
19.06.2020r.  klasa  VIIa i VIIb  

Temat: Viva la musica – od starożytności do muzyki współczesnej.  

Witajcie. Po raz ostatni spotykamy się na lekcji muzyki w szkole podstawowej. 
Wykorzystując poniższe informacje, przypomnijcie sobie, czego uczyliście się przez cztery 
lata na lekcjach muzyki. Życzę wszystkim miłej lektury 

Viva la musica! (Niech żyje muzyka!) – plik muzyczny w załączniku. 
muzyka i słowa: Michael Praetorius 

 
1. Jakie wspomnienia z lekcji muzyki w szkole nadal żyją w twojej pamięci? Zastanów się i wymień trzy takie 

wydarzenia. 

Minione lekcje ukazywały muzykę od różnych stron. Zgromadziliście wiele kluczy otwierających drzwi do 

rozumienia i odczuwania muzyki. Przez cały czas towarzyszyły wam piosenki, uczyliście się też grać 

rozmaite melodie. Potraficie nazwać różne instrumenty, poznaliście sylwetki najwybitniejszych 

kompozytorów i ich utwory. Słuchając muzyki, zauważyliście, że jest ona niezwykle różnorodna. 

Muzyka ciągle się zmienia, podobnie jak wszystko wokół. Aby lepiej zrozumieć ten proces, dzieje muzyki 

podzielono na epoki. 
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Kościany flet z wykopalisk 
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Tancerki-muzykantki grające na harfie, lutni i arghulu (starożytnym podwójnym klarnecie) 
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Starożytność 

Starożytne zabytki (mitologie, Biblia, sztuki wizualne i użytkowe1) świadczą o tym, że muzyka jest ważna dla 

człowieka. Na ściennych malowidłach, wazach, mozaikach, a nawet przedmiotach złożonych w grobowcach 

można odnaleźć instrumenty, figury taneczne, a nawet zapis muzyczny. 

 

 

Aulos – stroikowy instrument dęty o dwóch piszczałkach, na których grano równocześnie. Lira – 

instrument strunowy szarpany. 
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2. Przypomnij znane ci przykłady obecności muzyki w mitologii i Biblii. 

3. W starożytności kształtowały się początki europejskiej kultury. Sprawdź, z którego języka pochodzi wiele stosowanych 
dziś pojęć muzycznych, na przykład muzyka – μουσική (czytaj: musjike ), a także m.in. nazw podstawowych 
elementów muzyki: rytm, melodia, harmonia, dynamika. 

4. Przypomnij znaczenie jednego z wymienionych wyżej elementów muzyki. 
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Kolumna z nagrobka z zapisem Pieśni Seikilosa 

Pieśń Seikilosa. Posłuchaj, jak mogła brzmieć muzyka w starożytności. Seikilos zapisał pieśń na nagrobnej 

kolumnie swojej żony, głosząc: 

Za życia bądź rad, 

zmartwienia swe odrzuć precz, 

życie nasze wszak krótko trwa, 

a czas o swoje upomni się. 

To ciekawe! 

W kulturze i religii starożytnych Indii muzyka odgrywała wielką rolę. Już 2500 lat temu istniały teksty dotyczące 

aktywności muzycznej – śpiewu, gry na instrumentach i tańca. Niezwykła postać obecna w dawnym hinduizmie to 

gandharva (czytaj: gandarwa) – potężny duch obdarzony wielkimi zdolnościami muzycznymi. Zadaniem owych istot 

było tworzenie i wykonywanie muzyki dla bogów w ich niebiańskich pałacach. Potrafiły latać, żywiły się zaś pięknym 

zapachem drzew i kwiatów. Pełniły także rolę posłańców między bogami i ludźmi. 
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5. Zastanów się i spróbuj wymienić korzyści płynące z kontaktu z muzyką w twoim życiu. W dostępnych źródłach znajdź 
informacje, jakie role pełniła muzyka w starożytnych cywilizacjach: Grecji, Rzymu, Mezopotamii, Egiptu, Palestyny, 
Chin, Japonii. 

Średniowiecze 

Średniowiecze było najdłuższą epoką naszej ery, trwało około tysiąca lat. Z owych czasów przetrwały przede 

wszystkim zapisy muzyki kościelnej, które były bardzo dobrze chronione za grubymi murami klasztorów. 

Muzyka miała wznosić myśli człowieka ku Bogu. Nabożeństwom odprawianym w kościele i modlitwom 

odmawianym w klasztorach towarzyszył najczęściej chorał gregoriański – jednogłosowy śpiew oparty na 

tekstach z Pisma Świętego. Wykonywali go mnisi po łacinie, bez towarzyszenia instrumentów, czyli a 

cappella. 

 

 

Śpiewający mnisi, średniowieczna miniatura wewnątrz inicjału 
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6. Śpiew chorałowy słychać w pieśni Gaude, Mater Polonia. Przypomnij polski tytuł pieśni i powiedz, jaką rolę pełniła ta 
pieśń w dawnej Polsce. 

W muzyce średniowiecza, zarówno kościelnej, jak i świeckiej, używano wielu instrumentów. 
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Zamek w Malborku 

Średniowieczna muzyka rozbrzmiewała też na dworach, w pałacach czy na miejskich rynkach. 

Trubadurzy1 śpiewali pieśni o miłości i bohaterskich czynach rycerzy, a w repertuarze żaków2 nie brakowało 

wesołych piosenek. Wiadomo też, że jedną ze średniowiecznych rozrywek był taniec. 
7. Jaka tematyka piosenek dominuje współcześnie? 
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Taniec średniowieczny i zapis muzyki z XIV wieku 
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Jeden z najznakomitszych trubadurów – żyjący w XII w. Bernart de Ventadorn (czytaj: bernar de 

wątadorn) 
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Renesans 

 

 

W epoce renesansu człowiek i jego twórczy umysł był w centrum zainteresowania artystów. W wokalnej 

muzyce świeckiej królowały madrygały – wielogłosowe pieśni najczęściej o tematyce miłosnej. Popularne 

było domowe muzykowanie; w bogatszych domach śpiewano z towarzyszeniem lutni. 

 

 

Śpiewanie madrygałów z renesansowego gobelinu 
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Z kolei kapele składające się z różnych instrumentów, najczęściej dętych, przygrywały do tańca. Taniec w 

czasach renesansu był popularną rozrywką w całej Europie. Umiejętność ładnego poruszania się świadczyła 

m.in. o wykształceniu i dobrym wychowaniu. 

 

 

Taniec weselny, obraz nieznanego malarza francuskiego 

Polska doby renesansu stała się ważnym centrum kultury i nauki w Europie. Przebudowany zamek na 

Wawelu był wypełniony eksponatami z różnych dziedzin sztuki, rozbrzmiewała w nim też często muzyka. 

Król Zygmunt Stary ufundował Kapelę Rorantystów – zespół śpiewaków, którzy wykonywali wielogłosową 

muzykę kościelną. 

Zygmunt Stary tak bardzo lubił roraty – mszę poranną odprawianą tylko w okresie adwentu – że otrzymał 

pozwolenie od papieża na odprawianie jej na Wawelu codziennie (dlatego Kapela Rorantystów mogła 

działać przez cały rok, a nie tylko w adwencie). 
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Kaplica Zygmuntowska na Wawelu 

Twórcy nie byli już anonimowi, chętnie podpisywali swoje utwory. 

Mikołaj Gomółka, Psalm 29 Nieście chwałę, mocarze z Melodii na Psałterz polski. Przypomnij, kto jest 

autorem poetyckiego przekładu tekstów psalmów na język polski do Melodii na Psałterz polski. 
8. Przypomnij nazwę dostojnego tańca, którym w renesansie, także na dworze wawelskim, rozpoczynano ważne 

uroczystości. 

9. W dostępnych źródłach poszukaj informacji na temat muzyki renesansu. 

10. Która ze współczesnych instytucji zasługuje, twoim zdaniem, na tytuł mecenasa kultury? 
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Strona tytułowa oraz karta z Melodii na Psałterz polski Mikołaja Gomółki 
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Wnętrze opery barokowej 

  

 

Prospekt barokowych organów w Oliwie 
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Barok 
11. Przyjrzyj się dokładniej ilustracjom i na ich podstawie opisz cechy sztuki baroku. Zwróć uwagę na wnętrze i liczbę 

miejsc w barokowej operze, zdobienia prospektu organów oraz architekturę pałacu w Wilanowie. 

12. Przypomnij nazwiska kompozytorów barokowych oraz tytuły ich utworów. 

13. Który z tych utworów najbardziej ci się podobał? 

Bogate zdobienia i przepych obecne były w każdej dziedzinie sztuki barokowej, a także w ówczesnej modzie 

i sztuce użytkowej. Muzyka wzbudzała ogromne zainteresowanie, o czym może świadczyć utrwalona na 

obrazie liczba miejsc dla publiczności w operze. Powstała wówczas nowa forma muzyczna o tej samej 

nazwie – opera, czyli przedstawienie teatralne łączące muzykę i śpiew z akcją dramatyczną. Dworskie bale i 

uroczystości w całej Europie uświetniał nasz polonez. Stał się częścią suity, czyli cyklu tańców. 

 

 

Pałac króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie 

Johann Sebastian Bach, Polonez z Suity orkiestrowej h-moll. Posłuchaj muzyki i spróbuj powiedzieć, co 

nowego się w niej pojawiło, czego nie było w muzyce średniowiecza i renesansu. 
14. Wymień pozostałe polskie tańce narodowe. 

W okresie baroku wiele instrumentów, które istniały we wcześniejszych epokach, osiągnęło doskonałość. 

Dotyczy to zwłaszcza instrumentów smyczkowych – skrzypiec i altówek. Najsławniejszym lutnikiem wszech 

czasów był włoski mistrz Antonio Stradivari; od jego nazwiska zbudowane przez niego instrumenty 

nazywamy stradivariusami. Żeby zrozumieć, jak cenne są to instrumenty, warto wspomnieć, że niedawno 

altówkę Stradivariego z 1719 roku wyceniono na 45 milionów dolarów! 

Swą największą popularność w epoce baroku osiągnął także klawesyn. Ten wspaniały instrument, którego 

pierwowzory możemy spotkać już w późnym średniowieczu, w XVIII stuleciu stał się królem muzyki 

kameralnej i orkiestrowej. Jego srebrzysty dźwięk słychać niemal we wszystkich barokowych kompozycjach, 

w których realizuje basso continuo (czytaj: kontinuo). 
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Barokowy klawesyn, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu 

 

 

Jean-Marc Nattier (żą mark natie) portret Henrietty Burbon grającej na violi da gamba 
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Viola d’amore (czytaj: wiola damore) 

Zostań wirtuozem 

Gawot (III Suita angielska) 

Johann Sebastian Bach 

 

  

 

Pomnik Wolfganga Amadeusa Mozarta w Wiedniu 
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Kwartet smyczkowy Josepha Haydna 

Klasycyzm 

W epoce klasycyzmu artyści dążyli do osiągnięcia w dziele sztuki równowagi treści i formy, a za 

najważniejsze uważano doskonałą konstrukcję i porządek. Utwory muzyczne lub ich części miały ściśle 

określone formy, na przykład ronda lub wariacji. Kompozytorzy tworzyli przede 

wszystkim symfonie, sonaty, koncerty i utwory kameralne. 
15. Przypomnij nazwę miasta, w którym żyli i tworzyli najwięksi kompozytorzy tej epoki. Łączy ich wspólna nazwa – 

przypomnij ją. 

16. Zorganizujcie w klasie koncert życzeń utworów klasycznych. Jaki utwór był wybierany najczęściej? 

17. Czyja kompozycja jest hymnem Unii Europejskiej? 
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Pomnik Ludwiga van Beethovena w Bonn 
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Fragment partytury IX Symfonii Ludwiga van Beethovena 

Joseph Haydn, Symfonia G-dur „Niespodzianka". Określ zmiany dynamiczne w utworze. 

Zostań wirtuozem 

Temat z Symfonii G-dur1 „Niespodzianka" 

Joseph Haydn 

 
W epoce klasycyzmu ustalono skład orkiestry klasycznej (stał się on podstawą dla istniejącej obecnie 

wielkiej orkiestry symfonicznej). Duży zespół instrumentalny otworzył przed kompozytorami i wykonawcami 

nowe możliwości interpretacyjne – zwłaszcza w zakresie dynamiki. Do prowadzenia większego zespołu 

potrzebny stał się dyrygent (w zespołach kameralnych taką rolę pełnił pierwszy skrzypek lub klawesynista). 
18. Przypomnij grupy instrumentalne wchodzące w skład orkiestry symfonicznej, a także jak najwięcej nazw pojedynczych 

instrumentów. 
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W epoce klasycyzmu, we Włoszech, w miejscowości Reggio nell’Emilia (czytaj: redżio nel emilia) powstały 

ważne dla każdego Polaka słowa „Jeszcze Polska nie umarła…". 
19. Obejrzyj obraz grających muzyków zamieszczony powyżej. Przypomnij, jak nazywa się przedstawiony na obrazie 

zespół czterech muzyków i na jakich grają instrumentach. 

 

 

Fragment rękopisu Józefa Wybickiego Pieśń Legionów Polskich we Włoszech 
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Romantyzm 

Romantyzm to epoka, która na sam szczyt wyniosła muzykę, jako „najbardziej romantyczną ze wszystkich 

sztuk". Miała ona przemawiać nie do rozumu, lecz do serca. Artysta wyrażał przez sztukę siebie i był dzięki 

swej twórczości postrzegany jako człowiek wyjątkowy. Muzyka, dostępna już dla szerszego ogółu, 

rozbrzmiewała nie tylko w arystokratycznych salonach, ale również w publicznych teatrach operowych i 

salach koncertowych. 
20. Znajdź w dostępnych ci źródłach, najsłynniejsze teatry operowe w Europie. Sprawdź, jakie opery są w nich 

wystawiane w obecnym sezonie. 

  

 

Plakat operowy Carmen George'a Bizeta 
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Plakat opery Aida Giuseppe Verdiego 
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Plakat opery Walkiria Richarda Wagnera 

Epoka romantyzmu to również epoka wielkich wirtuozów. Artyści – wykonując karkołomnie trudne utwory – 

wzbudzali zachwyt zawrotną techniką, stylem gry i nieznanymi dotąd efektami brzmienia. Ulubieńcami 

publiczności, prawdziwymi idolami byli m.in. węgierski pianista Ferenc Liszt i włoski skrzypek Niccolò 

Paganini. 
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Koncertujący Ferenc Liszt (czytaj: list), karykatura 
21. Kto dzisiaj jest idolem masowej publiczności? W jaki sposób obecnie publiczność okazuje artystom uwielbienie? 

W epoce romantyzmu Polski wciąż nie było na mapie Europy. Mimo to o zachowanie rodzimej kultury 

walczyli wybitni Polacy, w tym także kompozytorzy. 
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Eugene Delacroix (czytaj: yżen delakrła) Portret Fryderyka Chopina 
22. Przypomnij tytuły utworów Fryderyka Chopina. 

23. Dlaczego Fryderyk Chopin jest uważany za najwybitniejszego polskiego kompozytora? 
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Scena zbiorowa z opery Straszny dwór Stanisława Moniuszki 
24. Kto w Polsce pisał opery narodowe? Przypomnij tytuły najbardziej znanych polskich oper i opowiedz o nich w kilku 

słowach. 

 

 

Strona tytułowa dzieła Oskara Kolberga 
25. Kim był Oskar Kolberg i dlaczego jego dzieło Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania… uznawane jest za 

skarbnicę wiedzy o naszej kulturze? 
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XX wiek i muzyka współczesna 

Dwudziesty wiek to czas eksperymentów oraz poszukiwań nowych brzmień i środków wyrazu. W dziejach muzyki 

nigdy dotąd nie było takiej różnorodności stylów, kierunków, technik kompozytorskich i takiego bogactwa dzieł. To 

również czas, kiedy pojawiły się techniczne możliwości rejestrowania i przetwarzania dźwięku. 
26. Przypomnij, jakie kierunki w muzyce XX wieku poznaliście na lekcjach muzyki. Skorzystaj z obrazkowych podpowiedzi. 

 

 

Claude Monet, Impresja, wschód słońca 
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Serge Lifar (czytaj: serż) w balecie Karola Szymanowskiego Harnasie 
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Performance 
1 

 na festiwalu „Warszawska Jesień" 2005 r. 
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27. Przyporządkuj kompozytora (na fotografii niżej) odpowiedniemu kierunkowi w muzyce XX wieku. 

o  

 

Karol Szymanowski 
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o  

 

Witold Lutosławski 
  

o  

 

Krzysztof Penderecki 
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o  

 

Wojciech Kilar 
  

o  

 

Henryk Mikołaj Górecki 
28. Znajdź w internecie informacje o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Czy w programie tego 

festiwalu są koncerty dla młodych słuchaczy? 

Wiek XX to również czas dynamicznego rozwoju muzyki rozrywkowej. Czy zaliczasz się do jej wielbicieli? Na ulicach 

Nowego Orleanu narodził się jazz. Z rock and rolla biorą początek style późniejszej muzyki rozrywkowej. Muzyka 

rockowa nabiera ostrego, rytmicznego brzmienia. 
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Louis Armstrong 
29. Wymień wykonawców polskich i zagranicznych kojarzonych z rock and rollem i rockiem. 
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Elvis Presley 

  

 

Koncert rockowy 
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