkunastu ła-
będzi w baletowych spódniczkach „tutu”, czy duetu bohaterów Odetty i Zygfryda. Nieza-
pomniane wrażenie pozostawia też słynny taniec czterech łabędzi splecionych w serdecz-
nym uścisku, znany jako Cygnets’ Dance (z ang. taniec młodych łabędzi) z II aktu baletu. 
Tancerze występują na scenie, trzymając się za skrzyżowane przed sobą ręce i porusza-
ją krokiem tanecznym w jednej linii, w prawą i lewą stronę. Na koniec próbują wzbić się 
w powietrze, zrywając „łańcuch” rąk, ale opadają na ziemię.  

Taniec czterech łabędzi z baletu Jezioro łabędzie
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Tańczący ogień

Manuel de Falla napisał jednoaktowy spektakl baletowy Czarodziejska miłość w 1915 
roku dla popularnej w  Hiszpanii andaluzyjskiej śpiewaczki i  tancerki Pastory Imperio. 
Kompozytor sięgnął w muzyce po elementy folkloru cygańskiego i andaluzyjskiego. Ca-
łość kompozycji złożona jest z krótkich utworów instrumentalnych, które same w sobie są 
małymi arcydziełami i kilku wstawek śpiewanych. 

Fabuła baletu oparta jest na starej baśni ludowej i ukazuje wierzenia i obrzędy cygań-
skie. Ogień pełni tam siłę magiczną przeciw złym duchom i to właśnie jego moc chce wy-
korzystać bohaterka baletu, Cyganka Candelas, odprawiając czary w trakcie rytualnego 
tańca ognia. Utwór Manuela de Falla słynny jest na całym świecie, zyskał też dużą popu-
larność w transkrypcji fortepianowej.

Scena z baletu Czarodziejska miłośćSS bb ll CC dd i j kk iłł ść

Manuel de Falla – Taniec ognia z baletu Czarodziejska miłość

Na podstawie wysłuchanej muzyki powiedz, jak wyobrażasz sobie magiczny taniec ognia. 
Omów rolę muzyki w przedstawieniu baletowym.
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Taniec z szablami

Porywający i niezwykły taniec wojenny przedstawił w fi nale IV aktu baletu Gajane Aram 
Chaczaturian, armeński kompozytor, dyrygent i  pedagog. Łączy on w  sobie elementy 
fechtunku i sztuki scenicznej. Uderzenia szabli imituje sucho brzmiący dźwięk ksylofonu, 
perkusyjnego instrumentu sztabkowego, na tle nisko brzmiących kotłów. 

Utwór charakteryzuje orientalna melodyka, żywiołowy rytm, wyrazista instrumentacja 
oraz stylizowane tańce narodów Azji. Ta część baletu najbardziej znana jest melomanom, 
choć powstała jako dodatek do sceny fi nałowej. Sam kompozytor tak pisał o niej w swo-
ich pamiętnikach: Zacząłem pisać „Taniec z szablami” o trzeciej po południu. Dużo czasu spę-
dziłem na oszukaniu właściwego rytmu. Gdy go znalazłem, pracowało mi się bardzo dobrze 
przez całą noc. Rankiem opracowanie orkiestrowe było gotowe… Orkiestra i tancerze byli pod 
dużym wrażeniem, słychać było wokoło aplauz. 

Współcześnie utwór doczekał się wielu aranżacji, często też wykorzystywany jest w re-
klamach, ścieżkach fi lmowych, np. usłyszeć go można w fi lmie Madagaskar 3, a nawet jest 
hymnem amerykańskiej drużyny hokejowej. 

Aram Chaczaturian – Taniec z szablami z baletu Gajane

Słuchając utworu, zwróć uwagę na jego tempo i dynamikę. Czy te elementy muzyki wpły-
wają na charakter dzieła?

Scena z baletu GajaneS bb ll G j
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Michael Wolgemut Taniec śmierciMi hh ll W ll T i ś i i

Taniec szkieletów

W 1875 roku Camill Saint-Saëns zaprezentował publiczności swój poemat symfoniczny 
Dance macabre (Taniec śmierci), op. 40, znany również pod nazwą Taniec szkieletów. Progra-
mem do napisania utworu był wiersz francuskiego poety Henryka Cazalisa [czyt. kazalisa], 
który nawiązywał do średniowiecznego tematu tańca śmierci. 

Kompozytor wspaniale odmalował muzyką nocny taniec szkieletów przybyłych na za-
proszenie śmierci na zabawę. Doskonale dobrał rodzaj tańca wykonywanego przez szkie-
lety oraz instrumenty, które nadają charakter postaci koszmarnej sceny, np. suchy i twardy 
dźwięk ksylofonu imituje stukot kości, wibrujące brzmienie skrzypiec zawodzenie śmierci, 
a brzmienie oboju pianie koguta. Pomysłowe zestawienie instrumentów pozwoliło osiągnąć 
ogólne uczucie lęku. Utwór rozpoczynają wolne, pojedyncze dźwięki oznajmiające północ, 
a melodia walca grana na skrzypcach solo od razu wprowadza makabryczny nastrój. 

Francuska publiczność nie od razu zaakceptowała innowacyjność utworu, ale obecnie 
uważa się go za jedno z najbardziej popularnych dzieł Saint-Saënsa.

Camille Saint-Saëns – Dance macabre (Taniec szkieletów), op. 40

Wysłuchaj z uwagą fragmentu muzycznego i powiedz, na rytmie jakiego tańca oparł kom-
pozytor taniec szkieletów.

Muzyczne zadania

 � Zaśpiewaj piosenką Wokół nas,  następnie ułóż miniaturę taneczną do fragmen-
tu melodii.
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Wokół nas
Słowa: Stanisław Zieliński
Muzyka: Mirosław Ziąber

Zaśpiewaj

 Wokół nas płynie czas pełen niepokoju.
 Pełen burz, sporów, gróźb, pełen trudu, znoju.
 Ten dorosły, wielki świat
 stracił tyle pięknych barw,
 stracił blask ufnych słów
 – czar dziecięcych lat.
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 Refren:
  Przytul nas, wielki świecie,

może żar naszych serc
– skruszy lód i wymiecie
to, co złe dla nas dziś jest.
Popatrz nam w jasne oczy,
– widzisz, miłość w nich lśni.
Świecie – to w twojej mocy,
byś nam przyniósł piękne dni.

  
 Tyle w nas życia brzmi, tyle mamy marzeń,
 tyle słońc dla nas lśni, tyle wokół zdarzeń.
 Bądź więc świecie ciepłem słów, 
 sadem pełnym dobrych wróżb,
 niebem bądź pełnym gwiazd 
 – bądź zapachem łąk.
 
 Refren:
 Przytul nas wielki świecie...
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Zaproszenie do tańca

Podejmij temat � Opowiedz, jak tańczy współczesna młodzież na spotkaniach to-
warzyskich i w dyskotece.

Henri Matisse – Taniec Edward Munch – Taniec życiaHH i MM ti TT i EdEd dd MM hh TT i ż i

Historia tańca towarzyskiego sięga XVI wieku – wtedy zaczęto opisywać kroki i fi gury 
tańców włoskich, np. pawany, volty, galiardy.

Moda na taniec nie przemija, a na światowych parkietach królują coraz to inne tańce.
W określaniu techniki i wzorów tańców specjalizują się liczne szkoły, które kształcą adep-

tów sztuki tanecznej. Tancerze zawodowi oraz amatorzy mogą skonfrontować swoje umie-
jętności na turniejach tańca towarzyskiego w najbardziej popularnych kategoriach tańców 
standardowych: walc angielski, tango argentyńskie, quick-step [czyt. kłik step], slow fox 
[czyt. sloł foks], walc wiedeński i latynoamerykańskich: rumba, samba, cza-cza, passo doble, 
jive [czyt. dżajw].

Muzyczne zadania

 � Przyjrzyj się poniższym reprodukcjom i  powiedz, jakie cechy tańca wydobyli 
artyści w swoich wizjach plastycznych.
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Tango najprawdopodobniej wywodzi się 
z muzyki afrokubańskiej. Do Argentyny ta-
niec przywędrował wraz z Murzynami prze-
siedlonymi z Kuby i Haiti. W XX wieku tango 
stało się dla Argentyńczyków tańcem kulto-
wym, łączącym elementy kubańskiej haba-
nery i urugwajskiej milongi. Tańczono go na 
ulicach, w tawernach, restauracjach i na sce-
nach teatrów. W Europie tango pojawiło się 
około 1910 roku, ale zostało chłodno przy-
jęte – postrzegano je, jako zbyt wyzwolone 
i wręcz nieprzyzwoite. Jednak w kręgach ar-
tystycznych taniec ten szybko zyskał popu-
larność i stał się inspiracją dla poetów, mala-
rzy i pisarzy.

Od czasu konkursu tanecznego zorgani-
zowanego w  Nicei w  1912 roku, popular-
ność tanga stale rosła. Wykształcił się wzór 
tańca: metrum 2

4, tempo 48 taktów na mi-
nutę oraz podstawowa sekwencja kroków 
oparta na schemacie: wolny – szybki – szyb-
ki – wolny.

Tango 

Słuchając utworu, wystukuj charakterystyczny rytm tanga.

Najsłynniejsze tanga świata to m.in. La Paloma – Sebastiana Yradiera [czyt. iradiera], La cum-
parsita [czyt. la kuparsita] Matosa Rodrigueza [czyt. rodrigeza], Blue Tango Leroya Anderso-
na [czyt. liroja], Ich kusse Hand, Madame [Całuję twoją dłoń, madame] Ralpha Erwina [czyt. 
ralfa]. W Polsce najpopularniejszym tangiem jest Tango Milonga Jerzego Petersburskiego. 

Jerzy Petersburski, Andrzej Włast – Tango Milonga

To ciekawe!

Warto posłuchaćpos

Para tańcząca tangoP ń
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Fokstrot z angielskiego fox–trot, czyli „lisi 
krok” – to taniec o parzystym metrum, szyb-
kim tempie i  synkopowanym rytmie. Na-
rodził się w  Stanach Zjednoczonych przed 
I  wojną światową, do Europy dotarł 1918 
roku. Taniec ma radosny charakter, jest pe-
łen wdzięku i gracji. Należy jednak do nie-
łatwych tańców standardowych i  nazywa-
ny jest „najtrudniejszym spacerem świata” 
lub „tańcem prawdy” – ponieważ po znajo-
mości tego tańca często ocenia się poziom 
techniki tanecznej. Kroki fokstrota tańczy 
się płynnie, pary są w  ciągłym ruchu i  nie 
stosują zbędnych zatrzymań. Taniec posia-
da określone reguły: kroki wolne i  szybkie 
wykonywane są po linii prostej lub w obro-
cie w prawo, kroki boczne w sekwencji: wol-
no-wolno – szybko-szybko. Fokstrot może 
występować również w  połączeniu z  inny-
mi tańcami, np. polka – fox, rumba-fox.

Passo doble jest współczesnym tańcem 
pochodzenia hiszpańskiego, utrzymanym 
w  metrum parzystym i  szybkim tempie. 
Ten widowiskowy, pełen dynamiki taniec 
oddaje atmosferę walki torreadora z  by-
kiem. W „tanecznej korridzie” rolę torreado-
ra przyjmuje tancerz, który trzyma w ramio-
nach partnerkę utożsamiającą się z czerwo-
nym suknem – capa.

W pierwszej części marszowy rytm wpro-
wadza tancerzy na scenę, w  drugiej para 
krąży wokół wyimaginowanego byka, pod-
kreślając gestami, mimiką i pozami tanecz-
nymi drażnienie zwierzęcia i walkę z nim. 

Para tańcząca passo doble

Para tańcząca fokstrota

PP t ńń dd blbl

PP t ńń ff kk t t

Passo doble 

Słuchając utworu, postaraj się wyobrazić sobie przebieg „ muzycznej korridy”.
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Emil Nolde Martwa natura z tancerkamiE lil N lldd M t t t kk i

Salsa należy do grupy tańców latynoamerykańskich, ma karaibskie korzenie i rozwijała 
się m.in. na Kubie . Taniec ten opiera się na afrokubańskich i karaibskich rytmach. W Ame-
ryce Północnej i wielu państwach europejskich salsę rozpowszechniali latynoscy artyści – 
emigranci grający żywiołową, pełną ekspresji muzykę. Salsa w odróżnieniu od innych tań-
ców wykonywana jest niemal w miejscu, cechują ją zmysłowość i spontaniczność ruchu. 

Moda na salsę jest coraz większa, w różnych miastach Europy odbywają się festiwale 
tego tańca. W 2002 roku odbył się pierwszy w Polsce Carnaval de Salsa, powstała również 
polska orkiestra salsowa Salsa Tropical.

Muzyczne zadania

 � Jaką rolę odgrywa taniec w Twoim życiu?

 � Zapytaj rodziców, babcię i dziadka, jakie tańce były popularne w ich młodości.

 � Korzystając z różnych źródeł, poznaj zasady savoir-vivre obowiązujące w tańcu 
towarzyskim.
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Muzyczna praktyka

 � Zagraj melodię Karnawał wenecki.

Karnawał wenecki (fragment)

 � Wyćwiczcie w parach sekwencję kroków passo doble, łącząc ze sobą krok pod-
stawowy i krok po kole. Ćwiczenie wykonajcie, zaczynając prawą nogą (partner), 
lewą nogą (partnerka), następnie lewą nogą (partner), prawą nogą (partnerka). 
Kroki w przód stawiajcie od pięty, krok w bok całą podeszwą.

Krok podstawowy                                                Kroki po kole

Partner:
1 – prawa noga w przód na skos
2 – lewa noga w przód
3 – prawa noga w przód
4 – dostawienie lewej nogi do prawej

Partnerka:
1 – lewa noga w przód na skos
2 – prawa noga w przód
3 – lewa noga w przód
4 – dostawienie prawej nogi do lewej

Partner: 
1 – prawa noga w bok
2 – dostawienie lewej nogi do prawej
3 – prawa noga w bok
4 – dostawienie lewej nogi do prawej

Partnerka: 
1 – lewa noga w bok
2 – dostawienie prawej nogi do lewej
3 – lewa noga w bok
4 – dostawienie prawej nogi do lewej
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 � Zagraj fragment najsłynniejszego tanga La Paloma Sebastiana Yradiera.

La Paloma (fragment)
Sebastian Yradier

 � Wykonaj krok podstawowy salsy początkowo w wolnym, a potem w coraz szyb-
szym tempie.

Partner:
1 – lewa noga w przód
2 – przeniesienie ciężaru ciała na prawą nogę 
3 – dostawienie lewej nogi do prawej 
4 – dotknięcie podłogi prawą nogą

1 – prawa noga w przód
2 – przeniesienie ciężaru ciała na lewą nogę 
3 – dostawienie prawej nogi do lewej
4 – dotknięcie podłogi lewą nogą

Krok podstawowy partnerki opiera się na takim samym schemacie, tylko rozpo-
czyna prawą nogą.

 � Zaimprowizujcie ruch taneczny do refrenu piosenki Nie zakocham się w tobie.
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Nie zakocham się w tobie
Słowa: Jadwiga Koczanowska

Muzyka: Andrzej Wolski

Zaśpiewaj

 Znam cię od początku świata, znam na pamięć, znam od zawsze.
 Od dziecięcych lat wciąż razem w piaskownicy, na huśtawce.
 Znam cię od początku świata, twoje okna patrzą w moje,
 a choć łączy nas tak wiele, nie zakocham się w tobie.

 Refren:  Nie zakocham się w tobie, to jest pewne, to fakt.
Wybij sobie to z głowy, póki jeszcze to czas.
Nie zakocham się w tobie, bo za dobrze cię znam.
Przecież czekam na kogoś, na ideał bez wad.

 Więc dlaczego nagle teraz w oczy patrzysz mi wymownie,
 o miłości wiersze piszesz i przychodzisz tylko do mnie?
 Twoich wad arsenał cały i wybiegów znam tysiące, 
 nic przede mną nie ukryjesz, znam cię lepiej niż ktokolwiek.

 Refren: Nie zakocham się w tobie, to jest pewne, to fakt...
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Wybitni kompozytorzy polskiego romantyzmu

Podejmij temat � Zaśpiewaj przy pomocy nut fragment pieśni Fryderyka Chopina 
Wiosna. Podczas wykonywania utworu zwróć uwagę na zmiany 
dynamiki oraz artykulację.

Wiosna
Muzyka: Fryderyk Chopin

Słowa: Stefan Witwicki
andante
piano

Bły   - szczą   kro   -    ple       ro       -     sy              mru       -    czy   zdrój          po       bło     -      ni,

Pię    -   kną   mi     -     łą        bło      -     nią                 le        -     ci        wzrok     we    -   so       -      ło,

wko   -   ło    kwia    -   ty        wo       -     nią,              kwi       -    tną    ga      -       je       wko      -     ło.

u      -   kry  - ta           we    wrzo       -     sy            gdzieś            ja  -  łów      -     ka      dzwo     -     ni.

Błyszczą krople rosy, mruczy zdrój po błoni,
Ukryta we wrzosy gdzieś jałówka dzwoni.
Piękną miłą błonią leci wzrok wesoło,
Wkoło kwiaty wonią, kwitną gaje wkoło.

W XIX i na początku XX wieku przeszły przez ziemie polskie tragiczne w skutkach bu-
rze dziejowe. Nieudane powstania nasiliły represje zaborców wobec społeczeństwa pol-
skiego i przyniosły ze sobą ogrom zniszczeń gospodarczych, społecznych i kulturalnych. 
Mimo to Polacy nie poddawali się i różnymi sposobami walczyli o podtrzymanie narodo-
wej tożsamości. Artyści starali się nawiązywać w twórczości do polskich tradycji i nadawać 
sztuce cechy narodowe.

Fryderyk Chopin – Etiuda Rewolucyjna c-moll, op. 10 nr 12
Warto posłuchaćpos
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Fryderyk Chopin (1810-1849) to jeden z najznakomit-
szych kompozytorów polskich. Tworzył głównie utwory 
fortepianowe, które swoim nowatorstwem wyprzedzały 
dzieła pisane w okresie romantyzmu i wywarły wpływ na 
wielu późniejszych kompozytorów. Już jako dziecko Cho-
pin wykazywał nieprzeciętne zdolności muzyczne i wystę-
pował publicznie. Początkowo w  rozwijaniu talentu mu-
zycznego pomagała mu matka, później uczył się gry na 
fortepianie pod opieką Wojciecha Żywnego, następnie 
w klasie Józefa Elsnera.

W dzieciństwie często wyjeżdżał na wieś, gdzie miał oka-
zję poznać polski folklor muzyczny, który na zawsze znalazł 
miejsce w jego sercu i stał się inspiracją do napisania wielu 
wspaniałych dzieł. Kompozytor stosował często artystycz-
ną stylizację melodii ludowych, pieśni i tańców.

2 listopada 1830 roku, tuż przed wybuchem powstania listopadowego, Chopin wyjechał 
do Wiednia, następnie do Paryża. Poruszony tragicznymi wydarzeniami w Warszawie skom-
ponował słynną Etiudę c-moll, op.10 nr 12 nazywaną Etiudą Rewolucyjną. 

Francja przyjęła Chopina z wielką życzliwością i sympatią. Kompozytor poznał tam wielu 
wybitnych artystów, m.in. Franciszka Liszta, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Gioacchi-
na Rossiniego, poetów Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida.

Konrad Krzyżanowski Fortepian

Eugène Delacroix Portret 
Fryderyka Chopina
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Chopin koncertował w  arystokratycz-
nych salonach, udzielał lekcji gry na for-
tepianie. Paryżanie zachwycali się jego 
kompozycjami, które systematycznie wy-
dawane były drukiem. W 1848 roku kompo-
zytor, chory i osłabiony wyjechał do Anglii, 
gdzie dał ostatni w życiu koncert, z którego 
dochód przeznaczył dla polskich emigran-
tów zmuszonych do opuszczenia kraju po 
powstaniu listopadowym. 

Chopin zmarł w Paryżu 17 października 
1849 roku. W  chwili śmierci towarzyszyła 
mu siostra Ludwika, która zgodnie z ostat-
nią wolą kompozytora przywiozła jego 
serce do Polski, gdzie zostało wmurowane 
w  fi lar kościoła św. Krzyża w  Warszawie. 
Obecnie widnieje tam napis cytat z Ewan-
gelii św. Marka: Gdzie skarb, tam serce twoje. 
Ciało Chopina złożono na cmentarzu Per-
-Lachaise [czyt. per laszes] w Paryżu.

Utwory Fryderyka Chopina odznaczają 
się indywidualną siłą wyrazu. Wymagają od 
wykonawcy dużej wrażliwości i dojrzałości 
artystycznej, a większość z nich – również 
wirtuozowskiej techniki. Wśród około 240 
kompozycji znalazły się m.in.: koncerty for-
tepianowe, mazurki, polonezy, walce, pre-
ludia, etiudy, ronda, wariacje, scherza (czyt. 
skerca), ballady, sonaty, pieśni.

Teofi l Kwiatkowski Ostatnia godzina Fryderyka 
Chopina (1849)

Henryk Siemiradzki Chopin grający na fortepianie 
w salonie księcia Radziwiłła

Wybitny francuski krytyk muzyczny Camille Bellaique [czyt. belegi] tak powiedział o Cho-
pinie: Nie znam muzyka, który by więcej był patriotą niż on. Chopin jest Polakiem bardziej niż 
Francuz był kiedykolwiek Francuzem, Włoch Włochem, a Niemiec Niemcem, a z tego wynisz-
czonego, zgnębionego kraju polskiego wyłania się jego muzyka, jak nieśmiertelna jego dusza.

Fryderyk Chopin – Polonez cis-moll, op. 26 nr 1

Fryderyk Chopin – Mazurek D-dur, op. 33 nr 2

Wysłuchaj utworów Chopina, a następnie odnieś się do wypowiedzi krytyka muzycznego 
zamieszczonej powyżej. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Uzasadnij swoją wypowiedź.

To ciekawe!



74

Stanisław Moniuszko (1819-1872) odegrał wielką rolę 
w podtrzymaniu polskiej tożsamości narodowej. Jego dzie-
ło operowe Halka, za sprawą prawdziwie polskiej muzyki 
i  tekstu poruszającego rodzimą problematykę społeczną, 
zostało uznane za pierwszą polską operę narodową. Przed-
stawienie odniosło wielki sukces. Naoczny świadek napisał: 
[…] Kiedy na scenie zobaczono poloneza i stroje polskie, ze-
rwała się prawdziwa burza oklasków, okrzyków połączonych 
z płaczem i głośnym łkaniem. Wszyscy z miejsc powstali po-
rwani niedającym się opisać uniesieniu […].

Inne utwory sceniczne Moniuszki, takie jak: Flis, Hra-
bina, Verbum nobile, Straszny dwór, przedstawiały piękno 
rodzimych zwyczajów i  folkloru, a  tym samym krzepiły 
ducha narodowego Polaków. Kompozytor docierał nie 
tylko do muzycznych koneserów, ale także rozpowszech-

niał muzykę wśród całego społeczeństwa, wydając zbiór pieśni nazywany Śpiewnikiem 
domowym.

Na cześć Moniuszki
Jeśli kiedy Polacy własną mowę zdradzą,

polskim pieśniom „Śpiewniki” twe umrzeć nie dadzą.
                             (Autor nieznany)

Myśli o muzyce

Stanisław Moniuszko

Scena z opery Stanisława Moniuszki HalkaSS SS i łł M i kki H lklk

Stanisław Moniuszko – Mazur z opery Halka

Po wysłuchaniu utworu określ charakterystyczne cechy tańca.
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Henryk Wieniawski (1835-1880) to polski kompozytor, 
który zasłynął jako twórca utworów skrzypcowych oraz 
wybitny wirtuoz skrzypiec. W  swych kompozycjach na-
wiązywał do polskiej muzyki ludowej. Artysta koncertował 
w wielu krajach Europy i Ameryki, popularyzując narodo-
wą muzykę polską. Ważniejsze dzieła to: koncerty skrzyp-
cowe (fi s-moll i d-moll), polonezy (m.in. D-dur oraz A -dur), 
Legenda, mazurki, Scherzo – Tarantella, zbiory etiud skrzyp-
cowych.

Od 1935 roku – setnej rocznicy urodzin kompozytora – 
co pięć lat odbywa się w Poznaniu Międzynarodowy Kon-
kurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Henryk Wieniawski

Wandalin Strzałecki Skrzypek Plakat Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego

W dd lli S łł kki kSk kk Pll kk Mi dd dd K kk

Henryk Wieniawski – Kujawiak C-dur

Wysłuchaj z uwagą utworu i określ, z ilu części się składa. Przedstaw grafi cznie jego budowę. 

Muzyczne zadania

 � Wymień kompozytorów polskiej szkoły narodowej.

 � W jaki sposób polscy kompozytorzy epoki romantyzmu starali się realizować 
styl narodowy?
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Muzyczna praktyka

 � Przeczytaj, na tle utworu Fryderyka Chopina Nokturn Es-dur, op. 9 nr 2, wiersz Sta-
nisława Ziembickiego Piąty Konkurs Chopinowski.

Plakat V Międzynarodowego 
Konkursu im. Fryderyka Chopina

c  d  e  f  g  a  h

Piąty Konkurs Chopinowski

Czyja ręka dorówna Chopinowskiej dłoni,
Nie pokłóci się z sobą, a tak się nachyli,
Jakby między palcami grającymi motyl
Miał przelecieć, nie tracąc na skrzydłach pozłoty,
Chociaż ręce grające szybsze są od chwili
I płyną, jak czas płynie, dzwonią, jak deszcz dzwoni ...

Czyje ucho wśród dźwięków tysiąca odnajdzie
Nawet listek, co zaraz zacznie się zielenić
I nagle zaszeleści w topniejącym sadzie,
I zabłyśnie, by wszystkie lasy opromienić,
Kto oprze swoje palce na płatkach stokroci,
Kto muzykę posrebrzy i ciszę pozłoci (...)
                                               Stanisław Ziembicki

Fryderyk Chopin – Nokturn Es-dur, op. 9 nr 2

W ramach realizacji projektu edukacyjnego zbierzcie materiały i informacje na temat 
historii Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina i przy-
gotujcie  na ten temat multimedialną prezentację. 
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Muzyka przełomu XIX i XX wieku

Podejmij temat � Słuchając utworu Claude Debussy’ego [czyt. kloda debisego] 
Ogrody w deszczu, przeczy taj fragment wiersza Jarosława Iwasz-
kiewicza Słota. Czy, Twoim zdaniem, tekst literacki korespondu-
je z dziełem kompozytora?

Słota

 Poczekaj, poczekaj, jak to brzmi?          Jakaś niejasność w tym tkwi.
Poczekaj, poczekaj...
Jak to brzmi?...
Ogrody
Sous la pluie,
Claude
Debussy [...]
      Jarosław Iwaszkiewicz

Szare kolumny, wietrzny brzęk,
śćmiewa ogrody silny deszcz.
Brzęk...
Spływają rosą drzewne brwi.
Poczekaj, poczekaj, jak to brzmi?
To szare smugi dżdżu
grają „Jardins sous la pluie”*

Claude Debussy – Ogrody w deszczu

Na przełomie XIX i XX wieku w sztuce rozwinął się nowy kierunek zwany impresjo-
nizmem. Jego wybitnym reprezentantem był francuski malarz Claude Monet [czyt. klod 
mone], autor obrazu Impresja, wschód słońca, od tytułu którego wywodzi się nazwa nowe-
go kierunku w sztuce.

czyt. żardę su 
la pli (Ogrody 
w deszczu)

Claude Monet Impresja, wschód słońcaCll dd M I j hh dód łł ń
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Impresjonizm w muzyce pojawił się piętnaście lat później 
niż w  malarstwie. Jego najznakomitszym przedstawicie-
lem był Claude Debussy (1862-1918), francuski kompozy-
tor, którego twórczość przez długi czas uchodziła za sym-
bol nowego stylu. W  jego utworach usłyszeć można „grę 
barw dźwiękowych”, uzyskiwaną przez stosowanie nowych 
współbrzmień i skal oraz zmiennych zestawów instrumen-
tów i rejestrów. Artysta stwarzał subtelne nastroje i wraże-
nia, zgodne z  charakterystycznymi, plastycznymi tytułami, 
jakie nadawał swym dziełom, np. Popołudnie fauna, Morze, 
Światło księżyca, Ogrody w deszczu.

Debussy kochał morze, a w dzieciństwie chciał nawet zo-
stać marynarzem. Swoją miłość do morza i  wrażliwość na 
piękno przyrody wyraził w  tryptyku symfonicznym Morze. 
Każda część utworu ukazuje inny obraz morza. 

W pierwszej części Od świtu do południa na morzu gra instrumentów smyczkowych od-
daje ruch morskich fal i odbijające się w nich światło słoneczne, które zmienia się wraz 
z porami dnia. Część druga Gra fal ukazuje ożywienie oceanu, blask słońca, szum wiatru 
morskiej bryzy. Część trzecia Rozmowa wiatru z morzem jest dialogiem dwóch żywiołów – 
wiatru i morskich fal.

Marcel Andre Baschet Claude 
Achille Debussy

Vincent van Gogh Morze (fragment)Vi G hh M (f(f ))

Claude Debussy – Rozmowa wiatru z morzem z tryptyku Morze

Pobudź swoją wyobraźnię i wymyśl krótką opowieść do wysłuchanego utworu.

Muzyka jest matematyką tajemną, której elementy sięgają nieskończoności.
                                                Claude Debussy

Myśli o muzyce
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Wybitnym przedstawicielem impresjonizmu był rów-
nież inny francuski kompozytor – Maurice Ravel [czyt. mo-
ris rawel]. Szczególną popularnością cieszy się jego suita 
koncertowa Dafnis i Chloe oraz utwór Bolero oparty na mo-
tywach muzyki hiszpańskiej. Melodia Bolera powtarzana 
jest niezmiennie aż siedemnaście razy przez różne instru-
menty solowe, grupy instrumentów, a wreszcie przez całą 
orkiestrę. Stale towarzyszy jej wybijany na werblu taneczny 
rytm o powtarzającym się dwutaktowym schemacie:

Maurice Ravel – Bolero

Słuchając utworu, staraj się wystukać kilkakrotnie temat rytmiczny.

Maurice Ravel był wielkim patriotą. Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, pomimo sła-
bego zdrowia chciał wstąpić do armii, lecz nie został zakwalifi kowany. Jednak nadal starał 
się o przyjęcie do wojska, co udało się rok później. Służył w charakterze kierowcy samocho-
dów transportowych, przewożących amunicję. Szczególnie wrażliwy na okrucieństwa woj-
ny, skomponował po latach Koncert fortepianowy na lewą rękę dla słynnego pianisty Paula 
Wittgensteina [czyt. pola witgensztajna], który stracił prawą rękę na froncie.

Impresjonizm wytyczył muzyce drogę rozwoju opartą na zupełnie nowych zasadach. 
Jego celem było malowanie za pomocą dźwięków subtelnych, ulotnych wrażeń i doznań, 
powstających w kontakcie z naturą. W muzyce polskiej kierunek ten znalazł odzwiercie-
dlenie przede wszystkim w twórczości Karola Szymanowskiego.

Muzyka to potężna broń w walce z ciemnotą i barbarzyństwem mas, 
to istotny pokarm duchowy, zawierający największą bodaj ilość odżywczych witamin 

i najłatwiej przy tym przenikających w najgłębsze warstwy ludności.
                                                      Karol Szymanowski

Muzyczne zadania

 � Zaśpiewaj piosenkę Chodź, pomaluj mój świat. Zinterpretuj plastycznie wybra-
ny fragment jej tekstu.

To ciekawe!

Myśli o muzyce

Maurice Ravel
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Chodź, pomaluj mój świat
Słowa: Marek Dutkiewicz

Muzyka: Janusz Kruk

Zaśpiewaj

 Piszesz mi w liście, że kiedy pada,
 kiedy nasturcje na deszczu mokną,
 siadasz przy stole, wyjmujesz farby 
 i kolorowe otwierasz okno.
 Trawy i drzewa są takie szare,
 barwę popiołu przybrały nieba.
 W ciszy tak cicho szepce zegarek 
 o czasie, co mi go nie potrzeba.
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 Refren:
 Więc chodź, pomaluj mój świat
 na żółto i na niebiesko,
 niech na niebie stanie tęcza
 malowana twoją kredką.
 Więc chodź pomaluj mi życie,
 niech świat mój się zarumieni,
 niech mi zalśni w pełnym słońcu,
 kolorami całej ziemi.

 Za siódmą górą, za siódmą rzeką,
 swoje sny zamieniasz na pejzaże.
 Niebem się wlecze wyblakłe słońce,
 oświetla ludzkie wybladłe twarze.

Piosenka pochodzi z repertuaru zespołu Dwa Plus Jeden
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Akademia młodego melomana 

W marszowym rytmie

Podejmij temat � Zagrajcie na instrumentach perkusyjnych akompaniament do 
melodii Marsza Radeckiego Johanna Straussa.

Marsz Radeckiego
Johann Strauss
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Filharmonicy wiedeńscy podczas koncertuFilhlh i i dd ń dd kk

Marsz, z języka francuskiego marcher [czyt. marszą] – iść, maszerować, jest w muzyce 
artystycznej samodzielnym utworem lub częścią większej formy muzycznej, np. sonaty, 
symfonii, opery, baletu. Zazwyczaj posiada prostą melodię, parzyste metrum, stale powta-
rzane schematy rytmiczne, wyraźnie zaznaczone akcenty metryczne. Marsze w przeszło-
ści historycznej często towarzyszyły muzyce w różnych ceremoniałach i uroczystościach, 
np. podczas parad wojskowych czy przemarszach wojsk w czasie działań wojennych. Ich 
rytm wzmacniany był brzmieniem instrumentów, np. trąbek i kotłów.

Marsz Radeckiego

Jednym z najbardziej znanych i lubianych przez melomanów marszów jest utwór Jo-
hanna Straussa (ojca) Marsz Radeckiego. Zadedykowany został feldmarszałkowi Josepho-
wi Radetzkiemu, jednemu z najwybitniejszych dowódców austriackich XIX wieku, który 
dowodził m.in. w bitwie pod Custozą w 1848 roku. Ten bohaterski przywódca w znaczący 
sposób przyczynił się do klęski Napoleona. Utwór Marsz Radeckiego współcześnie grany 
jest podczas uroczystych imprez niepodległościowych oraz wieńczy swoją muzyką Wie-
deński Koncert Noworoczny. W czasie jego wykonywania publiczność pod kierunkiem dy-
rygenta wyklaskuje z różną dynamiką marszowy rytm.

Johann Strauss – Marsz Radeckiego

Słuchając muzyki, wyklaskuj marszowy rytm:
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Marsz pułkownika Bogey’a

Jeden z  najbardziej znanych współ-
czesnych marszów pochodzi z fi lmu wo-
jennego Most na rzece Kwain, w reżyse-
rii Davida Leana [czyt. lina]. Stanowi on 
motyw przewodni fi lmu, a jedna ze scen 
ukazuje maszerującą kompanię brytyj-
skich jeńców wojennych wracających 
z ciężkich robót do obozu, którzy gwiż-
dżą melodię marsza i wytupują głośno 
jego rytm. Choć raźna melodia drastycz-
nie kontrastuje z obozową rzeczywisto-
ścią, jest ona symbolem ich niezależno-
ści i wiary w odzyskanie wolności. 

Film Most na rzece Kwain został na-
grodzony przez Amerykańską Akade-
mię Filmową wieloma Oskarami, m.in. 
za najlepszą muzykę, której twórcą był 
kompozytor Malcolm Arnold [czyt. mal-
kolm].

Marsz Rakoczego

Dużą popularnością melomanów cieszy się Marsz Rakoczego oparty na węgierskiej 
melodii ludowej, którą podobno bardzo lubił książę Franciszek II Rakoczy, przywódca an-
tyaustriackiego powstania w  latach 1703-1711. Skomponował go francuski kompozytor 
romantyczny Hektor Berlioz. Utwór jest częścią kantaty dramatycznej Potępienie Fausta, 
opartej na dramacie Johanna Wolfganga Goethego. Wzbudził też zainteresowanie innych 
kompozytorów, np. Franciszek Liszt opracował melodię marsza w formie wariacji i umieścił 
w swojej XV rapsodii węgierskiej. Marsz Rakoczego jest najpopularniejszym marszem na 
Węgrzech i uchodzi tam za utwór o charakterze patriotycznym, granym niemal przy każdej 
uroczystości państwowej. 

O wschodzie słońca błądzi Faust po węgierskiej równinie. Samotność przerywa mu groma-
da wieśniaków, którzy śpiewają i tańczą. Wesoły nastrój wnet się mąci – pojawiają się sylwetki 
zbrojnych żołnierzy, niebo w oddali zabarwia się łuną pożaru, słychać sygnały trąb wzywają-
cych naród do walki o wolność. Rozbrzmiewa pełna życia bohaterska melodia „Marsza wę-
gierskiego” („Marsza Rakoczego”). 

Józef Kański, Przewodnik operowy

Hektor Berlioz – Marsz Rakoczego

Po wysłuchaniu utworu, porównaj swoje wyobrażenia na jego temat z programem poza-
muzycznym zamieszczonym powyżej.

Scena z fi lmu Most na rzece Kwainfil
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Marsz weselny 

Marsz
Feliks Mendelssohn-BartholdyAllegro vivace

Jeden z  wybitnych niemieckich romantyków muzycznych Feliks Menselssohn-Bar-
tholdy [czyt. mendelson bartoldy] skomponował w 1842 roku Marsz do swojej Uwertury 
orkiestrowej. To dzieło symfoniczne powstało, kiedy artysta skończył 17 lat, ale wiele lat 
później kompozytor dopisał kilka scenicznych części muzycznych, aby dopełnić dzieło 
zamówione przez króla Prus, Fryderyka Wilhelma IV na urodziny monarchy. Była to uro-
cza komedia oparta na sztuce Williama Szekspira Sen nocy letniej, która ukazywała historię 
romantycznej miłości i nawiązywała do angielskiego folkloru i antycznych legend. Akcja 
sztuki rozgrywa się w świecie realnym pomieszanym ze światem fantastyki i baśniowo-
ści, pełnym leśnych elfów i wróżek. Muzyka Mendelssohna wspaniale oddała żartobliwy 
charakter i  lekki klimat utworu. W późniejszym czasie wybrane muzyczne części dzieła 
zebrane zostały w suitę. Królowa Wiktoria, wielbicielka muzyki Mendelssohna, zachwyciła 
się Marszem z Uwertury i postanowiła wykorzystać go w oprawie muzycznej ślubu swojej 
córki. Po dzień dzisiejszy utwór ten grany jest podczas uroczystych ceremonii ślubnych.

Scena ze sztuki Williama Szekspira Sen nocy letniejSS kki Willlli SS kk i SS ll i j

Feliks Mendelssohn-Bartholdy – Marsz z Uwertury do Snu nocy letniej

Jaki instrument gra uroczyste fanfary na rozpoczęcie utworu?
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Muzyczna praktyka

 � Zagraj melodię z fi lmu Most na rzece Kwain.

Marsz Pułkownika Bogey’a
Melodia popularnaMarsz C

C

G

G

G

G

C

C

G

G

G

C

D7

D7

 � Zagraj fragment Marsza weselnego z opery Ryszarda Wagnera Lohengrin.

Marsz weselny z opery Lohengrin
Ryszard WagnerMarsz

F

B C FF G7

C7 C7F F FAm Dm Gm

F FC7
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Jazzowe improwizacje

Podejmij temat � Zaimprowizujcie ruchem występ big-bandu jazzowego [czyt. 
big bendu dżezowego]. Naśladujcie grę na instrumentach w sek-
cji rytmicznej (perkusja, fortepian, kontrabas, gitara) i sekcji dętej 
(trąbki, puzony, saksofony).

Jazz [czyt. dżez] powstał w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku w wy-
niku syntezy elementów muzyki zachodnioafrykańskiej i  amerykańsko-europejskiej. 
Nowy gatunek muzyczny odznaczał się pulsacją rytmu, improwizacją oraz indywidual-
nym kształtowaniem materiału dźwiękowego przez wykonawców jazzowych.

Za miejsce narodzin jazzu uznaje się Nowy Orlean, dokąd przez długie lata przybywali 
emigranci z różnych stron świata. Do jego ukształtowania przyczyniły się prawdopodob-
nie pieśni czarnych niewolników przywożonych Czarnego Lądu do Ameryki Północnej. 
Zmuszano ich do najcięższych robót na plantacjach, w kamieniołomach, przy budowie 
linii kolejowych i dróg.

Niewolnicy wykonywali pieśni pracy – work songs [czyt. łerk songs] i pieśni religijno-
-mistyczne negro spirituals [czyt. negro spiriczuals], oparte na tekstach biblijnych. Work 
songs i  negro spirituals w  połączeniu z  innymi pieśniami murzyńskimi oraz folklorem 
amerykańskim stworzyły gatunek muzyczny zwany blues [czyt. blus]. 

Z początkiem lat dwudziestych ośrodkiem największej koncentracji muzyków jazzo-
wych w Stanach Zjednoczonych stało się Chicago [czyt. szikago]. Kolejny bardzo ważny 
etap rozwoju jazzu związany był z Nowym Jorkiem. 

W  rozwoju jazzu można wyróżnić trzy etapy: okres jazzu tradycyjnego (do 1930r.), 
okres swingu (1934-1945), okres jazzu nowoczesnego – modern jazzu (po 1984). W Euro-
pie muzyka jazzowa pojawiła się dopiero w 1920 roku.

Jazz jest najsilniejszą bronią w walce z rasizmem. 
Dobra gra na trąbce czyni ludzi ślepymi na kolor skóry grającego.
                                       Louis Armstrong

Myśli o muzyce

 Big-band jazzowy 
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Na muzykę jazzową miały wpływ wielkie indywidualności muzyczne, które w niepo-
wtarzalny sposób kształtowały dźwięk, zachwycały techniką wykonawczą. Należeli do 
nich m.in. trębacze jazzowi Louis Armstrong [czyt. lui amstrong] i Miles Davis [czyt. majls 
dejwis], saksofoniści Charlie Parker [czyt. czarli parker] oraz Stan Getz [czyt. gec], śpiewacz-
ki jazzowe Bessiee Mith [czyt. bessi mit], Ella Fitgerald [czyt. ella fi tdżerald], kierownicy 
słynnych orkiestr jazzowych Duke Ellington [czyt. diuk elington], Benny Goodman [czyt. 
beny gudmen], Glenn Miller.

Czołówkę polskiego jazzu stanowią m.in. Krzysztof Komeda, Zbigniew Namysłowski, To-
masz Stańko, Jan Ptaszyn Wróblewski, Adam Makłowicz, Michał Urbaniak, Leszek Możdżer.

Tomasz Stańko Leszek Możdżer

W Polsce organizowanych jest wiele festiwali promujących muzykę jazzową. Wśród nich świa-
tową renomę zyskał Międzynarodowy Festiwal Jazz Jamboree [czyt. dżez dżembory] i War-
saw Summer Jazz Days [czyt. łorsoł samer dżez dejs] organizowane w Warszawie.

big-band –  duży zespół jazzowy (12–20 osób), złożony z czterech sekcji instrumentalnych
blues [czyt. blus] –  gatunek pieśni, który powstał z pieśni pracy (work songs) i pieśni spirituals
dixieland –  styl w muzyce jazzowej, reprezentowany przez nowoorleańskie zespoły mu-

zyczne, odmiana jazzu nowoorleańskiego
improwizacja –  tworzenie utworu muzycznego podczas występu, bez wcześniejszego przy-

gotowania
nowoorleański jazz –  styl instrumentalno-wokalny w jazzie tradycyjnym, łączący elementy bluesa 

i ragtime’u
ragtime –  styl w muzyce jazzowej na przełomie XIX i XX wieku; powstał z połączenia folk-

loru amerykańskiego i muzyki europejskiej; także specyfi czny sposób gry na 
fortepianie

swing [czyt. słing] –  styl jazzowy popularny w latach 1935–1945, także jeden z elementów muzyki 
jazzowej

modern jazz –  ogólna nazwa jazzu nowoczesnego; charakteryzuje się przewagą improwiza-
cji indywidualnej, wyższą techniką gry, skłonnością do eksperymentów

tradycyjny jazz –  okres jazzu obejmujący lata 1910–1945, ogólna nazwa stylów wczesnego 
jazzu.

To ciekawe!

[czyt. diksilend]

[czyt. ragtajm]
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Jazz w muzyce artystycznej

Kompozytorzy muzyki klasycznej i awangardowej często wplatali do swoich utworów 
elementy jazzu. Utalentowanym twórcą, który nie tylko łączył jazz z muzyką poważną, ale 
uczynił go wręcz fundamentem kilku swoich utworów symfonicznych o nieprzemijającej 
wartości był George Gershwin [czyt. dżordż gerszłin] – amerykański pianista, kompozytor 
piosenek, muzyki do przedstawień teatralnych i fi lmów. Sławę i fortunę zyskał już w wieku 
lat dwudziestu dzięki piosence Swanee [czyt. słoni], ale miejsce wśród najwybitniejszych 
kompozytorów XX wieku przyniosła mu skomponowana w 1924 roku Błękitna rapsodia na 
fortepian i orkiestrę. Do innych znaczących dzieł Gershwina zalicza się Koncert fortepianowy 
F-dur, fantazję Amerykanin w Paryżu, operę Porgy and Bess [czyt. porgi end bes], preludia na 
fortepian.

George Gershwin – Błękitna rapsodia 

Wsłuchaj się w słynne glissando rozpoczynające utwór. Na jakim instrumencie jest ono wy-
konywane?

Elementy jazzu spotyka się też w  twórczości innych kompozytorów, między innymi 
Claude’a Debussy’ego, Igora Strawińskiego, Dariusa Milhaud [czyt. milo].

Połączenia jazzu z muzyką artystyczną dokonał również Rudolf Liebermann [czyt. lie-
berman] w utworze Koncert na zespół jazzowy i orkiestrę symfoniczną, w którym big-band 
[czyt. big bend] w składzie cztery trąbki, cztery puzony, pięć saksofonów i grupa instru-
mentów perkusyjnych gra partie concertino [czyt. konczertino] z towarzyszeniem orkie-
stry symfonicznej.

George Gershwin – Amerykanin w Paryżu
Warto posłuchaćpos

Jean Dubuff et Jazz Band (Dirty style blues)J D bb ffff J B dd ((Di ll bbll ))
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Muzyczna praktyka

 � Zagraj fragment utworu Somebody loves me George’a Gershwina.

Somebody loves me (fragment)
George Gershwin

 � Wyszukaj na stronach WWW informacje o festiwalu Jazz Jamboree i wymień na-
zwiska kilku współczesnych muzyków jazzowych.

Festiwal Jazz Jamboree
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Akademia młodego melomana 

Polska muzyka współczesna

Podejmij temat � Wykorzystując nietypowe źródła dźwięku, tj. szmery, stuki, od-
głosy wydawane przez przedmioty codziennego użytku, skom-
ponuj własny utwór Muza. Postaraj się przedstawić go w formie 
grafi cznej, używając np. linii, kropek, kresek, plam, fi gur geome-
trycznych.

Utwory polskich kompozytorów współczesnych weszły na stałe do repertuaru muzyki 
światowej, wywierając wpływ na jej kształt i rozwój. Wysoki poziom i trudna do przece-
nienia wartość artystyczna muzyki polskiej jest zasługą wybitnych indywidualności kom-
pozytorskich. Należy do nich Witold Lutosławski (1913-1994), laureat wielu znaczących 
nagród i wyróżnień.

Utwory Lutosławskiego odznaczają się 
oryginalną techniką kompozytorską i  mi-
strzowską instrumentacją. W  swej twór-
czości artysta stale poszukiwał nowych 
środków wyrazu i  wypracował własny styl 
kompozytorski. Początkowo nawiązywał 
do neoklasycyzmu (np. Wariacje symfonicz-
ne, Wariacje na temat Paganiniego), póź-
niej zwrócił się w stronę polskiego folkloru 
(Mała suita – utwór inspirowany folklorem 
rzeszowskim, Melodie ludowe na fortepian, 
Tryptyk śląski). Przykładem innowacji tech-
nicznych jest czteroczęściowe dzieło Paro-
les tisse’es [czyt. parol tise] na tenor, smyczki, 
harfę, fortepian i perkusję. Do innych waż-
nych kompozycji Lutosławskiego zalicza 
się utwory orkiestrowe (np. Gry weneckie, 
Muzyka żałobna), kameralne, fortepianowe, 
pieśni na głos i fortepian, piosenki dziecięce 
oraz muzykę radiową, fi lmową i teatralną.

Witold Lutosławski – Mała suita, część Hurra polka

Wysłuchaj utworu i powiedz, czy kompozytor przedstawił polkę w formie oryginalnej czy 
stylizowanej. Uzasadnij swoją wypowiedź.

Witold Lutosławski – Wariacje na temat Paganiniego na dwa fortepiany
Warto posłuchaćpos

Witold Lutosławski
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Kompozycje Henryka Mikołaja Góreckiego (1933-
2010) cechuje bogaty ładunek emocjonalny, duża eks-
presja, logika i precyzja operowania materiałem dźwię-
kowym, opartych na zasadach serializmu i  innych 
technik kompozytorskich. Ważniejsze dzieła Góreckie-
go to m.in.: II Symfonia „Kopernikowska” na sopran, ba-
ryton, chór i orkiestrę, III Symfonia ( Symfonia pieśni ża-
łosnych) na sopran i orkiestrę, I Kwartet smyczkowy „Już 
się zmierzcha”, Małe requiem dla pewnej Polki na forte-
pian i 13 instrumentów, Przybądź Duchu Święty na chór 
a cappella, Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową, 
Ad Matrem na sopran, chór i  orkiestrę (dedykowane 
matce kompozytora).

Wojciech Kilar (1932 – 2013) zdobył światową sławę 
jako kompozytor utworów orkiestrowych, wokalno-
-instrumentalnych i  kameralnych, ale przede wszyst-
kim jako twórca muzyki do ponad stu fi lmów polskich 
i amerykańskich (m.in. do Lalki, Pana Tadeusza, Zemsty, 
Drakuli, Pianisty). W  dorobku kompozytorskim Kilara 
znajdują się utwory nawiązujące do różnych stylów, 
między innymi wykorzystujące pierwiastki folkloru 
i jazzu, ważny jest też nurt muzyki religijnej.

Wśród kompozytorów współcześnie żyjących naj-
większą światową sławą cieszy się Krzysztof Pende-
recki (urodzony w 1933 roku). Utwory Pendereckiego 
odkrywają przed słuchaczami niespotykany wcze-
śniej świat dźwięków. Niezwykłe efekty brzmienio-
we i kolorystyczne kompozytor uzyskuje na przykład 
przez pocieranie dłonią pudła instrumentu smyczko-
wego, stukanie w niego smyczkiem lub palcami, ude-
rzanie dłonią w struny. Przykłady takich oryginalnych 
brzmień można odnaleźć w utworach: Ofi arom Hiro-
szimy – tren na 52 instrumenty smyczkowe, za który 
w 1961 r. otrzymał nagrodę UNESCO, I Kwartet smycz-
kowy, Polymorphia [czyt. polimorfa] na 49 instrumen-
tów smyczkowych, Kanon na orkiestrę smyczkową 
i 2 taśmy magnetyczne.

Penderecki wprowadzał też inne sposoby artykula-
cji: we Fluorescencjach można usłyszeć stukot klapek 
instrumentów dętych, odgłosy maszyny do pisania, 
szelest pergaminu, a w Wymiarach czasu i ciszy cztery 
głosy chóru wykonują równocześnie , ale w różnej ko-
lejności spółgłoski: g, r, k, b, d, p.

Henryk Mikołaj Górecki

Wojciech Kilar

Waldemar Świerzy Krzysztof Penderecki



93

W późniejszych utworach kompozytor zwrócił się w kierunku stylizacji i tradycji. Jego 
ważniejsze kompozycje to m.in.: Psalmy Dawida na chór i perkusję, Psalmus – kompozycja 
elektroniczna, Stabat Mater na 3 chóry a cappella, Kosmogonia na głosy solowe, recyta-
tora, 3 chóry mieszane i orkiestrę, Polskie Requiem [czyt. rekwiem] na głosy solowe, chór 
i orkiestrę, Pasja według św. Łukasza, Te Deum dedykowany papieżowi Janowi Pawłowi II, 
opery: Diabły z Loudun [czyt. ludę], Ubu Król, Raj utracony, Czarna Maska.

Krzysztof Penderecki – Ofi arom Hiroszimy – tren na 52 instrumenty smyczkowe

Opowiedz, w jaki sposób kompozytor wyraził muzyką i efektami brzmieniowymi przejmu-
jący dramatyzm dzieła.

Muzyczne zadania

 � Jakie nowe środki wyrazu i rodzaje brzmień wykorzystywał w swoim warsztacie 
muzycznym Krzysztof Penderecki?

 � Sformułujcie własne poglądy na temat polskiej muzyki współczesnej. Które 
spośród poznanych utworów zainteresowały Was i dlaczego?

 � Zaśpiewajcie piosenkę Otwórz oczy. W czasie wykonania skorzystajcie z zapisu 
nutowego utworu.

Krzysztof Penderecki podczas próby koncertowej
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Otwórz oczy
Słowa: Jadwiga Koczanowska

Muzyka: Mirosław Ziąber

Zaśpiewaj
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 Niekiedy myślisz sobie, że świat jest szarobury,           

1
4

2
4

3

bis niechętnym patrzysz wzrokiem na mury i na chmury,
 bo kiedy nosisz w sercu najmniejszą nawet zadrę,
 płowieje wszystko wokół i pejzaż traci barwę. 

 Refren:
 Otwórz oczy szeroko i patrz, jak ciekawy otacza cię świat,
 krajobrazy ojczyste, barwy sercu najbliższe,
 to, co było, co będzie, co jest.
 Otwórz oczy szeroko i patrz, jaki barwny otacza cię świat,
 chwyć za pędzel i maluj, by to piękno utrwalić,
 by zatrzymać i kolor i czas.
 
 Uśmiechnij się do świata, a świat ci uśmiech odda,
 zobaczysz, że bezbarwna jest tylko złość i nuda.
 Na moście stań tęczowym i baw się kolorami,
 namaluj to, co widzisz, co czujesz, o czym marzysz.
 
 Refren:
 Otwórz oczy szeroko i patrz (…)
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Światowe musicale

Podejmij temat � Zagraj melodię Sunrise, sunset z musicalu Skrzypek na dachu.

Sunrise, sunset (fragment)
Jerry Bock

Musical [czyt. mjuzikal] nazywany jest muzycznym spektaklem XX wieku. Ma amery-
kański rodowód i jest zbliżony do europejskiej operetki, ale w jego budowie występuje 
większa swoboda. Większego znaczenia nabiera gra aktorska wykonawców. 

Korzenie tego gatunku sięgają XIX wieku, ale jego rozkwit nastąpił w latach dwudzie-
stych XX wieku. W dużym stopniu przyczynili się do niego amerykańscy twórcy muzyki 
rozrywkowej, m.in. Irving Berlin [czyt. erwin berlin], Jerome Kern [czyt. dżerom kern] Geo-
rge Gershwin, Richard Rodgers [czyt. riczard rodżers] i Cole Poter [czyt. kol poter]. Nadali 
oni musicalowi nowy kierunek rozwoju i zrewolucjonizowali produkcje Broadwayu [czyt. 
brodłeju] – słynnej nowojorskiej dzielnicy teatrów. Poznaj „złotą listę” światowych musicali. 

Zespół teatrów wzdłuż ulicy Broadway w Nowym JorkuZ ółół óó ddłł ż lli B dd N J kk
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Skrzypek na dachu

Na dachu domku mleczarza Tewjego sie-
dzi skrzypek i gra melodię. Tewje tłumaczy 
publiczności: Skrzypek na dachu. Wygląda 
dziwnie, co? Ale w naszej małej wiosce, Ana-
tewce, każdy z nas – można by rzec – jest ta-
kim skrzypkiem, na dachu, starając się wydo-
być z życia dźwięczny, prosty ton, nie łamiąc 
przy tym karku. Niełatwa to sztuka!

Możecie zapytać, dlaczego tu mieszkamy, 
skoro to niebezpieczne? Mieszkamy tu, ponie-
waż Anatewka jest naszym domem. A co po-
zwala nam przez tyle lat zachowywać w  tej 
niewygodnej pozycji równowagę? Mogę wam 
odpowiedzieć jednym słowem: tradycja…

Akcja musicalu rozgrywa się w 1905 roku 
w małej rosyjskiej wiosce Anatewka. Biedna 
żydowska rodzina boryka się z trudami co-
dziennego życia. Tewje stara się przestrze-
gać zasad swojej religii, ale to nie jest łate. 
Musi dokonać trudnego wyboru między szczęściem rodziny a poszanowaniem tradycji – 
Chawa – jedna z jego córek, wbrew woli ojca wychodzi za mąż za człowieka innego wyzna-
nia, co powoduje zerwanie rodzinnych więzi. Żydzi otrzymują od władzy nakaz opuszcze-
nia wioski. Ich odejściu towarzyszy tęskna melodia wiejskiego skrzypka Sunrise, sunset.

Muzyczne zadania

 � Zaśpiewaj melodię Gdybym był bogaty z musicalu Skrzypek na dachu i zaimpro-
wizuj żydowski taniec.

Gdybym był bogaty

Jerry Bock

Chaim Topol jako Tewje w musicalu Skrzypek 
na dachu
Chh i T ll j kk T j i ll Skk kk
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West Side Story 

Treść musicalu nawiązuje do dramatu Wil-
liama Szekspira Romeo i Julia, ale czas i miej-
sce akcji są osadzone we współczesnych re-
aliach, w  dzielnicy nowojorskich slamsów. 
Dwa wrogie gangi – amerykański – Rakie-
ty i portorykański – Rekiny – walczą ze sobą 
podsycanie rasistowskimi hasłami. W  prze-
biegu wydarzeń ważną rolę odgrywa nie-
szczęśliwy wątek miłosny. Tony – zastępca 
przywódcy Rekinów kocha z wzajemnością 
Marię – siostrę przywódcy Rakiet. Chłopak 
obiecuje dziewczynie, że w imię ich gorące-
go uczucia pogodzi zwaśnione bandy. Nie-
stety, jego działania przynoszą odwrotny 
skutek, w bójce giną obaj szefowie gangów. 
Tony musi ukrywać się przed policją i człon-
kami Rakiet, ale gdy dowiaduje się, że Ma-
ria nie chce nigdy go widzieć, sam zaczyna 
szukać śmierci. Jednak, kiedy Tony spotyka 
dziewczynę, padają sobie w ramiona. W tym 
momencie pada strzał i chłopiec ginie. 

Jesus Christ Superstar

Jest to opowieść o  ostatnich siedmiu 
dniach życia Jezusa. Występują w  niej po-
stacie biblijne: Jezus Chrystus, Judasz, Ma-
ria Magdalena, apostołowie, Poncjusz Pi-
łat, król Herod, Annasz, Kajfasz. Treść libretta 
opiera się dość wiernie na zdarzeniach opi-
sanych w  Piśmie Świętym, takich jak: zdra-
da Judasza, modlitwa Jezusa na Górze Oliw-
nej, sąd Heroda i Piłata, biczowanie Jezusa 
i ukrzyżowanie.

Andrew Lloyd Webber [czyt. endriu lojd 
łeber] nie wprowadził do spektaklu dialo-
gów, cały tekst oparł na songach, recytaty-
wach i partiach instrumentalnych. Wiele pio-
senek zyskało światową popularność i stało 
się wielkimi przebojami.

Scena z musicalu West Side Story

Scena z musicalu Andrew Lloyda Webbera Jesus 
Christ Superstar (1973)
S i l A d Ll d W bb J

SS i ll W t SS did SSt
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Kadr z fi lmu Milosa Formana HairK dd fifill M lil F H i

Hair 

Hair [czyt. her] jest tzw. love-rock-musicalem. Spektakl przedstawia historię chłopaka 
Claude’a [czyt. kloda] Bukowskiego, który przyjechał do Nowego Jorku, aby zaciągnąć się 
do wojska i wyjechać na wojnę w Wietnamie. Na miejscu poznaje grupę hippisów – z ich 
przywódcą Berrgerem – i piękną Sheilę. Spotkanie to całkowicie odmienia życie chłopaka 
z Oklahomy. Młodzi ludzie manifestowali swoją niezależność wobec świata poprzez wy-
gląd, łamanie zasad społecznych i moralnych oraz ignorowanie rad dorosłych.

– Dlaczego – dziwią się starsi – nosicie długie włosy?
– Jezus też miał długie włosy – przypomina Claude – a Matka Boska kochała go. Dlaczego 

moja matka mnie nie kocha?*
Spektakl wzbogacała nowoczesna bitowa muzyka, a wiele utworów zyskało światową 

popularność. Na podstawie musicalu Hair słynny reżyser Miloš Forman [czyt. milosz for-
man] nakręcił w 1979 roku fi lm muzyczny pod tym samym tytułem.

Lucjan 
Kydryński 
Przewodnik 
operetkowy, 
PWN 1977, 
str. 401

Muzyczne zadania

 � Obejrzyj adaptację fi lmową wybranego musicalu. Zastanów się, jaką rolę w tym 
dziele pełni muzyka.
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Piosenka poetycka

Podejmij temat � Zaśpiewaj fragment pieśni Bułata Okudżawy François Villon*. Do 
jakiego gatunku słowno-muzycznego przypisałbyś ten utwór?

François Villon
Słowa i muzyka: Bułat Okudżawa

Przekład: Andrzej Mandalian
dość wolno

Am Dm G

Am

Am AmDm

DmC

C Dm

G7

A7 H7

E7 E7H7

Do     -     pó     -     ki nam zie - mia            krę  -  ci  się______,             do  -   pó    -    ki______   jest   tak  czy

siak_______________,           Pa-nie,  o    -    fi a  -  ruj   każ-de-mu z nas,                 cze     -     go mu w ży    -     ciu

brak_____________:  mędr   -     ca ob - da      -     ruj     gło  -   wą_____,          tchó - rzo     -     wi dać ko    -    nia

chciej_______, sy   -   pnij gro - sza szczę-ścia-rzom...             I    mnie     w o - pie  -  ce  swej   miej________. Do -   

Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak,
Panie, ofi aruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak:
Mędrca obdaruj głową, tchórzowi dać konia chciej,
Sypnij grosza szczęściarzom… I mnie w opiece swej miej.

François Villon 
[czyt. fransua 

wiją] – wybitny 
poeta francuski 

XV wieku. 
Jego główne 
dzieło Wielki 
Testament to 
obszerny po-

emat, w którym 
autor dokonuje 

rachunku su-
mienia i prosi 
Boga o miło-

sierdzie

Włodzimierz Wysocki

W  drugiej połowie XX wieku na mu-
zycznej scenie zaistnieli artyści, w których 
twórczości bardzo ważną rolę odgrywała 
poezja, m.in. Jacques Brel [czyt. żak brel], 
Bułat Okudżawa, Włodzimierz Wysoc-
ki, Bob Dylan, Leonard Cohen [czyt. 
koen]. Obdarzeni niepowtarzalną chary-
zmą, komponowali oni piosenki o  spe-
cyfi cznym nastroju, głęboko zapadające 
w serca słuchaczy. Wykonawców tego ro-
dzaju muzyki nazywa się współczesnymi 
bardami*. Najczęściej koncertują w  ka-
meralnych miejscach otoczeni wrażliwą 
publicznością.

bard – 
celtycki poeta 

i pieśniarz, 
w znaczeniu 
przenośnym 

„poeta, 
wieszcz”
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Leonard Cohen (1934–2016) to znany 
na całym świecie kanadyjski poeta, pisarz 
i piosenkarz. W latach 80. XX wieku artysta 
zyskał w  Polsce ogromną popularność za 
sprawą nastrojowych kompozycji i  niepo-
wtarzalnej barwy głosu. Jego utwory Su-
zanne, Hallelujah, Dance Me to the End of 
love, In My Secret Life, I ’m Your Man, Everybo-
dy Knows stale zajmują czołowe miejsca na 
światowych listach przebojów. 

Alleluja! 

Tajemny akord kiedyś brzmiał
Pan cieszył się, gdy Dawid grał,
Ale muzyki, dziś tak nikt nie czuje
Kwarta, kwinta – tak to szło
Raz wyżej w dur, raz niżej w moll
Nieszczęsny król ułożył Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja!
             tłum. Maciej Zembaty

Leonard Cohen – Dance Me to the End of Love 

Bułat Okudżawa (1924–1997) sław ny 
gru ziński balladzista, poeta, kompozytor 
i  piosenkarz, stworzył niepowtarzalną kre-
ację twórczą. Był autorem muzyki do wła-
snych wierszy, głównie o tematyce społecz-
nej, miłosnej, wojennej. Artysta wykonywał 
swoje piosenki sam z  akompaniamentem 
gitary, magnetyzując chropowatym, znie-
kształconym głosem miliony słuchaczy na 
świecie. Najpopularniejsze utwory Bułata 
Okudżawy to m.in. Piosenka o  żołnierskich 
butach, Lońka Król, Balonik, Katarynka, Pio-
senka o piechocie, François Villon.

Bułat Okudżawa – François Villon

Warto posłuchaćpos

Warto posłuchaćpos

Bułat Okudżawa

Leonard Cohen 
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Bob Dylan (1941), właściwie Robert Zimmer-
man [czyt. cimerman], to balladzista, poeta i kom-
pozytor. Słynne są jego protest songi, w których 
zawarł swoją fi lozofi ę życiową i poglądy na wie-
le spraw społecznych i politycznych. Dylan ostro 
występował przeciwko rasizmowi, mieszczańskiej 
obyczajowości i obłudzie politycznej. Był wyrazi-
cielem niepokojów młodego pokolenia. Wśród 
jego najbardziej popularnych utworów znalazły 
się: Odpowiedź niesie wiatr, Specjaliści od wojny, 
Będę wolny, Kiedy się zbudzicie?, Ballada o Hollisie 
Brownie. Amerykańska młodzież uznała piosenkę 
Blowin’ In the Wind (Odpowiedź niesie wiatr) za swój 
hymn. Twórczość Dylana została nagrodzona pre-
stiżowymi nagrodami, m.in. Grammy, Oskarem, 
Nagrodą Pulitzera, a w 2016 roku Nagrodą Nobla 
w dziedzinie literatury.

Poezja śpiewana zaczęła rozwijać się w  Polsce w  latach sześćdziesiątych XX wieku 
i szybko zyskała duże grono zwolenników. Do czołowych przedstawicieli tego gatunku 
muzycznego należą m.in.: Marek Grechuta (1945-2006) – piosenkarz , kompozytor, au-
tor przebojów muzycznych, np. Korowód, Będziesz moją panią, Nie dokazuj, Tango Anawa, 
Niepewność, Świecie nasz; Czesław Niemen (1939 – 2004) twórca niezapomnianych pio-
senek, takich jak: Dziwny jest ten świat, Pod papugami, Czy mnie jeszcze pamiętasz; Ewa 
Demarczyk – piosenkarka nazywana Czarnym Aniołem, która interpretowała muzycznie 
wiersze wybitnych poetów. Poezję śpiewaną włączali do swojego repertuaru także inni 
wykonawcy, np. Magda Umer, Przemysław Gintrowski, Jacek Kaczmarski, Elżbieta Ada-
miak, Grzegorz Turnau, a także zespoły, np. Stare Dobre Małżeństwo i Wolna Grupa Buko-
wina.

Bob Dylan

Jacek KaczmarskiCzesław NiemenMarek Grechuta
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Muzyczna praktyka

 � Zaśpiewaj piosenkę Nuta z Ponidzia pochodzącą z repertuaru zespołu Wolna Gru-
pa Bukowina. Korzystając z dostępnych źródeł, zbierz informacje na temat twór-
czości Wojciecha Belona.

Nuta z Ponidzia
Słowa i muzyka: Wojciech Belon

Polami, polami, po miedzach, po miedzach,           Rozpuściła wiosna warkocze kwieciste,
 zbarwiały łąki niczym kram.
 będzie odpust pod Wiślicą,
 póki wiosna, póki trwa,
 póki wiosna – póki trwa.
 
 Ponidzie wiosenne, Ponidzie leniwe
 prężysz się jak do słońca kot.
 Rozciągnięte po tych polach,
 lichych lasach, pstrych łozinach,
 skałkach słońcem rozognionych,
 Nidą w łąkach roziskrzoną.
 Na Ponidziu wiosna trwa. (2x)
 Na Ponidziu.

po błocku skisłym w mgłę i wiatr,
nie za szybko kroki drobiąc,
idzie wiosna, idzie nam,
idzie wiosna – idzie nam.
 
Rozłożyła wiosna spódnicę zieloną,
przykryła błota bury łan.
pachnie ziemia ciałem młodym
póki wiosna, póki trwa,
póki wiosna – póki trwa.



104

Dni, których jeszcze nie znamy

,

,

s

.

Słowa: Marek Grechuta
Muzyka: Jan Kanty Pawluśkiewicz i Marek Grechuta

Zaśpiewaj
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 Tyle było dni, do utraty sił,
 do utraty tchu, tyle było chwil,
 gdy żałujesz tych, z których nie masz nic,
 jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że…

 Refren:  Ważne są tylko te dni,            

1
4

2
4

3

bis
których jeszcze nie znamy,
ważnych jest kilka tych chwil, 
tych, na które czekamy.

 Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad,
 zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł.
 Choć majątek prysł, on nie stoczył się.
 Wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że...

 Refren: Ważne są tylko te dni (…)

 Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
 Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
 Jak oddzielić nagle serce od rozumu?
 Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu?

 Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
 Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
 Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję?
 Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele.

 Refren: Ważne są tylko te dni (…)

Piosenka pochodzi z repertuaru Marka Grechuty
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O muzyce dla mas

Podejmij temat � Zagraj jeden z największych przebojów zespołu The Beatles – 
Yesterday.

Yesterday

Paul McCartney

Terminem muzyka rozrywkowa określa się wszelką muzykę, która nie należy do po-
ważnej, folklorystycznej i sakralnej. Obejmuje ona gatunki muzyki współczesnej, tworzo-
ne z myślą o szerokich masach odbiorców.

Główny nurt muzyki rozrywkowej stanowi muzyka pop (skrót od angielskiego popular, 
czyli „popularny”), której dominującym typem jest muzyka rockowa [czyt. rokowa]. Pod-
stawową formą muzyki rockowej była piosenka wykonywana przez zespoły wokalno-in-
strumentalne. Typowy zespół rockowy składał się z sekcji rytmicznej (perkusja, kontrabas 
lub gitara basowa) i sekcji melodycznej (dwie gitary, instrument klawiszowy lub saksofon). 
Wraz z rozwojem muzyki rockowej zmieniało się instrumentarium zespołu.
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Muzyka rockowa w latach pięćdziesiątych XX wieku szyb-
ko stała się liderem na rynku fonografi cznym, a płyty takich 
artystów, jak: Elvis Presley (czyt. elwis preslej), Buddy Holly 
(czyt. badi holi), Chuck Berry (czyt. czak bery) czy Cliff  Ri-
chard (czyt. klif riczard)sprzedano w milionach egzemplarzy.

Przełomem w muzyce rockowej było powstanie na począt-
ku lat sześćdziesiątych zespołu The Beatles [czyt. de bitels]. 
Wspaniali „chłopcy z  Liverpoolu”: John Lenon [czyt. dżon], 
Paul McCartney [czyt. pol makkartnej], George Harrison [czyt. 
drożdż harrison] i Ringo Star byli przez wiele lat najpopular-
niejszą angielską grupą na świecie.

Teksty ich piosenek dotyczyły nie tylko „lekkich” tematów 
młodzieżowych, ale ocierały się również o politykę, potępiały 
wojnę i przemoc. Styl bycia Beatlesów i  ich liverpoolski hu-
mor zyskały im miliony wielbicieli. Charakterystyczny image [czyt. imidż] Beatlesów na-
śladowała młodzież na całym świecie. Zapanowała „beatlemania”, piosenki zespołu nie 
schodziły z czołowych miejsc światowych list przebojów, a na koncerty przybywały niezli-
czone tłumy fanów. Najbardziej znane albumy płytowe Beatlesów to: Please Please Me, Sgt. 
Pepper, Lonely Hearts Club Band, Let It Be.

Elvis Presley

Pod koniec 1969 roku zespół został rozwiązany, ale jego członkowie nie zniknęli ze sce-
ny estradowej. Każdy z nich rozpoczął samodzielna karierę muzyczną.

Utwory Beatlesów do dziś cieszą się ogromną popularnością. Wiele z nich stało się stan-
dardami wykonywanymi nie tylko przez gwiazdy rocka, ale również przez muzyków jazzo-
wych, śpiewaków operowych i orkiestry symfoniczne.

The Beatles
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W latach siedemdziesiątych XX wieku na Jamaj-
ce narodziło się reggae [czyt. rege]. Ten nowy ro-
dzaj muzyki pop, nawiązujący do rastafarianizmu 
– ruchu społeczno-religijnego, głoszącego ha-
sła poszanowania ludzi o  czarnym kolorze skóry 
– szybko zyskał popularność na Wyspach Karaib-
skich. Na świecie muzykę reggae rozpowszechnił 
Bob Marley [czyt. marlej] – jamajski wokalista, gita-
rzysta, kompozytor i autor tekstów piosenek.

Muzyka reggae ma charakterystyczny rytm 
z akcentem na drugą i czwarta miarę taktu. Wiele 
utworów reggae zawiera w tekstach przesłania fi -
lozofi czno-religijne i ideologiczne. 

Muzyka reggae miała wpływ na ukształtowanie 
się w drugiej połowie lat siedemdziesiątych nowe-
go stylu muzycznego – punck rocka [czyt. pank 
roka].

Za pionierów punk rocka i związanej z tym nur-
tem subkultury młodzieżowej, uznaje się angiel-
ski zespół The Sex Pistols. Charakterystyczny dla 
członków tej grupy był wystylizowany image [czyt. 
imidż]: zmierzwione, krótkie włosy, postrzępione 
koszulki, spięte agrafkami dziury w ubraniu i często 
skandalizujące zachowanie na scenie.

W  latach 1969-1970 wraz z ukazaniem się płyt 
zespołu Led Zepplin [czyt. let ceplin], Black Sab-
bath [czyt. blek sabat] i  Deep Purple [czyt. dip 
parpl] powstał styl rockowy hard rock, wywodzący 
się z bluesa i rock and rolla, który cechował się moc-
nym brzmieniem gitar elektrycznych, energiczną 
grą sekcji rytmicznej (gitara basowa, perkusja) oraz 
ostrym śpiewem wokalistów. 

W połowie lat osiemdziesiątych wykształciła się 
jego odmiana – heavy metal [czyt. hewi metal]. 
Gatunek ten charakteryzował się ekspresyjną inter-
pretacją oraz brutalnym, agresywnym brzmieniem 
instrumentów i wokalu.

Muzyczne zadania

 �  Przygotuj prezentację lub wykonaj muzyczne 
portfolio Twojego ulubionego zespołu mu-
zycznego lub wokalisty.

Bob Marley

The Sex Pistols

Deep Purple
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Galeria megagwiazd

Podejmij temat � Przedstaw krótko historię kariery i dyskografi ę swojego ulubio-
nego zespołu muzycznego lub wokalisty, który w Twojej ocenie 
zasługuje na miano megagwiazdy muzyki.

Angielska grupa The Rolling Stones [czyt. roling stouns] powstała w 1962 roku jako 
antyteza dla „grzecznych”, grających melodyjne przeboje Beatlesów. Liderami zespołu byli 
Mick Jagger [czyt. mik dżeger] i Keith Richards [czyt. kif riczards]. Członkowie grupy mieli 
długie włosy i nosili niedbałe stroje, a na scenie często zachowywali się prowokacyjnie. Ich 
muzyka odbiegała od ogólnie przyjętych standardów – rhythm and bluesowy charakter 
piosenek zastąpili surowszym i hałaśliwszym brzmieniem. Muzyka Stonesów z upływem 
lat ulegała przeobrażeniom, ale ciągle zachowuje swój łatwo rozpoznawalny charakter.

Tina Turner

The Rolling Stones

Tina Turner [czyt. terner] rozpoczęła ka-
rierę piosenkarską w  zespole rhythm and 
bluesowym Ike’a Turnera [czyt. ajka tarne-
ra]. Jako małżeństwo stworzyli wiele popu-
larnych przebojów. W latach 80. piosenkar-
ka rozpoczęła karierę solową. Jej doskonałe 
warunki wokalne i  estradowe, perfekcjo-
nizm wykonawczy oraz staranny dobór re-
pertuaru i współpracowników sprawiły, że 
zyskała wyjątkową pozycję w  światowym 
przemyśle rozrywkowym.Wśród wielu al-
bumów płytowych Tiny znajdują się m.in. 
Wildest Dreams (1996), All the Best (2004) 
oraz Tina (2008) – zawierające najpopular-
niejsze utwory piosenkarki.
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Michael Jackson [czyt. majkel dżekson] 
(1958-2009) rozpoczął karierę w  show-bizne-
sie, kiedy miał zaledwie sześć lat. Początkowo 
występował w  rodzinnym zespole The Jack-
son Five [czyt. de dżekson fajw] jako najmłod-
szy z  piątki Jacksonów. W  1971 roku rozpo-
czął samodzielną karierę muzyczną. Albumy 
płytowe: Off  the Wall (1979), Thriller (1982), Bad 
(1987), HiStory (1995), Invincible (2001) wyniosły 
go na szczyty popularności. Michael Jackson to 
nie tylko znakomity wokalista, ale również do-
skonały tancerz. Wideoklipy z  jego udziałem 
zachwycają skomplikowanymi układami cho-
reografi cznymi, w  których artysta wykonuje 
charakterystyczne dla siebie fi gury taneczne, 
a wśród nich słynny moonwalk [czyt. munłok].

Madonna [czyt. madona] to najpopular-
niejsza piosenkarka muzyki pop lat osiem-
dziesiątych. Każdy jej koncert to wielkie show, 
w  którym zachwyca fanów talentem wokal-
no-tanecznym i  szokuje niekonwencjonalny-
mi kostiumami. Nieustanny rozwój artystyczny 
Madonny sprawia, że z upływem lat jej popular-
ność nie słabnie. Jest laureatką wielu muzycz-
nych nagród, w tym siedmiu nagród Grammy. 
Najpopularniejsze albumy płytowe piosenkar-
ki to m.in. Madonna (1983) ze słynnym przebo-
jem Holiday, True Blue (1986) z hitem La Isla Bo-
nita, Ray of Light (1998), za który otrzymała licz-
ne wyróżnienia, Confessions on a  Dance Floor 
(2005) zawierający największy w  karierze pio-
senkarki przebój Hung up, Hard Candy (2008). 
Ostatni album piosenkarki Rebel Heart wydany 
został w  2015 roku. Madonna wystąpiła rów-
nież w kilku fi lmach. Duże uznanie przyniosła 
jej tytułowa rola w musicalu Evita.

Michael Jackson

Madonna
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Metallica

Metallica [czyt. metalika] – amerykański zespół heavy metalowy, który został założony 
w 1981 roku przez gitarzystę i wokalistę Jamesa Herfi elda oraz perkusistę Laresa Urlicha. 
W obecnym składzie zespołu grają jeszcze Kirk Hammett (gitara) i Robert Trujillo (gitara ba-
sowa). Zespół zadebiutował albumem Kill’Em All i od razu został okrzyknięty twórcą nowe-
go stylu w muzyce metalowej. Sukces grupy ugruntowały kolejne albumy, m. in. Master of 
Puppets (1986) – uznany za najlepszy album heavy metalowy oraz Metallica (1991), który 
osiągnął status platynowej płyty. Ich muzyka cieszy się ogromnym powodzeniem na całym 
świecie, czego dowodem jest sprzedaż ponad 100 milionów płyt. W 2006 roku MTV sklasy-
fi kowało Metallicę na trzeciej pozycji Najlepszych Zespołów Metalowych Wszech Czasów. 

hard rock –  styl rockowy powstały w latach 1969–1970, który cechuje potęga brzmienia i eks-
presja wykonania

heavy metal –  odmiana hard rocka powstała w połowie lat osiemdziesiątych
punk rock –  styl muzyki rockowej, nawiązujący do brzmienia wczesnego rocka. Jego melodie 

są grane agresywnie i śpiewane przez tzw. rockersów
reggae –  jeden ze stylów współczesnej muzyki rozrywkowej, wywodzący się z Wysp Kara-

ibskich
rock –  ogólne określenie muzyki popularnej stanowiącej syntezę amerykańskiej muzyki 

murzyńskiej (blues i spirituals), dwudziestowiecznego folkloru i rock and rolla;
rock and roll –  jeden z najważniejszych gatunków współczesnej muzyki rozrywkowej. Narodził 

się w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX 
wieku i stał się głównym nurtem młodzieżowej muzyki tanecznej. Z rock and rolla 
wykształciło się wiele odmian muzyki rockowej

show-biznes –  przemysł rozrywkowy, produkcja programów rozrywkowych
szlagier –  piosenka, melodia modna w określonym czasie; przebój

Muzyczne zadania

 � Zbierz informacje na temat programów telewizyjnych i radiowych prowadzą-
cych muzyczne listy przebojów. Zredaguj własny ranking piosenek. Czym kie-
rowałaś/eś się, dokonując takiego wyboru utworów? 
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O tym, jak zapisuje się i odtwarza dźwięk

Podejmij temat � Nagraj dowolną piosenkę. Możesz zaśpiewać ją samodzielnie, 
lub poprosić kogoś o jej wykonanie. W celu dokonania nagrania 
wykorzystaj dostępne urządzenia rejestrujące dźwięk.

Gramofon z tubą

W 1878 roku Tomasz Edison, amerykański wynalazca, opaten-
tował fonograf, urządzenie do utrwalania i odtwarzania dźwię-
ku. W fonografi e dźwięk zapisywany był przy pomocy igły (ryl-
ca), która żłobiła w obracającym się walcu, pokrytym woskiem, 
spiralny rowek o  różnej głębokości. Odtwarzanie dźwięku od-
bywało się przez prowadzenie drugiej igły wzdłuż wyżłobione-
go na cylindrze rowka, a jego zmienna głębokość powodowała 
drgania membrany.

Urządzenie Edisona odeszło w  przeszłość za sprawą Emila 
Berlinera, który w 1887 roku skonstruował gramofon, będący 
rozwinięciem idei fonografu. Tak rozpoczęła się idea płyt gramo-
fonowych.

Płytę gramofonowa początkowo wykonywano z wosku, na-
stępnie z  szelaku (uszlachetnionej wydzieliny żywicznej azja-
tyckich owadów), a  po II wojnie światowej z  winylu (tworzy-
wa sztucznego). Sygnał na płycie zapisywano mechanicznie 
w postaci spiralnego rowka biegnącego od brzegu płyty do jej 
środka. Przy odtwarzaniu dźwięku rowek wprawiał w  drgania 
umieszczoną w nim cienką igłę. Drgania te były następnie prze-
twarzane na sygnały elektryczne pobudzające głośnik.Płyta winylowa

Gramofon
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Kaseta magnetofonowa

Taśma na szpuli

Magnetofon szpulowy

Magnetofon kasetowy

Obecnie powszechnym rozwiązaniem technologicz-
nym jest nagrywanie dźwięku w  postaci cyfrowej na 
płytach kompaktowych (CD – compact disc). W odtwa-
rzaczach płyt kompaktowych rolę igły gramofonowej 
pełni promień laserowy. Sygnał dźwiękowy zapisywa-
ny jest na powierzchni metalizowanej płyty w postaci 
mikrowgłębień, które odbijają promień lasera. Odbie-
rany ciąg impulsów świetlnych przetwarzany jest na 
sygnał elektryczny, pozwalający na odtworzenie zapi-
sanego dźwięku. Urządzenie do odtwarzania płyt CD 
przekazuje też szereg informacji o odtwarzanej płycie: 
całkowity czas nagrania, łączną liczbę nagrań, numer 
odtwarzanego nagrania i czas jego trwania. Radioodtwarzacz płyt CD

W pierwszej połowie XX wieku skonstruowano inne urządzenie do zapisu i odtwarza-
nia dźwięku – magnetofon. Najważniejszą jego częścią była głowica, od której parame-
trów zależała jakość dźwięku. Magnetofon dawał możliwość przegrywania nagrań w wa-
runkach domowych, dlatego taśma magnetyczna stała się masowym nośnikiem dźwięku.
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Odtwarzacz MP4

W  ostatnich latach ogromną popularność zdo-
były odtwarzacze MP3, które umożliwiają kata-
logowanie i  odsłuchiwanie plików dźwiękowych 
zapisanych na cyfrowym formacie. Format MP3 po-
zwala na zastosowanie wysokiego stopnia kompre-
sji danych dźwiękowych, dzięki czemu pliki mają 
stosunkowo niewielkie rozmiary i zachowują wyso-
ką jakość brzmienia.

MP4 – urządzenie MP3 posiadające ekran, na 
którym możliwe jest oglądanie zdjęć i fi lmów zapi-
sanych w odpowiednich formatach.

Rynek fonograficzny

Przemysł fonografi czny to ważna dziedzina dzia-
łalności gospodarczej wielu krajów. Do lat pięćdzie-
siątych XX wieku rozwój fonografi i nie był związa-
ny z  określonym gatunkiem muzyki. Sytuacja ta 
zmieniła się pod wpływem ogromnej popularno-
ści amerykańskiego piosenkarza Elvisa Presleya. 
Zapotrzebowanie na nagrania tego idola było tak 
wielkie, że każda jego płyta rozchodziła się w milio-
nach egzemplarzy. Rynek fonografi czny zwrócił się 
też w kierunku popularnego musicalu i muzyki fi l-
mowej. Wszelkie rekordy kasowe – sześć milionów 
sprzedanych płyt pobił musical My Fair Lady w ob-
sadzie Julie Andrews [czyt. dżuli endrus] i z Rexem 
Harrisonem.

Dużym zainteresowaniem wytwórni fonografi cz-
nych cieszyły się również utwory wielkich mistrzów 
muzyki poważnej. Powstało np. 45 wersji Pasji wg 
św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha, 10 wersji Kon-
certu fortepianowego D-dur Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, 21 fantazji Romeo i  Julia Piotra Czajkow-
skiego. Gwiazdami fonografi i stawali się dyrygenci, 
a o powodzeniu płyty często decydowało nazwisko 
kierownika zespołu.

Do przenośnych odtwarzaczy MP3 należy 
iPod

Okładka płyty winylowej z piosenkami
Elvisa Presleya

Przeciwnikiem nagrywania dzieł kompozytorów na płyty długogrające był słynny dyrygent 
Arturo Toscanini [czyt. toskanini]. Pod koniec kariery muzycznej zgodził się jednak na na-
granie płyty z IX Symfonią Ludwiga van Beethovena. Jej nakład osiągnął rekordową liczbę 
około stu pięćdziesięciu tysięcy egzemplarzy.

To ciekawe!
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W  obecnych czasach rynek fonografi czny wywie-
ra ogromny wpływ na kształtowanie kultury masowej, 
promowanie wykonawców i  utworów muzycznych 
(nierzadko o wątpliwym poziomie artystycznym). Nad -
rzędnym celem producentów jest jak największy do-
chód ze sprzedaży płyt. Mniejsze zyski przynoszą na-
grania muzyki poważnej, z uwagi na wysokie koszty 
ich przygotowania (rozbudowany skład orkiestry, spe-
cjalne studia realizacji).

Artyści za ilość sprzedanych płyt otrzymują od wy-
twórni fonografi cznych wyróżnienia w postaci złotych, 
platynowych i diamentowych płyt. W Polsce złotą pły-
tę otrzymują artyści muzyki rozrywkowej, których na-
kład sprzedanych egzemplarzy wyniósł 15 000, platy-
nową płytę 30 000, diamentową płytę 150 000.

Należy pamiętać, że wszystkie nagrania muzyczne podlegają ochronie praw autorskich, 
a ich nielegalne rozpowszechnianie, czyli udostępnianie publiczne grozi sankcjami karnymi. 
Legalnie kupioną płytę można przeznaczyć tylko na własny użytek i skopiować ją dla wła-
snych potrzeb. Nie wolno kopiować nagrań wielokrotnie i użyczać ich innym, gdyż narusza 
się w ten sposób prawa autorskie twórcy. 

Okładka płyty winylowej z nagraniami 
utworów Ludwiga van Beethovena

Nagranie studyjne z udziałem orkiestry symfonicznejN i dd j dd i łł kki ff i j

Muzyczne zadania

 � Jakie znasz rodzaje urządzeń do zapisu i odtwarzania dźwięku?

 � Dlaczego stosuje się kompresję plików dźwiękowych?

 � Czy dostrzegasz różnicę między słuchaniem muzyki z płyt i „na żywo” podczas 
koncertu? Uzasadnij swoją wypowiedź.

 � W jaki sposób, Twoim zdaniem, można ograniczyć zjawisko piractwa fonogra-
fi cznego?
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Kwiaty we włosach

ja        –

ja        –

Słowa: Jan Krynicz
Muzyka: Krzysztof Klenczon

Zaśpiewaj
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 Kwiaty we włosach potargał wiatr.
 Po co więc wracasz do tamtych lat?
 Zgubionych dni nie znajdziesz już,
 choć przejdziesz świat i wszerz, i wzdłuż.
 Kwiaty we włosach potargał wiatr.
 Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt.
 I dzisiaj ty, i dzisiaj ja –
 to drogi dwie i szczęścia dwa.
 
 Refren:
 Więc choć z daleka wołasz mnie,
 nie powiem tak, nie powiem nie.
 Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic.
 
 Kwiaty we włosach potargał wiatr.
 Wyrzuć z pamięci ostatni ślad.
 Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja –
 to drogi dwie i szczęścia dwa.
 
 Refren:
 Więc choć z daleka [...]
 
 Kwiaty we włosach potargał wiatr.
 Wyrzuć z pamięci ostatni ślad.
 Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja –
 to drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa.

Piosenka pochodzi z repertuaru zespołu Czerwone Gitary
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Śpiewające kabarety

Podejmij temat � Zaimprowizuj własną melodię do fragmentu utworu Piosenka 
jest dobra na wszystko z repertuaru Kabaretu Starszych Panów.

Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską.
Piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pa, ra, ra, ra, ra.
Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę,
Na ładną, niewinną panienkę, piosenka to song, la chanson*.

                        Jeremi Przybora, Piosenka jest dobra na wszystko (fragment)czyt. la szansą 
tzn. piosenka

Kabaret jest formą sztuki widowiskowej, na którą składają się scenki satyryczne, mo-
nologi, skecze. Ważną rolę odgrywa w nim piosenka, która tworzy rodzaj pewnej kreacji 
podpartej często rekwizytem lub kostiumem. Utwór zazwyczaj ma różnorodny charakter, 
budzi refl eksje, jego tekst niesie jakiś przekaz bądź stanowi sceniczną puentę. Wiele piose-
nek pisanych dla kabaretu na przykład przez Zygmunta Koniecznego, Jana Kantego Paw-
luśkiewicza, Krzysztofa Kmitla zajmuje ważne miejsce w historii piosenki polskiej. Zajrzyjmy 
za kurtynę pierwszych polskich kabaretów.
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Wnętrze najstarszej w Polsce kawiarni artystycznejWW t j t j PP ll kk i i t t j

Tradycje polskiej sceny kabaretowej

Zielony Balonik to pierwszy polski kabaret o charakterze elitarnym (na wieczory ar-
tystyczne obowiązywały zaproszenia), założony w 1905 roku przez poetów, pisarzy i pla-
styków, prezentujący swoje występy w kawiarni artystycznej w Krakowie, zwanej Jamą 
Michalikową. Kabaret w swoich satyrycznych tekstach poddawał krytyce dziwactwa kra-
kowskiego mieszczaństwa i drwił z młodej małopolskiej cyganerii. W kabarecie ważną rolę 
odgrywała warstwa muzyczna, śpiewano m.in. liryczne piosenki do tekstów np. Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego, jednego z twórców kabaretu, który tak o nim pisał: „Zielony Balonik” był 
pierwszym zbiorowym wybuchem śmiechu, jaki od niepamiętnych czasów rozległ się w Pol-
sce; nic więc dziwnego, że śmiech stał się epidemiczny...

Improwizacyjny program satyryczno-piosenkarski przybrał wkrótce formę kukiełkowej 
szopki i w takiej postaci pozostał do końca istnienia kabaretu.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego działał w Warszawie w latach 1919-1931 
teatrzyk kabaretowo-rewiowy Qui Pro Quo [czyt. kwi pro kwo]. Jego założyciele wraz ze 
znakomitym zespołem aktorów (Adolf Dym-
sza, Eugeniusz Bodo, Kazimierz Krukowski, 
Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska) oraz 
wybitnymi literatami i kompozytorami two-
rzyli widowiska na wysokim, europejskim 
poziomie artystycznym. Dla tego teatru ka-
baretowego pisali skecze i  teksty piosenek 
Julian Tuwim, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, 
Marian Hemar. Siłą kabaretu byli nie tylko 
dobrzy wykonawcy i literaci, ale również ze-
spół rewiowy i baletowy. Ze sceny Qui Pro 
Quo rozpowszechniały się piosenki nazy-
wane szlagierami, które prezentowane były 
w półfi nale i fi nale widowiska.

Henryk Wars, Julian Tuwim  – Miłość ci wszystko wybaczy
Warto posłuchaćpos

Kabaret Qui Pro QuoKK bb QQ ii PP QQ
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Piwnica Pod Baranami to krakowski kabaret 
działający od 1956 roku do dnia dzisiejszego, zało-
żony z inicjatywy Piotra Skrzyneckiego, który prze-
wodniczył mu przez 41 lat, stając się uosobieniem 
piwnicznego stylu i  jedną z  największych osobo-
wości Krakowa. Piwnica jest najsłynniejszą sceną 
kabaretową w  Polsce, posiadającą niepowtarzalny 
klimat. Na jej deskach występowali znaczący arty-
ści polscy, m.in. Ewa Demarczyk, Leszek Długosz, 
Marek Grechuta, Jacek Wójcicki, Grzegorz Turnau, 
Beata Rybotycka oraz wiele zespołów jazzowych, 
co spowodowało cykliczną realizację Letnich Festi-
wali Jazzowych w  Piwnicy pod Baranami. Miejsce 
to jest specyfi czne pod względem obyczajowym 
i towarzyskim, bowiem Piwnicę tworzą artyści róż-
nych specjalności: plastycy, muzycy, literaci, aktorzy 
oraz wspaniała, wierna publiczność. Powstają tam 

piosenki i krótkie formy sceniczne. Każdy koncert w wykonaniu artystów kabaretowych 
jest ważnym wydarzeniem artystycznym. Kabaret wypromował wiele przebojów muzycz-
nych, takich jak: Czarne anioły, Dezyderata, Karuzela z Madonnami, Grande valse brillante, 
Samotność, Kolęda na koniec wieku. W tym miejscu bywali znakomici goście, np. Czesław 
Miłosz, Sławomir Mrożek, Jan Nowicki, Agnieszka Osiecka, Andrzej Wajda. Po śmierci Pio-
tra Skrzyneckiego, w 1997 roku, jego dzieło kontynuuje satyryk Marek Pacuła.

Julian Tuwim, Zygmunt Konieczny – Grande valse brillante
Warto posłuchaćpos

Piotr Skrzynecki

Grzegorz Turnau Ewa Demarczyk 



121

Kabaret Starszych Panów Kabaret OT.TO

Kabaret Starszych Panów – autorski kabaret poety Jeremiego Przybory i kompozytora 
Jerzego Wasowskiego, którzy tworzyli cykliczne programy rozrywkowe emitowane przez 
Polską Telewizję w latach 1958-1966. Panowie ubrani w eleganckie fraki i cylindry prowa-
dzili program, wykonując dowcipne skecze, dialogi i wspaniałe piosenki. W ich programach 
brała też udział cała plejada wybitnych aktorów polskich, m.in.: Irena Kwiatkowska, Barbara 
Kraff tówna, Kalina Jędrusik, Wiesław Gołas, Bohdan Łazuka, Wiesław Michnikowski. 

Mimo upływu lat Kabaret Starszych Panów wciąż ma wielu fanów, a jego piosenki, np. 
Wesołe jest życie staruszka, Już czas na sen, Kaziu, zakochaj się, W czasie deszczu dzieci się nu-
dzą, Piosenka jest dobra na wszystko, Przeklnij mnie, Addio pomidory wciąż cieszą się dużym 
powodzeniem.

W Polsce organizowane są liczne przeglądy piosenki kabaretowej, np. w Warszawie od-
bywa się Konkurs Piosenki Kabaretowej im. Jeremiego Przybory, w Ostrołęce Ogólnopol-
skie Spotkania z Piosenką Kabaretową, w Poznaniu Ogólnopolski Festiwal Piosenki Kaba-
retowej O.B.O.R.A.

Jerzy Wasowski, Jeremi Przybora – Piosenka jest dobra na wszystko 

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku na polskiej scenie estradowej dużą popularnością 
cieszył się kabaret OT.TO w składzie:  Wiesław Tupaczewski, Andrzej Tomanek, Andrzej Pie-
karczyk, Ryszard Makowski. Zespół ceniono za bezpośredni  kontakt z widzem, doskonałą 
konferansjerkę oraz żartobliwe i dowcipne skecze. Serca publiczności  młodego i starszego 
pokolenia podbiły też śpiewane przez nich piosenki. W repertuarze kabaretu znalazły się 
m.in. takie utwory, jak: Wakacje, Święty Mikołaj, To już lato, które cechowały się zabawnym 
tekstem i wpadającą w ucho melodią. 

Warto posłuchaćpos

To ciekawe!
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Muzyczna praktyka

 � Zaśpiewaj piosenkę Wakacje. Zwróć uwagę na jej żartobliwy charakter i wesoły 
nastrój.

Wakacje
Słowa i muzyka: Wiesław Tupaczewski

 Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram:
 szóstki i piątki, i jedynki nieraz. 
 Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty,
 lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw, 
 że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad,
 grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... 

 Refren:   Wakacje, znów będą wakacje, 
na pewno mam rację, wakacje będą znów!

 Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem, 
 często jest mi dobrze, czasem niewygodnie... 
 Niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba, 
 lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat, 
 że jeszcze tylko listopad, grudzień, 
 styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... 

 Refren:  Wakacje, znów będą wakacje, 
na pewno mam rację, wakacje będą znów!

 Chodzę do szkoły miesiąc za miesiącem. 
 Zaraz będą święta, a w święta jest dobrze.
 Potem już półrocze – stopnie każdy widzi.
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Piosenka pochodzi z repertuaru kabaretu OT.TO

 No więc czemu tata chodzi i się dziwi,
 że jeszcze tylko styczeń, luty, marzec, kwiecień, 
 maj, czerwiec i... 

 Refren:  Wakacje, znów będą wakacje, 
na pewno mam rację, wakacje będą znów!

 Chodzę do szkoły i chodzę z Agatą,
 wiosna już przyszła, nie ma rady na to... 
 Uczyć mi się nie chce, no, ale się przymuszam.
 Po głowie mi chodzi myśl, która ciągle mnie wzrusza, 
 że jeszcze tylko kwiecień, maj, czerwiec i... 

 Refren:  Wakacje, znów będą wakacje, 
na pewno mam rację, wakacje będą znów!

 Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi –
 starsi do pracy, a do szkoły młodzi.
 Często jest mi dobrze, a czasem niewygodnie... 
 Wciąż ta myśl, nie mogę się uwolnić od niej,
 że jeszcze tylko maj, czerwiec i... 

 Refren:  Wakacje, znów będą wakacje, 
Na pewno mam rację wakacje będą znów!
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Basy – ludowy smyczkowy instrument muzyczny przypominający kształtem wiolonczelę, 
o niskim brzmieniu. Używany jest do basowania, czyli towarzyszenia skrzypcom. Znany jest 
też pod nazwa basetla, maryna.

Dudy – instrument dęty stroikowy, popularny w wielu regionach Polski. Składa się z jednej 
lub kilku piszczałek i skórzanego worka – zbiornika powietrza. Dźwięk wydobywa się za po-
mocą piszczałki melodycznej z otworami, tzw. przebierki. 

Folk muzyka – muzyka inspirowana muzyką ludową, wykonywana z  zastosowaniem 
współczesnych środków wyrazu.

Fonograf – jedno z najstarszych urządzeń do zapisu i odtwarzania dźwięku, wynaleziony 
przez Thomasa Edisona.

Glissando – płynne przejście od jednego do drugiego dźwięku w obrębie danej skali instru-
mentu

Gramofon – urządzenie do odtwarzania dźwięku z płyty winylowej, następca fonografu.

Hard rock – styl muzyki rockowej, który powstał na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, charak-
teryzujący się mocnym brzmieniem gitar elektrycznych, sekcji rytmicznej i wokalistów.

Heavy metal – odmiana hard rocka, która powstała w połowie lat 80. XX wieku, stawiająca 
na agresywne brzmienia instrumentów i wokalu oraz ekspresyjną interpretację utworu.

Kabaret – forma sztuki scenicznej, na którą składają się scenki satyryczne, monologi, skecze 
i piosenki.

Marsz – w muzyce artystycznej samodzielny utwór lub część większej formy muzycznej, np. 
sonaty, symfonii, opery, baletu, w którym elementem dominującym jest rytm.

Miniatura instrumentalna – gatunek muzyki powstały w XIX wieku, krótki utwór instru-
mentalny wzorowany na pieśni, często opatrzony programowym tytułem.

Musical – muzyczny spektakl teatralny o amerykańskich korzeniach, który integrował dialo-
gi, muzykę, piosenki i taniec. 
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Słowniczek muzyczny
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Ligawka – dęty instrument ludowy, wykonany z drewna w kształcie wygiętego rogu. W za-
leżności od regionu kraju jego odpowiednikiem jest np. bazuna na Kaszubach, trombita na 
Podhalu.

Operetka – sceniczny utwór muzyczny o charakterze komediowym. Składa się z części mu-
zycznych (uwertura, arie, duety, partie chóralne, tańce) oraz niemuzycznych (monologi, dia-
logi i sceny zbiorowe).

Passo doble – hiszpański żywiołowy taniec towarzyski w metrum 2
4 oddający atmosferę 

walki torreadora z bykiem na arenie.

Poemat symfoniczny – instrumentalna forma muzyczna, o nieokreślonej budowie uzależ-
nionej od treści pozamuzycznych, czyli tzw. programu.

Punck rock – gatunek rocka powstały w latach 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii, charaktery-
zujący się buntowniczymi tekstami i agresywną, głośną muzyką.

Reggae – styl muzyki rozrywkowej powstały na Jamajce w  latach 60. XX wieku, rozpo-
wszechniony w twórczości Boba Marleya.

Rock – gatunek muzyki rozrywkowej powstały w Stanach Zjednoczonych w połowie XX 
wieku. Podstawową jego formą była piosenka wykonywana przez zespoły wokalno-instru-
mentalne.

Salsa – towarzyski taniec latynoamerykański o pochodzeniu karaibskim, wykonywany w ży-
wym tempie, z dużą ekspresją ruchów

Swing – kierunek muzyki jazzowej, powstały w latach 30. w USA oparty na rytmie synkopo-
wanym.

Tango – taniec towarzyski mający swe korzenie w muzyce afrokubańskiej.

Trojak – popularny śląski taniec ludowy, znany również pod nazwami zagrodnik, ogrodnik, 
tańczony w grupach trzyosobowych.
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Jeszcze Polska nie zginê³a,

Kiedy my ¿yjemy.

Co nam obca przemoc wziê³a,

Szabl¹ odbierzemy.

Marsz, marsz, D¹browski,

Z ziemi w³oskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Z³¹czym siê z narodem.

Przejdziem Wis³ê, przejdziem Wartê,

Bêdziem Polakami,

Da³ nam przyk³ad Bonaparte,

Jak zwyciê¿aæ mamy.

Marsz, marsz, D¹browski...

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim siê przez morze.

Marsz, marsz, D¹browski...

Ju¿ tam ojciec do swej Basi,

Mówi zap³akany:

S³uchaj jeno, pono nasi

Bij¹ w tarabany".

Marsz, marsz, D¹browski...

 Je - szcze Pol - ska    nie zgi - nê  - ³a,     Kie  - dy my     ¿y - je - my.

 Co nam o - bca    prze - moc wziê - ³a,      Sza - bl¹ od -  bie - rze - my.

Marsz , marsz ,    D¹ - bro - wski,     Z zie - mi w³o - skiej  do   Pol - ski.

 Za two - im    prze - wo - dem        Z³¹ - czym siê     z na - ro - dem.

Mazurek D¹browskiego

Melodia ludowa

S³owa: J. Wybicki

JóJ zzeeffeeee
WWybby iickkii ((1177777444477777444444

-- 111
8882228
2222
)))
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Wykaz dysponentów praw autorskich do obrazów i zdjęć zamieszczonych w publikacji:


