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PieĞni dla dzieci w muzyce polskiej
Wprowadzenie
PieĞni dla dzieci tworzą obszerny rozdziaá w muzyce polskiej. WystĊpują
w twórczoĞci kompozytorów, którzy caáy swój dorobek poĞwiĊcili najmáodszym
wykonawcom i sáuchaczom, jak i w muzyce kompozytorów, u których ten rodzaj utworów stanowiá nurt uboczny. Gatunek pieĞni zawiera utwory w dwóch
zasadniczych typach obsady:
— pieĞni solowej na gáos i fortepian lub zespóá instrumentalny,
— pieĞni chóralnej.
Inne kryterium podziaáu dotyczy kwestii realizacji wykonawczej. Tu ksztaátuje siĊ wyraĨne rozróĪnienie na utwory przeznaczone do wykonania przez dzieci w róĪnych przedziaáach wiekowych oraz skomponowane dla percepcji dzieciĊcej.
PieĞni dla dzieci podejmowali twórcy wybitni, czoáowi, a takĪe kompozytorzy mniejszej rangi. Istotne znaczenie posiada charakter jĊzyka dĨwiĊkowego
danego twórcy. Kompozytorzy koncentrujący siĊ na muzyce dzieciĊcej z reguáy
w tych utworach wokalnych, zachowują tonalnoĞü dur–moll. Twórcy muzyki artystycznej wprowadzają w swych utworkach dzieciĊcych Ğrodki techniczne
nowszego typu, takie jak: atonalnoĞü, asymetria budowy, polimetria, efekty
szmerowe. Są one warte podkreĞlenia z tego wzglĊdu, Īe zapoznają dzieci i máodzieĪ z technikami kompozytorskimi XX wieku.
Niniejsza charakterystyka obejmuje wybrane zbiory pieĞni dla dzieci na gáos
i fortepian róĪnych twórców. Wybór padá na utwory kompozytorów polskich ze
wzglĊdu na zastosowanie rodzimej poezji, zrozumiaáej dla dzieci. Dobór literatury do analizy zostaá podyktowany zamiarem szerszego jej ukazania z punktu widzenia problematyki wykonawczo-muzycznej (róĪny stopieĔ trudnoĞci). Dlatego
omówione są utwory twórców najwybitniejszych (Szymanowski, Lutosáawski)
o najwyĪszej wartoĞci artystycznej, utwory typowo uĪytkowe (Noskowski,
Mayzner, Pfeiffer, RudziĔski), a takĪe pieĞni áączące aspekt uĪytkowy z ambit-
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niejszym opracowaniem muzycznym (Baird, Bloch). W niniejszym opracowaniu
pieĞni omówione są w trzech grupach, w nastĊpującej kolejnoĞci:
1) pieĞni uĪytkowe: Z. Noskowski, T. Mayzner, I. Pfeiffer;
2) pieĞni uĪytkowe o wiĊkszym stopniu trudnoĞci: T. Baird, A. Bloch;
3) pieĞni artystyczne przeznaczone do sáuchania: K. Szymanowski, W. Lutosáawski (pieĞni uĪytkowe i artystyczne).

CHARAKTERYSTYKA UTWORÓW
1. PieĞni uĪytkowe
1.1. Zygmunt Noskowski: Cztery pory roku, Ğpiewnik dla dzieci op. 34
Cztery pory roku, cykl 50 pieĞni w 4 czĊĞciach skomponowany zostaá do
tekstów Marii Konopnickiej. Powstaá w 1890 roku, w okresie pobytu kompozytora w Warszawie. Noskowski peániá wówczas funkcjĊ dyrektora Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Prowadziá jednoczeĞnie dziaáalnoĞü pedagogiczną, organizatorską i dyrygencką. Ze wzglĊdu na aktywnoĞü w zakresie upowszechniania muzyki, w tym czasie kompozytor zmieniá profil swej twórczoĞci,
podporządkowując ją potrzebom oĞrodków Īycia muzycznego i szerszym rzeszom sáuchaczy. Utwory Noskowskiego cieszyáy siĊ znaczną popularnoĞcią, ale
oznaczaáy rezygnacjĊ z wyĪszych dąĪeĔ artystycznych. Kompozycje wokalne
tworzyá do tekstów znanych poetów polskich (m.in. kantata ĝwitezianka do sáów
A. Mickiewicza)1.
Cztery pory roku (1. Zima, 2. Wiosna, 3. Lato, 4. JesieĔ) opracowane są wyáącznie na gáos wokalny bez akompaniamentu instrumentalnego. Wszystkie tworzą barwny obraz pór roku odznaczający siĊ prostotą pieĞni ludowej opartej na
liryce o tematyce wiejskiej i ludowej.
Wykaz pieĞni:
Zima
1. Záa zima
2. ĝlizgawka
3. Wiatr
4. Zmarzlak
5. Rzeka (dwugáosowa)
6. Zajączek (dwugáosowa)
1

Wiosna
13. Powitanie wiosenki
14. W polu (dwugáosowa)
15. Wierzba (dwugáosowa)
16. Nasza czarna jaskóáeczka
17. Bocian
18. Wielkanoc

Maciej N e g r e y , hasáo: Noskowski Zygmunt, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. DziĊbowska, t. 7, n–pa, czĊĞü biograficzna, PWM, Kraków 2002, s. 95.
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7. Gwiazdka
8. Choinka w lesie (jedno- i dwugáos.)
9. KolĊdnicy
10. Taniec (jedno- i dwugáos.)
11. Sanna
12. ĝnieĪyca

19. ĝmigus
20. MaciuĞ
21. ĩuczek
22. Kukuáeczka
23. Zielone ĝwiątki (dwugáos)
24. Jabáonka

Lato
25. Kosiarze
26. Cichy wieczór
27. Marzenie cháopca
28. Wianki
29. Sobótka
30. Poranek
31. Ogródek
32. W lesie (dwugáosowa)
33. Jaskóáka
34. Pszczóáki
35. TĊcza
36. DzieĔ dobry

JesieĔ
37. ĩniwa
38. Derkacz
39. Deszczyk
40. DoĪynki (dwugáosowa)
41. Jesienią
42. Orzeszki
43. Grzyby
44. Skowronek
45. Sokóá
46. Máocka
47. Odlot
48. Na pastwisku (dwugáosowa)
49. ĝwierszczyk
50. Dobranoc

Niektóre pieĞni są przewidziane do wykonania w postaci dialogu gáosu solowego z chórem (Choinka w lesie).
Tematyka pieĞni opisuje zjawiska przyrody, Īycie zwierząt, obyczaje związane z okreĞloną porą roku, pracĊ oraz ĞwiĊta. TreĞü pieĞni decyduje o charakterze muzycznym melodyki. Jego podstawowym wyróĪnikiem jest tryb tonacji.
WyraĨnie przewaĪają pieĞni w tonacjach durowych (35 pieĞni), mniejszą czĊĞü
stanowią pieĞni w tonacjach molowych (15 pieĞni). Kompozytor stosuje tonacje
do 5 znaków przykluczowych.
WiĊkszoĞü pieĞni bazuje na diatonice, nieliczne zmiany chromatyczne przybierają charakter ilustracyjny. Tak dzieje siĊ w pieĞni DzieĔ dobry, w której
chromatyczny postĊp póátonów zastosowany zostaá dla sáowa „zaszumiaáo”
i „wschodzi”. Tonacje molowe przystosowane zostaáy do tekstów mówiących
o uciąĪliwych zjawiskach przyrody (Záa zima, Wiatr, ĝnieĪyca) oraz do treĞci
nostalgicznych (Zajączek – treĞü opowiada o polowaniu, MaciuĞ – o pasterzu,
który ĪaáoĞnie graá na fujarce, Odlot – opowiada o odlatujących dzikich gąskach). Tekst opracowany jest sylabicznie, melizmaty stosowane są tylko na
dwóch dĨwiĊkach. 11 pieĞni posiada ukáad dwugáosowy w caáoĞci lub czĊĞcio-
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wo. W niektórych wprowadzony zostaá podziaá na odcinki gáosu solowego i odcinki chóralne:
— pieĞĔ Taniec – podziaá na solo i chór oddaje trójdzielną formĊ: a – chór zaprasza do taĔca, b – gáos solo, polecenie grania taĔców, a – powtórzenie sekwencji chóru;
— pieĞĔ Choinka w lesie ujĊta jest w postaü dialogu miĊdzy gáosem solowym
i chórem, który wprost oddaje charakter wiersza napisanego w formie pytaĔ
i odpowiedzi; kaĪde pytanie wiersza odpowiada tutaj poprzednikowi, odpowiedĨ wiersza – nastĊpnikowi. Czterokrotne nastĊpstwo pytaĔ i odpowiedzi
tworzy w rezultacie formĊ záoĪoną z uszeregowania czterech maáych okresów muzycznych;
— pieĞĔ Zielone Ğwiątki – partia chóralna dopeánia tylko treĞü radosnym zawoáaniem Ğwiątecznym;
— pieĞĔ DoĪynki – chór oddaje nastrój zabawy w postaci powtarzanego krótkiego refrenu, przedzielającego kolejne zwrotki.
Pozostaáych 7 pieĞni jest opracowanych w caáoĞci w fakturze dwugáosowej,
polegającej na prowadzeniu melodii w paralelnych interwaáach:
— Rzeka, Zajączek z cz. Zima;
— W polu, Wierzba z cz. Wiosna;
— W lesie z cz. Lato;
— Na pastwisku, Dobranoc z cz. JesieĔ.
Trzy pieĞni z caáego cyklu oparte zostaáy na rytmach polskich taĔców narodowych:
— Taniec – tempo mazura (adnotacja w materiale nutowym);
— Zielone ĝwiątki – tempo poloneza (adnotacja w materiale nutowym);
— Jesienią – wykazuje cechy metrorytmiczne krakowiaka.
Melodyka w pieĞniach Noskowskiego wykazuje duĪe zróĪnicowanie interwaáowe i rytmiczne. W uksztaátowaniu interwaáowym przewaĪają kroki sekundowe i pochody trójdĨwiĊkowe. WiĊksze skoki interwaáowe (zwáaszcza o septymĊ maáą lub sekstĊ) stosowane są dla podkreĞlenia emocjonalnego sensu konkretnego sáowa:
— seksta maáa na sáowie „ĪaáoĞliwie” w pieĞni MaciuĞ;
— septyma maáa na sáowie „miáy” w pieĞni ĩuczek w odniesieniu do cháopca,
którego Īuczek prosi, by go nie áapaá za skrzydeáka;
— ten sam interwaá w pieĞni Jabáonka wyraĪa Īyczenie, by z kwiatów wyrosáy
jabáka.
Charakter tekstu poetyckiego determinuje nie tylko dobór tonacji, lecz takĪe
typ motywiki. Rytmy punktowane czĊsto obrazują nastrój radosny, liczne melizmaty w pieĞni Pszczóáka ilustrują brzĊczenie tego owada, jednostajny i powtarzany ukáad rytmiczny w ostatniej pieĞni Dobranoc przywoáuje charakter koáysanki.
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PieĞni Noskowskiego utrzymane są w budowie okresowej. Reprezentują
wszelkie odmiany tej podstawowej zasady ksztaátowania. RóĪne rodzaje struktur
okresowych są wynikiem budowy tekstu poetyckiego, zastosowanego w danej
pieĞni. W caáym cyklu wyróĪnia siĊ 8 rodzajów budowy okresowej:
1) maáy okres oĞmiotaktowy – 5 pieĞni, m.in. Zajączek, Sanna, Poranek;
2) maáy okres niesymetryczny, rozszerzony (4 takty poprzednika i 8 taktów nastĊpnika) – 8 pieĞni, m.in. KolĊdnicy, Taniec, W lesie;
3) wielki okres szesnastotaktowy – obejmuje najwiĊkszą iloĞü 19 pieĞni, m.in.
Wiatr, Powitanie wiosenki, Wielkanoc, ĩuczek, Wianki;
4) wielki okres niesymetryczny, rozszerzony, o róĪnej iloĞci taktów – 8 pieĞni,
m.in. Záa zima, Bocian, Cichy wieczór, Orzeszki;
5) budowa okresowa w ukáadzie repryzowym a b a1 záoĪona z trzech maáych
okresów – 4 pieĞni, m.in. Gwiazdka, Pszczóáki, Dobranoc;
6) zestawienie dwóch okresów: wielkiego i maáego – 4 pieĞni, m.in. ĝnieĪyca,
Grzyby, Na pastwisku;
7) budowa okresowa w ukáadzie dwudzielnym a a1;
8) budowa okresowa szeregująca warianty jednego okresu: a a1 a2 a3 koda –
1 pieĞĔ Choinka.
Ze wzglĊdu na materiaá melodyczny najczĊĞciej wystĊpuje typ okresu uzupeániającego, rzadziej okres odpowiadający, wyjątkowo okres okrĊĪny. NastĊpnik wnosi kontrast melodyczno-rytmiczny, w zaleĪnoĞci od rodzaju poprzednika, wprowadza oĪywienie rytmiczne lub odwrotnie – rozszerzenie wartoĞci
i zwolnienie ruchu rytmicznego. Interesujące są dwa przykáady zmiany metrum
w nastĊpniku. Są to:
— nr 14 W polu,
— nr 38 Derkacz.
W obydwu pieĞniach w nastĊpniku metrum zmienia siĊ na dwudzielne.
Z punktu widzenia harmonicznego wystĊpują równieĪ róĪne rodzaje okresów:
1) poprzednik zakoĔczony na dominancie, nastĊpnik na tonice: pieĞni Sanna,
Wierzba, ĝmigus, MaciuĞ, Kukuáeczka, TĊcza, ĝwierszczyk;
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Przykáad 1. Zygmunt Noskowski, pieĞĔ Sanna, takty początkowe

2) oba zdania koĔczą siĊ na tonice o sáabszym dziaáaniu w poprzedniku, silniejszym w nastĊpniku: Wielkanoc, DzieĔ dobry, ĩniwa;
3) poprzednik moduluje do tonacji dominanty lub paraleli, nastĊpnik wraca do
tonacji gáównej: Rzeka, ĩuczek, Grzyby;
4) poprzednik koĔczy siĊ na dominancie lub tonice, nastĊpnik moduluje do tonacji dominanty i koĔczy siĊ na jej tonice: DzieĔ dobry, Máocka, Na pastwisku.
Cykl Cztery pory roku to gáównie materiaá dydaktyczny przeznaczony do
Ğpiewu. Ksztaáci umiejĊtnoĞci gáosowe dzieci, wyobraĨniĊ muzyczną, poczucie
formy ksztaátowanej okresowo. Od strony treĞciowej pieĞni dają moĪliwoĞü poznania szerokiego zakresu poezji Marii Konopnickiej, eksponującej tematykĊ
obyczajową i ludową. Wysoka liczebnoĞü tych utworków daje bogaty pejzaĪ
prezentowanej tematyki i – jak stwierdza autor encyklopedycznego hasáa o kompozytorze – „obraz pór roku w piosence dzieciĊcej nie ma sobie równych w caáej
literaturze Ğwiatowej”2.
1.2. Tadeusz Mayzner: cykl Rok w piosence na gáos z fortepianem
Tadeusz Mayzner (1892–1939) byá dziaáaczem muzycznym, pedagogiem
i kompozytorem piosenek dzieciĊcych. Zajmowaá siĊ wydawaniem Ğpiewników
szkolnych i opracowaĔ pieĞni ludowych, publikowaá prace o charakterze pedagogicznym w czasopismach ukazujących siĊ w okresie miĊdzywojennym
(„ĝpiew w szkole”, „Teatr Ludowy”).3
Cykl utworów Rok w piosence reprezentuje nurt twórczoĞci uĪytkowej,
przeznaczonej do wykonania przez dzieci. Tematyka wierszy dotyczy zjawisk
przyrody związanych z porami roku, Īycia zwierząt i Īycia codziennego. Kom2
3

Maciej N e g r e y , op. cit., s. 104.
Hasáo (nieautoryz.): Mayzner Tadeusz, [w:] Encyklopedia muzyki, red. Andrzej Chodkowski,
PWN, Warszawa 1995, s. 534.
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pozytor wykorzystaá teksty wielu poetów. Oto tytuáy poszczególnych piosenek
i autorzy sáów:
1. Rok (sá. E. SzymaĔski);
2. W sadzie (sá. E. SzymaĔski);
3. ĩoánierzyki, marsz (sá. J. Marek);
4. Wielka wyprawa (sá. H. OĪogowska);
5. Zima (sá. E. SzymaĔski);
6. Lepimy baáwana (sá. E. SzymaĔski);
7. Mróz (sá. L. Krzemieniecka);
8. KolĊda (sá. E. SzymaĔski);
9. Wesoáa piosenka (sá. E. SzymaĔski);
10. Kachna (sá. L. Wiszniewski);
11. Idzie niebo (sá. E. Szelburg-Zarembina);
12. Szewczyk, oberek (sá. L. Wiszniewski);
13. NiedĨwiedĨ Ğpi (sá. E. SzymaĔski);
14. Na przedwioĞniu (sá. L. Wiszniewski);
15. W lesie (sá. E. SzymaĔski);
16. Walczyk (melodia ludowa z Mazowsza);
17. ĩaby (sá. M. Dymowska);
18. Orka (sá. E. SzymaĔski);
19. Kokoszka (sá. T. Mayzner);
20. Mój tatuĞ (sá. S. Themerson).
Wszystkie piosenki tego zbioru są tonalne, utrzymane w prostych tonacjach
do jednego znaku przykluczowego. W linii wokalnej wystĊpuje niemal wyáącznie diatonika, zmiany chromatyczne są sporadyczne. Akompaniament fortepianowy daje podstawĊ harmoniczną, bazującą na gáównych funkcjach akordowych
z zastosowaniem wychyleĔ do najbliĪszych tonacji. Fakturalnie partia fortepianowa rozpracowana jest w postaci akordowo-figuracyjnej, podkreĞlającej pulsacjĊ metrorytmiczną piosenki. Wiele utworków posiada instrumentalny wstĊp.
Jego zadaniem jest wprowadzenie tonacji i pulsacji rytmicznej.
Caáy cykl odznacza siĊ jednolitoĞcią stylistyczną. Wszystkie piosenki są
zwrotkowe. Teksty wykorzystane przez kompozytora to zazwyczaj wiersze rymowane (rymy w sąsiednich wersach) o jednakowej liczbie sylab w kolejnych
wersach. Istnieje Ğcisáa zaleĪnoĞü miĊdzy prozodią wiersza a budową formalną
kaĪdej piosenki, a takĪe zastosowanym metrum. Dostosowanie metrum do budowy tekstu wynika z faktu jego sylabicznego opracowania. Prostota rytmiczna
w przypadku piosenek dla dzieci jest zjawiskiem oczywistym. T. Mayzner stosuje zawsze wybór kilku wartoĞci rytmicznych w przebiegu piosenki. CzĊsto posáuguje siĊ synkopą w celu utrzymania równowagi miĊdzy prozodią tekstu a ob-
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jĊtoĞcią metrorytmiczną taktu. W trzech pieĞniach zastosowaá rytm polskich taĔców narodowych. Są to:
— Wielka wyprawa, tempo krakowiaka (tekst opowiada o przejaĪdĪce wozem
konnym do chatki Baby Jagi);
— Wesoáa piosenka, tempo mazura (piosenka opowiada o prezencie gwiazdkowym, którym byá gliniany kogucik);
— Szewczyk, oberek (tekst piosenki traktuje o zdartych butach w taĔcu).
Jedyna melodia ludowa z Mazowsza, opracowana w tym zbiorze, ujĊta zostaáa w rytm walca.
Melodyka piosenek jest bardzo prosta, bazująca gáównie na ruchu sekundowym i rozáoĪonych trójdĨwiĊkach, przystĊpnych wykonawczo dla dzieci. Wszystkie piosenki (z wyjątkiem piosenki Zima) ujĊte są w budowĊ okresową. W zaleĪnoĞci od dáugoĞci zwrotki wiersza, a ĞciĞle – iloĞci wersów – wystĊpują tu
dwa rodzaje budowy okresowej:
1) okres maáy 8-taktowy,
2) okres wielki 16-taktowy.
Piosenka KolĊda oparta jest na wierszu, w którym zwrotka zawiera 5 wersów, z których dwa pierwsze są oĞmiosylabowe, a trzy kolejne szeĞciosylabowe.
Pasáem owieczki pod borem
gwiazdy Ğwieciáy wieczorem
A jedna tak jasno,
Īe nie mogáem zasnąü
na chwilĊ, na chwilĊ.

}

poprzednik

}

nastĊpnik

a

Pierwsze dwa wersy tworzą poprzednik, trzy wersy krótsze – nastĊpnik
(Przykáad 2.) Piosenka Kokoszka przyjmuje dwie zwrotki czterowersowe jako
materiaá sáowny do opracowania w formie wielkiego okresu 16-taktowego.
Niektóre utwory cyklu, bardziej rozbudowane, tworzą z trzech oĞmiotaktowych okresów ukáady repryzowe typu a b a1 lub dwudzielne typu a a1. Piosenki:
Na przedwioĞniu i W lesie tworzą ukáady wieloodcinkowe, odpowiednio: a b b1
b2 a oraz w drugim utworze ukáad rondowy a b a b1 a. NaleĪy zwróciü uwagĊ na
fakt zaleĪnoĞci tych schematów budowy od merytorycznej zawartoĞci tekstu poetyckiego, jego sensu. Piosenka Na przedwioĞniu oparta jest na wierszu oĞmiowersowym. Litery b b1 b2 oznaczają trzykrotnie powtórzony nastĊpnik z dwukrotną transpozycją, które oddają treĞü wiersza o trzech mrozikach:
Trzy mroziki na rozstaju
przystanĊáy, baju, baju…

}

poprzednik a

pierwszy wzdycha ochrypniĊty:
„Schodzi z nieba Józef ĞwiĊty”

}

nastĊpnik b
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drugi rzecze: „SáoĔce piecze” –
i dodaje: „Lód juĪ taje!”

}

nastĊpnik b1 z transpozycją
o sekundĊ w górĊ

trzeci krzyczy w wielkim gniewie:
„Czmycháa zima, a gdzie, nie wiem”.

}

nastĊpnik b2 z transpozycją
o kwartĊ w górĊ
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Przykáad 2. Tadeusz Mayzner, piosenka KolĊda, takty początkowe

WystĊpują zatem róĪne odmiany budowy okresowej, ze wzglĊdu na proporcje rozmiarowe tekstu sáownego oraz uksztaátowanie melodyczne. Oprócz okresów symetrycznych są okresy niesymetryczne z wydáuĪonym nastĊpnikiem (np.
piosenka Rok).
TreĞü melodyczna wyznacza dwa typy okresów:
1) okres uzupeániający, wystĊpujący czĊĞciej (W sadzie, ĩoánierzyki, Wielka
wyprawa);
2) okres odpowiadający, wystĊpujący rzadziej (Idzie niebo).
Budowa formalna kaĪdej piosenki wynika z ukáadu wersyfikacyjnego wiersza. Melodyka piosenek mieĞci siĊ w Ğrednicy skali. Tekst opracowany jest sylabicznie. W wiĊkszoĞci utworów górny gáos akompaniamentu fortepianu dubluje
liniĊ wokalną. W trzech piosenkach wystĊpują elementy ilustracyjne:
1) w piosence Szewczyk kompozytor zastosowaá powtarzane kwinty, naĞladujące dudy przygrywające do taĔca;
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2) w piosence Idzie niebo szesnastkowa grupa fortepianu naĞladuje kapryszenie
ptaszków;
3) w piosence ĩaby wstĊp fortepianu naĞladuje rechotanie Īab; w tym utworze
jest wiĊcej chromatyki, która podkreĞla nastrój wiersza – strach Īab przed
bocianem.

Przykáad 3. Tadeusz Mayzner, piosenka ĩaby, takty początkowe

Piosenki Tadeusza Mayznera są praktycznym materiaáem dydaktycznym,
przeznaczonym do wykonania przez dzieci. Odznaczają siĊ duĪą prostotą Ğrodków muzycznych, klarownoĞcią formy. NaleĪy na ich przykáadzie zapoznaü
uczniów z róĪnymi odmianami budowy okresowej oraz cechami trzech polskich
taĔców narodowych: mazura, krakowiaka i oberka. MoĪna je realizowaü w Ğpiewie grupowym, jak i solowym. Nauczyciel winien teĪ zwróciü uwagĊ na relacje
miĊdzy tekstem poetyckim i opracowaniem muzycznym.
1.3. Irena Pfeiffer: cykl Przedszkolaki Ğpiewają
Irena Pfeiffer (1912–1996) byáa kompozytorką, dyrygentem i pedagogiem.
Trzon jej twórczoĞci stanowi literatura pedagogiczna. Komponowaáa muzykĊ gáównie dla zespoáów dzieciĊcych i amatorskich. Prowadziáa liczne chóry jako dyrygent4.
4

Anna W o Ĩ n i a k o w s k a , hasáo: Pfeiffer Irena, [w:] Encyklopedia muzyczna, red. E. DziĊbowska, t. 8, pe–r, czĊĞü biograficzna, PWM, Kraków 2004, s. 88.
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Zbiór Przedszkolaki Ğpiewają obejmuje 25 piosenek do tekstów róĪnych poetów. Tematyka piosenek przedstawia wszelkie zjawiska dnia codziennego,
elementy zabawy, przyrodĊ.
Wykaz piosenek i autorów tekstów:
1. Przedszkolaczek (sá. Cz. Janczarski);
2. Moja lala (sá. I. Pfeiffer);
3. ĩoánierzyki (sá. J. Korczakowska);
4. Zwierzątka i Basia (sá. I. Pfeiffer);
5. Lotnisko krasnoludków, (sá. W. Chotomska);
6. Ptaszek (sá. H. Kruk);
7. Szyszkowy dziadek (sá. H. Bechler);
8. Choinka (sá. wg „ĝwierszczyka”);
9. Na saneczkach (sá. W.B.);
10. Ptaszki w zimie (sá. T. Kubiak);
11. Baáwankowa piosenka (sá. H. Bechler);
12. Domek dla lali (sá. M.T.);
13. Marsz przedszkolaków (sá. I. Pfeiffer);
14. Srebrny deszczyk (sá. E. Szelburg-Zarembina);
15. Baj (sá. ludowe);
16. Kurczątka (sá. S. Jachowicz);
17. Zegar (sá. I. Pfeiffer);
18. A kuku… (sá. I. Pfeiffer);
19. MiĞ (sá. Cz. Janczarski);
20. Krakowianka (sá. I. Pfeiffer);
21. Pajacyk (sá. B.P.);
22. Káopoty z szyciem (sá. W. GrodzieĔska);
23. Przygoda Murzynka (sá. W. Domeradzki);
24. Pociąg (sá. J. Russocka);
25. Polewaczka (sá. W. GrodzieĔska).
Wszystkie piosenki cyklu są tonalne, utrzymane wyáącznie w tonacjach durowych do trzech znaków. Piosenki przeznaczone są do Ğpiewu dla dzieci przedszkolnych, stąd wynika ich prostota formy i melodyki. Oparta jest na miarowej
rytmice, w obrĊbie jednej piosenki wykorzystywane są najwyĪej trzy wartoĞci
rytmiczne. Ambitus meliki nie przekracza oktawy. PostĊpy melodyczne opierają
siĊ gáównie na krokach sekundowych i rozáoĪonych trójdĨwiĊkach.
Teksty piosenek są opracowane wyáącznie sylabicznie. Niemal wszystkie piosenki oparte są na budowie okresowej. NajczĊĞciej kompozytorka ujmuje je w postaü maáego okresu rozszerzonego z powtórzonym nastĊpnikiem, wedáug wzorca:
poprzednik (4 takty) — nastĊpnik (8 taktów)
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Niektóre piosenki przyjmują ukáad repryzowy a b a záoĪony z zestawienia trzech
maáych okresów 8-taktowych. Rzadziej pojawia siĊ wielki okres symetryczny
lub ukáad czterech maáych okresów a b c a. W dwóch piosenkach wystĊpuje
forma przekomponowana: Srebrny deszczyk, Pociąg.
Z punktu widzenia treĞci melodycznej zastosowane są tutaj tylko dwa rodzaje okresów: uzupeániający i odpowiadający. Jest rzeczą oczywistą, iĪ budowa
kaĪdej piosenki jest uzaleĪniona od budowy wersyfikacyjnej wiersza. W pierwszej piosence Przedszkolaczek kaĪda zwrotka oparta jest na jednym zdaniu powtórzonym, ze zmianą tekstu. Trzy zwrotki tworzą ukáad trzech okresów, záoĪonych z dwóch dokáadnie powtórzonych zdaĔ.
Przedszkolaczek jestem, proszĊ,
NoszĊ torbĊ, w niej bambosze.
Mam wyszyty na niej znaczek,
Spójrz: czerwony, polny maczek.

}
}

a

JaĞ na torbie ma jaskóákĊ,
StaĞ samolot, Hanka pszczóákĊ,
RyĞ motyla, Henio rower,
Wikcia wiĞnie kolorowe.

}
}

b

TorbĊ moją wieszam w szatni,
Znam mój wieszak przedostatni.
I wie kaĪdy przedszkolaczek,
ĩe ten maczek to mój znaczek!

}
}

a

a

b

a

Wszystkie piosenki posiadają fortepianową przygrywkĊ. Wielokrotnie przyjmuje ona postaü oĞmiotaktowego okresu, wprowadzającego charakter piosenki.
W wielu piosenkach cyklu fortepianowy wstĊp powraca po Ğrodkowym odcinku wokalnym, stanowiąc repryzĊ formy piosenki, czasem wstĊp jest tylko
dwutaktowy. Akompaniament fortepianowy w górnym gáosie dubluje gáos wokalny, jest fakturalnie bardzo prosty. Wielokrotnie zawiera w uksztaátowaniu
melorytmicznym elementy ilustracyjne, dĨwiĊkonaĞladowcze. W piosence Ptaszki w zimie widoczne są dwie struktury o znaczeniu ilustracyjnym:
1) ostinatowa grupa figuracyjna fortepianu imituje bieganie ptaszków;
2) krótkie, akcentowane dĨwiĊki w lewej rĊce z postĊpem chromatycznym naĞladują stukanie dzióbkiem w okienko.
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Przykáad 4. Irena Pfeiffer, piosenka Przedszkolaczek, wstĊp i odcinek a a

Z kolei same wiersze równieĪ zawierają sporo zwrotów onomatopeicznych.
Oto tekst piosenki Zwierzątka i Basia:
Kotek miauczy miau, miau, miau,
piesek szczeka hau, hau, hau,
krówka ryczy muu muu muu,
Basia páacze buu buu buu.
Kurka gdacze kodkodak,
Kaczka kwacze kwa kwa kwak,
Indyk woáa gul gul gul,
Basia pije dul dul dul.

Wszystkie Ğrodki ilustracji muzycznej są bardzo proste: przednutki, mordenty, figury melorytmiczne, wspóábrzmienia sekundowe, akcenty, okreĞlona rytmizacja, artykulacja.
W piosenkach Ireny Pfeiffer wystĊpuje Ğcisáa diatonika. Zmiany chromatyczne pojawiają siĊ sporadycznie tylko w partii fortepianu. Zmiany te zawsze
mają znaczenie równieĪ ilustracyjne.
Piosenki Ireny Pfeiffer uczą podstaw Ğpiewu, wyczucia frazy, elementarnej
wyobraĨni muzycznej budowanej poprzez muzyczną charakterystykĊ zjawisk
otaczającego Ğwiata.
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Przykáad 5. Irena Pfeiffer, piosenka Zwierzątka i Basia, efekty naĞladujące odgáosy zwierząt

1.4. Witold RudziĔski: cykl pieĞni DziĊcioá i sosna
Cykl pieĞni dla dzieci DziĊcioá i sosna do sáów Stanisáawa Karaszewskiego
powstaá w 1978 roku (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983).
Utwory te mają róĪnorodny charakter. TreĞü wierszy dotyczy Īycia zwierząt
związanych blisko z czáowiekiem, ich przebieg przyjmuje postaü zabawnych
scenek o prostym ukáadzie zwrotkowym. Budowa zwrotek jest zróĪnicowana:
regularna i nieregularna. Niektóre wiersze są sylabotoniczne, a niektóre o róĪnej
iloĞci sylab. Zawierają sporo okreĞleĔ naĞladujących odgáosy zwierząt, wielokrotnie powtarzanych. Oto wykaz tytuáów pieĞni:
1. DziĊcioá i sosna;
2. Kaczka to jest Ğmieszny ptak;
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3. W kurniku;
4. Kruk i jego kram;
5. ĝwinka morska;
6. Káótnia;
7. MyĞlaá indyk o niedzieli;
8. Gąski i Īabki;
9. Strach na wróble;
10. Pies wĊdrownik;
11. Na moim obrazku;
12. CoĞ sapie, coĞ chrapie;
13. ZaáoĪyáa krowa bar;
14. Poszáy gĊsi do sadzawki;
15. Kotek z myszką taĔczyü chciaá;
16. Kocia muzyka;
17. Co piszczy w trawie;
18. Koáysanka;
19. ZaĞpiewaáa piáa w lesie;
20. ZwierzĊta i balon.
W budowie formalnej pieĞni wystĊpuje czĊsto budowa okresowa w róĪnych
odmianach: maáego i wielkiego okresu lub uszeregowania kilku okresów w ukáad
repryzowy. Stosuje takĪe formĊ przekomponowaną o róĪnym ukáadzie odcinków. Oto przykáady budowy formalnej w wybranych pieĞniach:
— DziĊcioá i sosna – budowa okresowa a b (maáy okres symetryczny 8-taktowy
i maáy okres rozszerzony 12-taktowy);
— ĝwinka morska – budowa záoĪona z dwóch wielkich okresów a b (wielki
okres 16-taktowy symetryczny i wielki okres rozszerzony 27-taktowy z powtórzeniem nastĊpnika);
— ZaáoĪyáa krowa bar – forma przekomponowana;
— Koáysanka – budowa záoĪona z 6-taktowych odcinków dająca ukáad a a1 a2 b
b1 (druga i trzecia zwrotka są transpozycjami pierwszej zwrotki o sekundĊ
w górĊ).
Partia wokalna jest na ogóá prosta, czasem posáuguje siĊ recytacją, jak np.
w pieĞni Co piszczy w trawie (Przykáad 6).
Prostota rytmiczna wspóáistnieje wielokrotnie z polimetrią, która wprowadza
nieregularnoĞü w przebiegu i sáuĪy takĪe podkreĞlaniu znaczenia pewnych sáów.
W pieĞni Koáysanka zmienne metra są staáą zasadą. Zmienna jest równieĪ jednostka metryczna (ukáad oznaczeĔ metrycznych: 5Ú8, 2Ú4, 5Ú8, 3Ú4); metrum w tej
pieĞni zmienia siĊ w kaĪdym takcie. W innych pieĞniach, takich jak: Kocia mu-
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zyka, ZwierzĊta i balon, ZaĞpiewaáa piáa w lesie, zmiany metryczne są rzadsze
i z zachowaniem tej samej jednostki.

Przykáad 6. Witold RudziĔski, pieĞĔ Co piszczy w trawie, recytacja wokalna

Melodyka porusza siĊ áagodną linią z dominacją kroków sekundowych.
Przed kaĪdą pieĞnią podany jest ambitus wysokoĞci. Kompozytor w partii wokalnej stosuje Ğcisáą diatonikĊ. Zmiany chromatyczne są tylko w niektórych
utworach.
Akompaniament fortepianu posiada gáównie funkcjĊ harmoniczną. CzĊsto
posáuguje siĊ wspóábrzmieniami dysonansowymi, wychodząc poza tercjowy
ukáad akordów. Stosuje dodane sekundy jako efekty dĨwiĊkonaĞladowcze, imitujące róĪne odgáosy przyrody:
— krakanie kruka w przygrywce do piosenki Kruk i jego kram;

Przykáad 7. Witold RudziĔski, pieĞĔ Kruk i jego kram, wstĊp fortepianowy

— szmer trawy i cykanie Ğwierszczy w pieĞni Co piszczy w trawie;
— gdakanie kury w pieĞni Kurnik;
— pracĊ piáy w pieĞni ZaĞpiewaáa piáa w lesie.
We wszystkich wymienionych utworach barwiące sekundy peánią rolĊ ilustracyjną. Bardziej zaawansowane Ğrodki harmoniczne wystĊpują w tych pieĞniach, w których równolegle wystĊpuje wspomniana juĪ polimetria. Są tu liczne
opóĨnienia oraz akordy wtrącone. Niektóre pieĞni wychodzą poza tonalno-funkcyjny obszar, wystĊpuje w nich technika paralelizmu akordowego, najwy-
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raĨniej w pieĞni Koáysanka. NiezaleĪnie od rodzaju pieĞni i faktury akompaniamentu, w kaĪdej z nich górny gáos partii fortepianu dubluje gáos wokalny w celu
uáatwienia Ğpiewu.
Wydanie omawianego cyklu pieĞni poprzedzone jest komentarzem metodycznym autorstwa samego kompozytora, niepozbawionym humoru. W początkowych uwagach Witolda RudziĔskiego czytamy: „Niniejszy zbiorek piosenek,
zatytuáowany DziĊcioá i sosna, jest adresowany «do dzieci od lat trzech do stu».
Gáównie chodzi wszakĪe o dzieci przedszkolne, które mogą tych piosenek sáuchaü oraz czynnie wspóádziaáaü w Ğpiewaniu refrenów, a zwáaszcza gĊsto tu rozsianych zwrotów naĞladujących gáosy zwierząt, jak teĪ o dzieci szkolne, które
mogą Ğpiewaü te piosenki w caáoĞci. W ten sposób Ğpiewnik moĪe towarzyszyü
dzieciom przez wiele lat jako uzupeánienie obowiązującego materiaáu i pomoc
w umuzykalnieniu, jako materiaá pomocniczy, za pomocą którego moĪna urozmaicaü lekcje i zajĊcia pozalekcyjne”5. W dalszej czĊĞci komentarza kompozytor
daje szczegóáowe uwagi wykonawcze, sugerując takĪe zastosowanie zmian
w obsadzie instrumentalnej piosenek, takich jak wprowadzenie instrumentów
perkusyjnych. „Instrumentów perkusyjnych” – doradza autor – „moĪna tu uĪywaü w dwojaki sposób. Z jednej strony moĪna je traktowaü jako «sekcjĊ rytmiczną», której zadaniem jest podkreĞlanie charakterystycznego rytmu kaĪdej
piosenki. […] Z drugiej strony, piosenki te dają moĪnoĞü uĪycia perkusji jako
Ğrodka charakterystyki dostosowanej do gáosów zwierząt, sytuacji i charakteru
poszczególnych utworów”6. W drugiej czĊĞci komentarza dokonuje przeglądu
wybranych piosenek, omawiając sposób ich wykonania.
Piosenki Witolda RudziĔskiego z racji zastosowanych w nich Ğrodków muzycznych mają charakter uniwersalny, o którym wspomina sam kompozytor
w swym komentarzu. Ksztaácą moĪliwoĞci wokalne, poczucie rytmu i wyobraĨniĊ dĨwiĊkową.

2. PieĞni uĪytkowe o wiĊkszym stopniu trudnoĞci
2.1. Tadeusz Baird: PiĊü piosenek dla dzieci na gáos i fortepian
W twórczoĞci Tadeusza Bairda (1928–1981) znajdują siĊ tylko dwie pozycje
adresowane do najmáodszych odbiorców: Maáa suita dzieciĊca na fortepian

5

6

Witold R u d z i Ĕ s k i , Komentarz metodyczny do piosenek, [w:] DziĊcioá i sosna. Piosenki dla
dzieci, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983, s. 4.
TamĪe, s. 6.
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i PiĊü piosenek dla dzieci na gáos i fortepian. Pozycje te powstaáy w latach,
w których twórczoĞü kompozytora pozostawaáa w konwencji neoklasycznej7.
PiĊü piosenek z roku 1955 powstaáo do tekstów Józefa Czechowicza. Piosenki nie posiadają tytuáów. Wiersze poety są zwrotkowe z wyjątkiem czwartej.
Posiadają zróĪnicowaną budowĊ wersyfikacyjną i róĪne typy rymów. Rymowane są wersy sąsiednie, a takĪe stosowane są rymy co drugi lub co trzeci wers.
NiezaleĪnie od ukáadu wersyfikacyjnego budowa piosenek wykazuje duĪą regularnoĞü. KaĪda zwrotka w poszczególnych piosenkach otrzymuje to samo opracowanie muzyczne. Zwrotki wierszy w zaleĪnoĞci od ich dáugoĞci przekáadają
siĊ na róĪną iloĞü fraz. W pierwszej piosence zwrotka zbudowana jest z piĊciu
fraz przedzielanych pauzami, w drugiej i trzeciej z dwóch fraz, w czwartej jedna
fraza obejmuje dwa wersy, a w piątej cztery krótkie frazy tworzą jedną zwrotkĊ.
Kompozytor stosuje zabieg powtarzania pewnych sáów lub zwrotów oraz ich
dodawania. W I piosence przedstawia siĊ to nastĊpująco:
Na naszej áące
siano pachnące
kosili
zajączka kosą zranili
zranili

—
—
—
—
—

pierwsza fraza
druga fraza
trzecia fraza utworzona z trzykrotnego powtórzenia tego sáowa
czwarta fraza
piąta fraza utworzona z powtórzenia sáowa „zranili”

W II piosence nie ma Īadnych modyfikacji tekstowych, w III piosence dodatkowo wprowadzone są sáowa usypiania „luli lulu” i powtórzenie zwrotu „syneczku Ğpij”, w IV piosence tylko ostatni zwrot wiersza zostaje powtórzony,
a w V piosence znów tylko kilkakrotnie jest powtórzone ostatnie sáowo. Zabiegi
te Ğwiadczą o swobodnym traktowaniu tekstu poetyckiego przez kompozytora,
mającym na celu wyartykuáowanie, podkreĞlenie gáównego sensu wiersza.
Ukáad fraz áącznie z materiaáem akompaniamentu podlega powtórzeniu
w kolejnych zwrotkach. Rytmika piosenek jest bardzo prosta, ogranicza siĊ do
kilku wartoĞci rytmicznych. W uksztaátowaniu rytmicznym zaznacza siĊ pewna
prawidáowoĞü: rymowane koĔcówki wersów otrzymują dáuĪsze wartoĞci rytmiczne, podkreĞlające owe rymy. RóĪna iloĞü sylab w wersach powoduje czĊste
stosowanie polimetrii. Stosowana jest we wszystkich utworkach.
Struktura interwaáowa jest takĪe prosta, oparta na postĊpach sekundowych
i trójdĨwiĊkowych. Ambitus melodyczny piosenek nie przekracza oktawy, mieĞci siĊ w Ğrednicy skali. W linii wokalnej dominuje diatonika, zmiany chromatyczne są nieliczne. Melodyka wokalna skáania siĊ do tonalnoĞci. W IV piosence
linia wokalna balansuje miĊdzy tonacją a-moll i A-dur:
7

Bohdan P o c i e j , hasáo: Baird Tadeusz, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. DziĊbowska, t. 1, a–b, czĊĞü biograficzna, PWM, Kraków 1979, s. 165.
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Przykáad 8. Tadeusz Baird, IV piosenka, takty początkowe

Z kolei w V piosence o charakterze groteskowym zestawione są frazy w C-dur
i B-dur. Pomimo tonalnego charakteru zwroty melodyczne nie wykazują wyraĨnego ciąĪenia do dĨwiĊku centralnego. Rzadkie zmiany chromatyczne uwarunkowane są sensem tekstu. W III piosence, bĊdącej koáysanką, obniĪenia chromatyczne wprowadzone są na zwrotach usypiających „luli lulu” oraz „Ğpij”.
Akompaniament fortepianowy tworzy odrĊbną warstwĊ, opartą na skali
chromatycznej; przyjmuje fakturĊ polifonizującą, kontrapunktującą liniĊ wokalną. Z wyjątkiem II piosenki, górny gáos akompaniamentu dubluje melodykĊ wokalną. Partia fortepianowa emituje dysonansowe wspóábrzmienia przedzielone
akordami konsonansowymi. Materiaá dĨwiĊkowy piosenek waha siĊ zatem miĊdzy swobodnie traktowaną tonalnoĞcią a skalą chromatyczną. Istnieje duĪa róĪnica miĊdzy prostotą melodyki wokalnej a doborem wysokoĞci dĨwiĊkowych
w partii fortepianowej. Tonalna melodyka wokalna dopeániona jest swobodnie
ksztaátowanym planem dĨwiĊkowym partii instrumentalnej. W kaĪdej piosence
dobór materiaáu jest nieco odmienny. Piosenki w Īywszym tempie (I i V) operują fakturą dwugáosową, krótkimi, figuracyjnymi zwrotami. Utwory wolniejsze
prowadzą grĊ w polifonizujących ukáadach, dających w rezultacie fakturĊ peániejszą w trzy- i czterogáosie.

Przykáad 9. Tadeusz Baird, III piosenka, takty: 6–9.
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Tematyka wierszy w piosenkach Bairda podejmuje wątki przyrodnicze i wątki
Īycia codziennego. Jak juĪ wyĪej zaznaczono, sens sáów danego odcinka wiersza wpáywa na strukturĊ melodyczną linii wokalnej i fakturĊ towarzyszenia instrumentalnego.
PiĊü piosenek dla dzieci Tadeusza Bairda moĪe byü stosowanych jako materiaá dydaktyczny do Ğpiewu, jak i do sáuchania. Instrumentalne towarzyszenie
wychodzące poza tonalnoĞü stanowi tu pewne utrudnienie dla dzieciĊcej realizacji wokalnej, natomiast jako utworki do sáuchania dają moĪliwoĞü osáuchania siĊ
z ukáadami dĨwiĊkowymi nowszego typu.
Wykaz incipitów tekstowych piosenek:
I. „Na naszej áące...”
II. „W ogródku cichutko...”
III. „Chmurka siĊ uniĪa...”
IV. „Dawno juĪ ucichá...”
V. „Kiedy siĊ zje Ğniadanie...”
2.2. Augustyn Bloch: Piosenki dla dzieci na gáos i fortepian
W muzyce Augustyna Blocha (ur. 1929) twórczoĞü dla dzieci i máodzieĪy
stanowiáa waĪny nurt. Kompozytor ten ma na swoim koncie ok. 100 pieĞni dla
dzieci oraz operĊ – balet – pantomimĊ Bardzo Ğpiąca królewna. W 1975 roku
otrzymaá NagrodĊ Prezesa Rady Ministrów za swój dorobek na tym polu8.
Przedmiotem poniĪszej charakterystyki jest zbiór Piosenki dla dzieci opublikowany przez PWM w 1977 roku, zawierający 13 utworów. Zbiór ten obejmuje
piosenki napisane do tekstów róĪnych autorów.
Wszystkie – z wyjątkiem jednego – wykorzystane wiersze są zwrotkowe.
Prezentują bardzo urozmaiconą tematykĊ: przyrodniczą, historyczną, humorystyczną, związaną z Īyciem codziennym, a takĪe przygodową. Oto tytuáy kolejnych piosenek i nazwiska autorów wierszy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8

Jest jezioro na Mazurach (sá. R. Pisarski);
Pochwaáa wody (sá. J. Korczakowska);
Gwiazdy z Fromborka (sá. K. Wodnicka);
Smutno mi bez kogucika (sá. A. Przemyska);
WiąĪe rybak sieci (sá. J. Korczakowska);
Piosenka o banderze (sá. R. Pisarski);
A, be, ce… (sá. A. Osiecka);
Pan Wahadáo (sá. M. Terlikowska);

Maágorzata P e r k o w s k a , hasáo: Bloch Augustyn, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, red.
E. DziĊbowska, t. 1, a–b, czĊĞü biograficzna, PWM, Kraków 1979, s. 336–337.
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9. O marcu kucharzu (sá. R. Pisarski);
10. Harcerskie sprawnoĞci (sá. R. Pisarski);
11. O zimie i dudku (sá. J. Kierst);
12. Leü, rakieto (sá. M. Terlikowska);
13. O piĊciu muszelkach (sá. R. Pisarski).
Piosenki Augustyna Blocha wykazują zasadniczo dwa rodzaje budowy: budowĊ okresową oraz formĊ przekomponowaną. Ta pierwsza wystĊpuje w czterech piosenkach:
— Pochwaáa wody – uszeregowanie dwóch maáych okresów rozszerzonych (a –
10 taktów, b – 12 taktów);
— Smutno mi bez kogucika – uszeregowanie dwóch maáych okresów (a – 10 taktów, b – 8 taktów);
— WiąĪe rybak sieci – uszeregowanie dwóch wielkich okresów 16-taktowych: a b;
— Piosenka o banderze – uszeregowanie dwóch maáych okresów rozszerzonych (a – 12 taktów, a1 – 12 taktów).
W piosenkach o formie przekomponowanej wystĊpuje takĪe symetryczny rodzaj
budowy, nieposiadający jednak muzycznych cech ukáadów okresowych (Jest jezioro, Pan Wahadáo, O marcu kucharzu ). W tego typu piosenkach frazy ukáadają siĊ w odcinki dwu- lub czterotaktowe. Bardzo klarowny schemat reprezentuje
pierwsza piosenka Jest jezioro na Mazurach:
Jest jezioro na Mazurach
okolone srebrną trzciną

}

4-taktowa fraza a

Jest jezioro srebrnoáuskie
srebrne chmurki nad nim páyną

}

dwie 4-taktowe frazy a b

Fraza b jest nowym melodycznym opracowaniem tego samego tekstu dwóch wersów.
Melorytmika piosenek jest ĞciĞle zaleĪna od charakteru tekstu. Rytmika piosenki Gwiazdy z Fromborka, opowiadającej o zamierzcháej historii zamku, ogranicza siĊ tylko do dwóch wartoĞci rytmicznych, ujĊtych w jednostajny, miarowy
puls. We wszystkich piosenkach partia wokalna odznacza siĊ prostym uksztaátowaniem rytmicznym, a takĪe prostą strukturą interwaáową (dominacja kroków
sekundowych).
Bardziej zróĪnicowaną postaü posiada akompaniament fortepianowy. Peáni
on gáównie rolĊ harmoniczną i przyjmuje najczĊĞciej fakturĊ akordową. Z reguáy
górny gáos akompaniamentu, wtopiony w strukturĊ akordową, dubluje liniĊ wokalną. Z kolei, jeĪeli wystĊpuje figuracyjny typ akompaniamentu, to kontrapunktuje on melodiĊ wokalną, uzupeánia ją. Wszystkie piosenki są tonalne, utrzymane w tonacjach do trzech znaków. Harmonika towarzyszenia fortepianowego po-
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rusza siĊ w rozszerzonej tonalnoĞci. Kompozytor stosuje bardzo szeroki zakres
funkcji harmonicznych. Obejmuje on akordy podstawowe, akordy wychodzące
poza gáówną tonacjĊ, akordy alterowane, z dĨwiĊkami obcymi, a nawet z podwójnym trybem. W piosence O zimie i dudku wystĊpują takĪe ukáady bitonalne miĊdzy towarzyszeniem akordowym a wysokoĞciami dĨwiĊkowymi partii wokalnej:

Przykáad 10. Augustyn Bloch, piosenka O zimie i dudku

Harmonika w piosenkach Augustyna Blocha jest najbardziej rozwiniĊtym
elementem. Niezwykle oryginalne są teĪ nastĊpstwa akordowe, posáugujące siĊ
czĊsto paralelnymi chromatycznymi przesuniĊciami. Niekonwencjonalne struktury akordowe przyjmują teĪ funkcjĊ kolorystyczno-ilustracyjną, jak np. w piosence Gwiazdy z Fromborka. Tutaj budowa akordów narusza strukturĊ tercjową,
a ich nastĊpstwa reguluje zasada chromatycznych przesuniĊü. W taktach 34–39
stosuje kompozytor nastĊpujący szereg wspóábrzmieĔ:
c–d–g–b
cis–e–g–h
c–es–f
cis–e–fis–b
es–g–b–des
cis–es–gis–h
cis–g–h
Akordy te tworzą ukáady skupione, przesuwane o maáe interwaáy. Ich zadaniem
jest stworzenie klimatu tajemniczoĞci, towarzyszącego „gwiazdom, zaglądającym” do wieĪy starego zamku.
WáaĞnie harmonika decyduje o muzycznym wyrazie tych piosenek. Prostota
melodyki wokalnej koresponduje z rozwiniĊtą harmoniką, stapia siĊ z nią.
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W piosenkach, w których akompaniament fortepianowy zbliĪa siĊ do faktury figuracyjnej, ukáady wspóábrzmieĔ są prostsze.
DziewiĊü piosenek przeznaczonych zostaáo na jeden gáos. W czterech kompozytor wprowadziá podziaá na realizacjĊ solową i zbiorową (tutti). Są to:
— A, be, ce… – caáoĞü piosenki tutti, solo wyznaczone na krótkim odcinku;
— Pan Wahadáo – zwrotka realizowana solo, refren tutti;
— O marcu kucharzu – dáuĪszy odcinek zwrotki realizowany tutti, cztery ostatnie wersy solo.
W przedostatniej piosence O zimie i dudku z kolei wystĊpuje postaü dialogu
wokalnego (Canto I i Canto II), bĊdącego muzyczną realizacją dialogu zawartego w wierszu.
KaĪda piosenka omawianego zbioru poprzedzona jest instrumentalnym
wstĊpem, wprowadzającym tonacjĊ i charakter utworu. W kilku utworach wstĊp
zawiera element ilustracyjny, np. w piosenkach:
— Pan Wahadáo (imitacja wahadáa zegarowego w postaci trójmiarowego pulsu
ze wspóábrzmieniem póátonowym na drugiej czĊĞci taktu);
— Leü, rakieto (naĞladowanie startu rakiety poprzez przesuwanie szybkich
szesnastkowych figuracji na rozáoĪonych trójdĨwiĊkach).
Partia fortepianowa poza táem harmonicznym podkreĞla swą narracją znaczenie tekstu.
Zbiór Augustyna Blocha Piosenki dla dzieci przeznaczony jest do realizacji
przez dzieci. Rozbudowana akordyka partii fortepianu dodaje tym prostym melodiom niewątpliwie wartoĞci artystycznej, lecz z drugiej strony moĪe stwarzaü
pewne trudnoĞci w realizacji praktycznej. Dobór tekstów jest ciekawy i zróĪnicowany i daje szeroki wachlarz muzycznej charakterystyki, w czym tkwi gáówny
walor tego zbioru.

3. PieĞni artystyczne przeznaczone do sáuchania
3.1. Karol Szymanowski: Rymy dzieciĊce op. 49 do sáów Kazimiery
Iááakowiczówny
Cykl 20 pieĞni pt. Rymy dzieciĊce op. 49 na gáos i fortepian, do sáów Kazimiery Iááakowiczówny powstaá na przeáomie lat 1922/23. Zostaáy dedykowane
pamiĊci zmaráej siostrzenicy kompozytora, Alusi Bartoszewiczówny. Jest to jedyna pozycja z zakresu literatury dzieciĊcej w twórczoĞci Karola Szymanowskiego i przykáad jego zainteresowania Ğwiatem dzieciĊcych przeĪyü. Na tle caáej spuĞcizny kompozytora Rymy dzieciĊce zajmują skromne miejsce, jednakĪe
w panoramie polskiej muzyki adresowanej dla najmáodszych są to utwory waĪkie, naleĪące do najcenniejszych w rodzimej liryce wokalnej.
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PieĞni powstaáy w początkowych latach ksztaátowania siĊ stylu narodowego
kompozytora i jednoczeĞnie wygasania tendencji stylistycznych okresu impresjonistycznego. Chronologicznie plasują siĊ w punkcie zwrotnym twórczoĞci
Szymanowskiego (ukoĔczenie opery Król Roger i powstanie cyklu pieĞni Sáopiewnie do sáów J. Tuwima).
Poezja Kazimiery Iááakowiczówny odwoáuje siĊ do wyobraĨni dziecka, jego
spojrzenia na Ğwiat. Poetka w swych wierszach powoáuje postaci Krzysi i Lalki,
królewny z bajki, personifikuje bohaterów zwierzĊcych. Tematyka i charakter
wierszy są bardzo zróĪnicowane9.
Jak stwierdza Tadeusz A. ZieliĔski „styl Rymów dzieciĊcych uderza szczególną prostotą, zwiĊzáoĞcią i klarownoĞcią – w zakresie motywiki, formy i faktury – uzyskanych na gruncie nowoczesnego jĊzyka dĨwiĊkowego Szymanowskiego”10. Z kolei autorka artykuáu poĞwiĊconego temu cyklowi zauwaĪa wáaĞciwoĞü wspólną dla poezji i muzyki: „Iááakowiczówna i Szymanowski nie
transponują dzieciĊcych przeĪyü, lecz je podpatrują i przekazują w ich pierwotnej, nieskaĪonej postaci. Nie przetwarzają, lecz obrazują ogromny i zabawny
w swej naiwnoĞci Ğwiat widziany oczami dziecka, Ğwiat dzieciĊcych radoĞci
i smutków, wielkich przygód i kolorowych myĞli”11.
Cechy pieĞni Szymanowskiego, wyartykuáowane przez powyĪszych autorów
wskazują, iĪ są one przeznaczone wprost dla percepcji dzieciĊcej, z caáym swym
bogactwem i odcieniami odczuwania. WáaĞciwoĞci czysto muzyczne z kolei
gwarantują moĪliwoĞci rozwoju podstawowych elementów skáadowych umiejĊtnoĞci odbioru muzyki. ZróĪnicowane typy ekspresji, Ğrodki ilustracji dĨwiĊkonaĞladowczej to czynniki pierwszoplanowe. Ksztaátowanie melodyki, jej
wspóádziaáanie z tekstem oraz wáaĞciwoĞci faktury fortepianowej przedstawiają
kolejny skáadnik dydaktyki percepcji muzycznej dziecka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9

Tytuáy pieĞni:
Przed zaĞniĊciem;
Jak siĊ najlepiej opĊdzaü od szerszenia;
Mieszkanie;
ProsiĊ;
Gwiazdka;
ĝlub królewny;

Maryla R e n a t , Utwory dla dzieci w twórczoĞci Karola Szymanowskiego i Witolda Lutosáawskiego, [w:] Dziecko – szkoáa – muzyka. Wybór materiaáów posesyjnych, red. Anna Grajpel,
Wydawnictwo WSP, CzĊstochowa 2003, s. 42.
10
Tadeusz A. Z i e l i Ĕ s k i , Szymanowski. Liryka i ekstaza, PWM, Kraków 1997, s. 220.
11
Jadwiga Z a b á o c k a , Rymy dzieciĊce Karola Szymanowskiego, [w:] Karol Szymanowski.
KsiĊga sesji naukowej poĞwiĊconej twórczoĞci Karola Szymanowskiego, Warszawa 25–26 marca 1962, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1964, s. 335.
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7. Trzmiel i Īuk;
8. ĝwiĊta Krystyna;
9. Wiosna;
10. Koáysanka lalek;
11. Gil i sroka;
12. Smutek;
13. Wizyta u krowy;
14. Koáysanka Krysi;
15. Myszy;
16. Záy Lejba;
17. Koáysanka gniadego konia;
18. Nikczemny szpak.
Szymanowski zastosowaá w swym cyklu bardzo szeroki zakres muzycznej
ekspresji, oddającej charakter tekstu. TreĞü i nastrój poezji wyznacza obraz muzyczny. Ten z kolei decyduje o doborze Ğrodków dĨwiĊkowych. WyróĪniü moĪna nastĊpujące rodzaje muzycznych charakterów:
1) pieĞni Īartobliwe (Trzmiel i Īuk, Myszy);
2) pieĞni groteskowe (ProsiĊ, Gil i sroka);
3) pieĞni epickie, opowiadające, z prostą deklamacją (ĝlub królewny, Nikczemny szpak);
4) pieĞni liryczne, nastrojowe (3 Koáysanki);
5) pieĞni o charakterze religijnym (ĝwiĊta Krystyna).
Artystycznym wyrazem poczucia humoru jest typowe dla dzieci akcentowanie sylab i przekorne traktowanie prozodii. Szymanowski zastosowaá dwie stylizacje mazurka: w pieĞni Mieszkanie (bogatszej fakturalnie) oraz w pieĞni ProsiĊ.
Poszczególne utworki najczĊĞciej w caáoĞci utrzymane są w jednolitym tonie,
podkreĞlonym jednorodnym materiaáem dĨwiĊkowym, ksztaátowanym ewolucyjnie. W niektórych pieĞniach mamy jednak do czynienia ze zmiennym wyrazem, co wynika z faktu wystąpienia dwóch bohaterów w treĞci wiersza (Gil
i sroka). Rozmiary pieĞni są teĪ zróĪnicowane.
PomiĊdzy tekstem literackim a opracowaniem muzycznym istnieje Ğcisáa zaleĪnoĞü, toteĪ budowa pieĞni jest niejednolita. Prozodia tekstu i jego nastrój wyznacza formĊ. WystĊpują tutaj róĪne typy budowy:
1) 1-czĊĞciowa (jednolita wyrazowo) forma ewolucyjna z elementem repryzowym (Mieszkanie, Gwiazdka, ProsiĊ, ĝwiĊta Krystyna, Koáysanka lalek, Kot);
2) forma repryzowa a b a1 (Trzmiel i Īuk, Koáysanka Krzysi, Záy Lejba);
3) forma wariacyjna (Wiosna).
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W proporcjach miĊdzy odcinkami dominuje asymetria, bĊdąca wynikiem asymetrycznej budowy wiersza. Powtórzenia tych samych wersów przywoáują powtórzenia treĞci muzycznej.
Tekst poetycki opracowany jest sylabicznie dla zachowania maksymalnej
wyrazistoĞci sáów. Pewne odstĊpstwa od sylabicznoĞci wystĊpują w odcinkach
imitujących gáosy zwierząt. PomiĊdzy budową wersyfikacyjną a ksztaátowaniem
frazy istnieją wzajemne relacje. Wiersze Iááakowiczówny są rymowane, lecz
o nieregularnym ukáadzie akcentów i róĪnej iloĞci sylab w wersach. ZakoĔczenia
fraz melodycznych odpowiadające rymom poetyckim mają róĪny kierunek melodyki i ukáad rytmiczny. Ksztaátowanie przebiegu nastĊpuje drogą szeregowania motywów. Kompozytor stosuje teĪ polimetriĊ. W ostatniej pieĞni Nikczemny
szpak wystĊpuje stale zmienne metrum 3Ú8 i 2Ú8, a w pieĞni Gwiazdka – polimetria
symultatywna (równoczesne wspóáistnienie metrów 2Ú4 i 6Ú8). Pomimo nieregularnoĞci w ksztaátowaniu fraz na ogóá wystĊpuje zgodnoĞü akcentu sáownego z akcentem muzycznym. Akcentowana sylaba przypada zawsze na mocną czĊĞü taktu. NiezgodnoĞü akcentu sáownego i muzycznego czĊĞciej pojawia siĊ w pieĞniach lirycznych.
Melodyka Rymów dzieciĊcych posiada recytacyjny charakter, odznacza siĊ
prostotą rytmiczną, niewielkim ambitusem nie przekraczającym oktawy. W nastĊpstwach interwaáowych przewaĪają postĊpy sekundowe i tercjowe. WiĊksze
skoki interwaáowe stosowane są dla podkreĞlenia tekstu. Znaki przykluczowe
oznaczają materiaá wyjĞciowy, zakres wysokoĞci dĨwiĊkowych, nie posiadają
znaczenia tonacji. TonalnoĞü zakáada teĪ istnienie skal i rozwiązaĔ modalnych.
WystĊpują tetrachordy róĪnych skal: lidyjskiej, pentatonicznej, cygaĔskiej, caáotonowej. W pieĞni Myszy wielokrotnie powtarza siĊ kwarta lidyjska.
Szymanowski stosuje Ğrodki ilustracyjne. NaĞladowanie odgáosów zwierząt
wpáywa istotnie na ksztaát dĨwiĊkowy wielu pieĞni:
— szczekanie psa w pieĞni ProsiĊ w postaci opadającego pochodu chromatycznego z zastosowaniem trytonu w dwugáosie:

Przykáad 11. Karol Szymanowski, pieĞĔ ProsiĊ, takty koĔcowe
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— lot szerszenia w pieĞni Jak siĊ najlepiej odpĊdzaü od szerszenia zilustrowany
jest koáującą figurą szesnastkową;
— brzĊczenie trzmiela w pieĞni Trzmiel i Īuk oddane ciągáym trylem fortepianu:

Przykáad 12. Karol Szymanowski, pieĞĔ Trzmiel i Īuk, takty początkowe

— bieganie myszek w pieĞni Myszy ukazane jest w postaci motywów w synkopującym dwugáosie.
Oprócz ilustracyjnoĞci bezpoĞredniej kompozytor stosuje Ğrodki oddające
ogólny wyraz utworu. W trzech koáysankach znajdujemy trójmiarowe metrum
i koáyszący rytm, w pieĞni ĝwiĊta Krystyna zredukowana faktura w jednostajnym ruchu üwierünutowym i paralelnie przesuwane kwinty wprowadzają ton archaizacji.
Partia fortepianu jest przejrzysta, operuje fakturą od dwu- do czterogáosu.
NajczĊĞciej jest figuracyjna. Porusza siĊ w Ğrodkowym rejestrze i mieĞci siĊ w obrĊbie trzech oktaw. Górny gáos akompaniamentu czĊsto dubluje liniĊ wokalną, natomiast dolny wnosi element harmoniczny lub peáni rolĊ gáosu kontrapunktującego.
Podstawą ukáadów harmonicznych są wspóábrzmienia wywodzące siĊ z budowy tercjowej akordów. NastĊpstwa harmoniczne pozbawione są związków
funkcyjnych i podąĪają za linią wokalną. Charakterystyczne paralelne przesuniĊcia akordów mają wymiar kolorystyczny. W wielu pieĞniach wystĊpuje faktura polifonizująca. O doborze Ğrodków harmonicznych i typu faktury decyduje
charakter pieĞni.
Cykl Rymy dzieciĊce posiada charakter uniwersalny. Swym sposobem wypowiedzi przemawia do najmáodszych sáuchaczy, ksztaácąc ich percepcjĊ, a takĪe moĪe byü wykonywany dla odbiorców dorosáych. „Jest to muzyka nie schodząca z wysokich rejonów sztuki i artystycznego smaku twórcy, […] pieĞni te
naleĪą do najcenniejszych pereá jego liryki wokalnej”– stwierdza autor pracy
o kompozytorze12.

12

Tadeusz A. Z i e l i Ĕ s k i , op. cit., s. 220.
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Muzyka Karola Szymanowskiego, jednego z czoáowych twórców muzyki
polskiej XX wieku, powinna byü uwzglĊdniana w dydaktyce szkolnej. PieĞni te
mogą byü wykorzystywane na róĪnych etapach edukacji. Utworki krótkie
(Trzmiel i Īuk, Gil i sroka) moĪna wáączyü do programu juĪ na etapie wczesnoszkolnym. Szeroki wachlarz charakterów i nastrojów poetycko-muzycznych
zawarty w pieĞniach, daje duĪe moĪliwoĞci wyboru. Gáównymi wyznacznikami
percepcji jest klimat danej pieĞni oraz elementy ilustracyjne. Dla dzieci starszych moĪna adresowaü pieĞni bardziej rozbudowane, utrzymane w ewolucyjnym toku ksztaátowania, zwracając uwagĊ na formĊ i wáaĞciwoĞci materiaáu
dĨwiĊkowego. Cykl Rymy dzieciĊce naleĪy potraktowaü teĪ jako studium przygotowawcze do percepcji innych utworów Szymanowskiego.
3.2. PieĞni dzieciĊce Witolda Lutosáawskiego
PieĞni dla dzieci tego kompozytora powstawaáy w latach 1947–1959. Stanowiáy one nurt uboczny w muzyce Lutosáawskiego, tworzone byáy dla radia.
W tym czasie jĊzyk dĨwiĊkowy twórcy przechodziá przemiany stylistyczne, które są równieĪ widoczne w owych krótkich kompozycjach wokalno-instrumentalnych. Lutosáawski komponowaá cykle, jak i pojedyncze pieĞni, w róĪnych wariantach obsady. MoĪna je ująü w trzy gáówne rodzaje:
— pieĞni na gáos i fortepian;
— pieĞni na gáos i zespóá kameralny;
— pieĞni na gáos i orkiestrĊ kameralną.
Niektóre utwory zostaáy opracowane w dwóch odmianach obsady, kompozytor
dokonywaá transkrypcji swych utworów dla potrzeb wykonawczych. Lutosáawski siĊgaá do poezji wielu autorów, wĞród których na czoáo wysuwają siĊ pieĞni
do tekstów Juliana Tuwima. Poza nim znajdujemy nazwiska takich poetów, jak:
Lucyna Krzemieniecka, Janina PoraziĔska, Teofil Lenartowicz, Hanna Januszewska, Wáodzimierz Domeradzki, Jadwiga Korczakowska. Merytorycznie
dominuje w nich tematyka przyrodnicza z charakterystyczną personifikacją
zwierząt i przedmiotów, tematyka Īycia codziennego z silnym akcentem ludowym. Powojenne lata powstawania pieĞni dzieciĊcych Lutosáawskiego to czas
silnej ekspansji folkloru w polskiej twórczoĞci muzycznej. Tematyka ludowa
twórczoĞci dzieciĊcej byáa zatem naturalnym odbiciem powszechnie panujących
tendencji. TreĞü poetycka – co jest oczywiste – determinuje charakter muzyczny
pieĞni. NajczĊĞciej są to utworki pogodne, radosne, skoczne i Īartobliwe. Tutaj
Lutosáawski ukazuje siĊ jako mistrz muzycznego humoru. Są teĪ piosenki nostalgiczne i typowo ilustracyjne. Oto chronologiczny wykaz pieĞni dzieciĊcych
Witolda Lutosáawskiego:
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1947:
— Piosenki dziecinne na gáos i fortepian do sáów Juliana Tuwima (pieĞni do
Ğpiewu), wyd. PWM 1948 (wersja na chór dzieciĊcy i orkiestrĊ z 1952 roku,
wersja na gáos i orkiestrĊ kameralną):
1. Taniec;
2. Rok i bieda;
3. Kotek;
4. Idzie GrzeĞ;
5. Rzeczka;
6. Ptasie plotki;
— SpóĨniony sáowik, pieĞĔ na gáos i fortepian do sáów Juliana Tuwima (pieĞĔ
do sáuchania), wyd. PWM 1948;
— O Panu TralaliĔskim, pieĞĔ na gáos i fortepian do sáów Juliana Tuwima
(pieĞĔ do sáuchania), wyd. PWM 1948; (wersja na gáos i orkiestrĊ, 1952).
1951:
— Cykl Sáomkowy áaĔcuszek i inne dziecinne utwory na sopran i mezzosopran,
flet, obój, 2 klarnety i fagot (pieĞni do Ğpiewu), wyd. PWM 1952, 1953:
1. WstĊp instrumentalny;
2. Chaáupeczka niska, sáowa ludowe;
3. Byáa babuleĔka, sáowa ludowe;
4. Co tam w lesie huknĊáo, sáowa ludowe;
5. W polu grusza staáa, sáowa Janina PoraziĔska;
6. Rosáa kalina, sáowa Teofil Lenartowicz;
7. Chciaáo siĊ Zosi jagódek, sáowa ludowe;
8. Sáomkowy áaĔcuszek, sáowa Lucyna Krzemieniecka:
I. Dzieci;
II. Studzienka;
III. Krzak róĪy;
IV. Pies;
V. Kwiatek;
VI. Krowa;
VII. ZakoĔczenie;
— Cykl Wiosna – 4 pieĞni dzieciĊce na mezzosopran i orkiestrĊ kameralną (pieĞni do sáuchania), wyd. PWM 1996:
1. JuĪ jest wiosna, sáowa Hanna Januszewska;
2. Jak warszawski woĨnica, sáowa Wáodzimierz Domeradzki;
3. Piosenka o záotym listku, sáowa Jadwiga Korczakowska;
4. Majowa nocka, sáowa Lucyna Krzemieniecka (wersja na gáos i fortepian,
wersja na chór ĪeĔski i fortepian).
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1952:
— 2 piosenki dziecinne na gáos i fortepian do sáów Agniji Barto, rosyjskiej poetki (piosenki do Ğpiewu), wyd. PWM 1954:
1. Srebrna szybka;
2. Muszelka.
1953:
— 2 piosenki dla przedszkoli na gáos i fortepian (piosenki do Ğpiewu), wyd.
PWM 1956 (wersja na gáos i orkiestrĊ):
1. Pióreczko, sáowa Janina OsiĔska;
2. Wróbelek, sáowa Lucyna Krzemieniecka;
— Piosenki dla dzieci:
1. Wianki, sáowa S. Szuchowa;
2. PoĪegnanie wakacji, sáowa Lucyna Krzemieniecka.
1958:
— Piosenki dla dzieci na gáos i fortepian do sáów Janiny PoraziĔskiej (piosenki
do Ğpiewu), wyd. PWM 1971, 1989:
1. Siwy mróz;
2. Malowane miski;
3. Kap, kap, kap;
4. Bajka iskierki;
5. Butki za cztery dudki;
6. Plama na podáodze.
Opracowanie muzyczne w peáni oddaje sens i charakter tekstu poetyckiego.
Budowa formalna pieĞni jest ĞciĞle zaleĪna od rodzaju wiersza. Kompozytor siĊgaá najczĊĞciej po wiersze stroficzne o prostej, regularnej budowie. PrzewaĪają
tu utwory rymowane, sylabiczne (taka sama iloĞü sylab w wersach) lub sylabotoniczne (ta sama iloĞü sylab i taki sam ukáad akcentów w kolejnych wersach).
WiĊkszoĞü pieĞni posiada budowĊ okresową. Lutosáawski stosuje róĪne odmiany
okresów muzycznych:
1) maáy okres 8-taktowy;
2) wielki okres 16-taktowy;
3) okres rozszerzony niesymetryczny.
Symetria sylabiczna wiersza konstytuuje symetryczną budowĊ okresową.
Zwrotka pieĞni Chaáupeczka niska z cyklu Sáomkowy áaĔcuszek do sáów Lucyny
Krzemienieckiej posiada ukáad dwunastu sylab w wersie, którym odpowiada
czterotaktowy poprzednik. Dwa wersy tworzą oĞmiotaktowy okres (Przykáad
13). RegularnoĞü podkreĞla jednakowy schemat rytmiczny i jednakowa melodyka zmodyfikowana w nastĊpniku.
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Wielkie okresy szesnastotaktowe są zastosowane dla dáuĪszych wersów
(wiĊkszej iloĞci sylab) i wynikają z uksztaátowania metrorytmicznego. Podobnie
jest w przypadku okresów rozszerzonych. Istotny jest tu takĪe sens tekstu poetyckiego. Przykáadem okresu rozszerzonego moĪe byü piosenka Kotek z cyklu
Piosenki dziecinne do sáów J. Tuwima, w której poprzednik jest krótkim zapytaniem (poprzedzonym dwutaktowym wstĊpem), nastĊpnik zaĞ obejmuje aĪ 3 wersy ze zmianą metrum na 2Ú4 (Przykáad 14).

Przykáad 13. Witold Lutosáawski, pieĞĔ Chaáupeczka niska, takty początkowe

Przykáad 14. Witold Lutosáawski, pieĞĔ Kotek, takty początkowe

64

Maryla Renat

Teksty są opracowane sylabicznie, toteĪ iloĞü sylab w wierszu bezpoĞrednio
wpáywa na postaü rytmiczną. WiĊksza iloĞü sylab powoduje rozdrobnienie rytmiczne. WystĊpują tutaj dwa rodzaje zaleĪnoĞci tekstowo-muzycznych:
— zaleĪnoĞü wersowo-okresowa;
— zaleĪnoĞü sylabiczno-rytmiczna.
Formy pieĞni tworzą róĪne schematy. CzĊsto tworzą repryzowy ukáad typu
a b a1 (pieĞĔ Taniec, Ptasie plotki, Bajka iskierki). Zestawienie zwrotki i refrenu
(czyli dwóch okresów) tworzy ukáad a b (pieĞĔ Rosáa kalina, Majowa nocka),
który wystĊpuje teĪ w przypadku nowego opracowania drugiej zwrotki (pieĞĔ
Wiosna). W tych prostych ukáadach zastosowana jest budowa okresowa. Bardziej rozbudowane pieĞni tworzą schematy záoĪone o róĪnym ukáadzie muzycznych treĞci. Sáynna Īartobliwa pieĞĔ O Panu TralaliĔskim, do sáów Juliana Tuwima, tworzy ukáad zbudowany z 10 odcinków: a a a b b c d a1b1e. Druga znana pieĞĔ SpóĨniony sáowik posiada schemat formy nastĊpujący: a a1a a1b a koda. Maáe litery tych schematów oznaczają odcinki kilku- lub kilkunastotaktowe,
odpowiadające strofom wiersza. CzĊsto są symetryczne w budowie fraz, lecz nie
tworzą juĪ budowy okresowej. NaleĪy przypomnieü tutaj, Īe budowa caáej pieĞni
wynika zawsze z zastosowanego tekstu poetyckiego.
WaĪnym zjawiskiem jest fakt istnienia w kaĪdej pieĞni pewnego elementu repryzowego, co oznacza powrót początkowej frazy lub zdania w taktach koĔcowych.
W póĨniejszych pieĞniach z lat 50-tych, w których zaznacza siĊ unowoczeĞnienie jĊzyka dĨwiĊkowego, wystĊpuje asymetria w budowie fraz i zdaĔ oraz
polimetria. Humorystyczny sens posiada asymetryczno-dwumetryczne uksztaátowanie frazy w piosence Ptasie plotki do sáów Juliana Tuwima. Wersyfikacja
wiersza jest sylabotoniczna. Dla oddania charakteru tekstu, pomimo jego regularnoĞci skáadniowej, Lutosáawski stosuje chwyty asymetrii muzycznej: wprowadza róĪne metra w pierwszej frazie, zmieniając akcentacjĊ sáowa przez rytmiczne wydáuĪenie (wraĪenie powstrzymania). 8 sylab tekstu kompozytor opracowuje w rytmiczny ukáad typu: 6 ósemek (metrum 3Ú4) i 2 ósemki przedzielone
pauzami (metrum 2Ú4); kolejny wers, równieĪ oĞmiosylabiczny, opracowany jest
regularnie: 4 ósemki i 4 ósemki (metrum 2Ú4). Ponadto wprowadza jednotaktowe
wstawki fortepianowe, naĞladujące odgáosy ptaków:
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Przykáad 15. Witold Lutosáawski, pieĞĔ Ptasie plotki, takty początkowe

W pieĞniach z ostatnich lat budowa oparta jest na szeregowaniu fraz. W pieĞni Siwy mróz do sáów Janiny PoraziĔskiej z 1958 roku stosuje Lutosáawski regularną polimetriĊ i zmienną rytmikĊ.
Istnieje takĪe zaleĪnoĞü miĊdzy formą pieĞni a treĞcią poetycką. Nowa myĞl
wiersza daje nową frazĊ, powtórzona myĞl przywoáuje tĊ samą frazĊ. Modyfikacje podobnych treĞci poetyckich oddają zmiany motywiczne. KaĪda pieĞĔ dzieciĊca Lutosáawskiego przedstawia nieco odmienny wariant symbiozy sáowno-dĨwiĊkowej13.
Partia wokalna w wiĊkszoĞci utworów jest tonalna i diatoniczna. Ostatnie
pieĞni odchodzą od tonalnoĞci, stosują swobodne ukáady interwaáowe. Lutosáawski stosuje równieĪ skale modalne, np. w pieĞni Rok i bieda do sáów J. Tuwima
wystĊpuje skala dorycka, w póĨnej pieĞni Wiosna w partii instrumentalnej znajdujemy ukáad dĨwiĊkowy skali góralskiej. W postĊpach melodycznych dominują
sekundy i rozáoĪone trójdĨwiĊki. RozpiĊtoĞü melodyki zazwyczaj siĊga oktawy.
W jednej pieĞni z cyklu Wiosna – Piosence o záotym listku kompozytor wprowadziá wypracowaną przez siebie w latach 50-tych technikĊ wiązania interwaáów
w pary. Polega to na staáym powtarzaniu poáączenia tercji maáej i póátonu
(w partii klarnetu). Mamy tu do czynienia z wpáywem techniki kompozytorskiej
z gáównego nurtu twórczoĞci (Przykáad 16).
Rytmika pieĞni jest prosta, bardziej záoĪone są ukáady metryczne. W ostatnich pieĞniach polimetria staje siĊ staáym wspóáczynnikiem.

13

Maryla R e n a t , Związki sáowno-muzyczne w pieĞniach dzieciĊcych Witolda Lutosáawskiego,
„Prace Naukowe Akademii im. Jana Dáugosza w CzĊstochowie. Seria: Edukacja Muzyczna”,
z. 1, red. Marta Popowska, Wyd. AJD, CzĊstochowa 2005, s. 102–107.
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W harmonice wystĊpują tradycyjne, tercjowe struktury akordowe. W wielu
pieĞniach pozbawione są jednakĪe relacji funkcyjnych. Zwroty tonalne wystĊpują
na krótkich odcinkach. Niektóre typy akordów są Ğrodkiem czysto brzmieniowym.

Przykáad 21. Witold Lutosáawski, Piosenka o záotym listku, takty początkowe

W ostatnich pieĞniach pojawiają siĊ struktury nowszego typu, np. sekundowe (pieĞĔ Bajka iskierki). NastĊpstwa akordowe zakáócają niejednokrotnie tonalnoĞü melodii. Chromatyka ma zastosowanie w tworzeniu linii kontrapunktujących. Szczególnie czĊsto wystĊpuje technika paralelnych przesuniĊü zarówno
w strukturach akordowych, jak i pochodów dwugáosowych. Zestawianie akordów tradycyjnych ze strukturami mieszanymi, brzmieĔ konsonansowych z ostrymi dysonansami daje w konsekwencji bardzo niekonwencjonalną i ĞwieĪą oprawĊ harmoniczną.
Obsada instrumentalna w pieĞniach Lutosáawskiego obejmuje podstawowy
ukáad na gáos z fortepianem, na gáos i zespóá kameralny oraz na 2 gáosy i zespóá,
na gáos i orkiestrĊ kameralną. W warstwie instrumentalnej bardzo istotną rolĊ
peánią Ğrodki ilustracyjne. Tutaj znów istnieje Ğcisáa zaleĪnoĞü miĊdzy treĞcią
tekstu poetyckiego i materiaáem muzycznym.
Efekty dĨwiĊkonaĞladowcze bardzo wyraĨnie wystĊpują w cyklu Sáomkowy
áaĔcuszek, skomponowanym na sopran, mezzosopran i zespóá kameralny w skáadzie: 2 klarnety, flet, obój i fagot. Są to:
1) równolegáe kwintdecymy dwóch klarnetów w pieĞni Studzienka, które oddają gáĊbiĊ studni;
2) krótkie, ostre sekundy w pieĞni Krowa, imitujące ryk zwierzĊcia.
Od strony muzycznej cykl ten przedstawia siedmiokrotne opracowanie tej
samej okresowej melodii, kaĪdorazowo w innej tonacji, z nowym tekstem i innym towarzyszeniem instrumentalnym (kaĪda z pieĞni posiada tĊ samą melodiĊ,
czasem nieznacznie zmodyfikowaną rytmicznie). Cykl ten utrzymany jest w duchu stylizacji ludowej. W czterech pieĞniach kompozytor siĊgnąá po teksty ludowe. Poza siedmioma piosenkami o tej samej melodii, od których wziĊáa siĊ
nazwa caáego zbioru, cykl zawiera 7 innych pieĞni, gáównie do tekstów ludowych, poprzedzonych wstĊpem instrumentalnym.
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ĝrodki ilustracyjne wystĊpują teĪ w innych pieĞniach:
— równomierny ruch ósemkowy na interwale tercji w pieĞni Rzeczka, do sáów
J. Tuwima, imituje szum rzeczki;
— figuracje szesnastkowe na sąsiednich dĨwiĊkach w pieĞni Muszelka, do sáów
A. Barto, równieĪ naĞladuje ruch wody;
— ostinatowa figuracja triolowa w partii skrzypiec w pieĞni Majowa nocka ilustruje przemykanie sowy poprzez las;
— ostre akordy fortepianu w pieĞni O Panu TralaliĔskim, do sáów J. Tuwima,
imitują nieczyste Ğpiewanie chóru TralaliĔskiego;
— przednutki w pieĞni Ptasie plotki ilustrują odgáosy ptaków domowych, wertykalne zestawienie regularnej grupy szesnastkowej z triolą ósemkową w zakoĔczeniu tej pieĞni oddaje bójkĊ wszystkich mieszkaĔców podwórka.
NajĞciĞlejsze zespolenie tekstu i muzyki wykazują pieĞni do sáów J. Tuwima. Ich spora liczba daje okazjĊ do jednoczesnego przedstawienia twórczoĞci
wybitnego poety i wybitnego kompozytora. Wiersze Tuwima zawierają sporo
„momentów muzycznych”, które muzyka Lutosáawskiego uwypukla, podkreĞla
budowĊ wiersza formą melodyki, wyostrza sens Ğrodkami ilustracyjnymi14.
PieĞni dzieciĊce Witolda Lutosáawskiego funkcjonują jako materiaá dydaktyczny przeznaczony do sáuchania oraz do wykonania. Liczne transkrypcje na
róĪne warianty obsady dają moĪliwoĞü wykonywania tych utworów na róĪnych
etapach ksztaácenia i róĪnych dziaáaniach pedagogicznych. Niektóre piosenki są
adresowane juĪ do dzieci przedszkolnych (Pióreczko, Wróbelek) i w wieku
wczesnoszkolnym (Sáomkowy áaĔcuszek, Srebrna szybka, Muszelka). Są doskonaáym materiaáem ksztaácenia podstaw percepcji muzycznej. Muzyczne ksztaátowanie w postaci budowy okresowej oraz elementy ilustracyjne to gáówne
wspóáczynniki w nauczaniu owych podstaw. Prostota melodyki – elementu podstawowego, wspóáistniejąca z wyrafinowanym jĊzykiem harmonicznym, pobudza dzieciĊcą wyobraĨniĊ dĨwiĊkową. Uczniowie, poznający pieĞni Lutosáawskiego, są jednoczeĞnie wprowadzani w problematykĊ jĊzyka muzycznego XX
wieku (polimetria, ukáady atonalne, asymetria budowy). Te zjawiska naleĪy
oczywiĞcie podawaü uczniom starszym, dobrze zorientowanym w zakresie muzyki tonalnej. Sam kompozytor tĊ wáaĞciwoĞü swych utworków scharakteryzowaá nastĊpująco: „Napisanie caáej serii uĪytkowych utworów opartych na tematach ludowych staáo siĊ dla mnie mimowolną okazją do wypracowania pewnego
– wprawdzie wąskiego i jednostronnego – ale doĞü charakterystycznego stylu.
Polega on przede wszystkim na poáączeniu prostych diatonicznych motywów
z chromatycznymi nietonalnymi kontrapunktami, a takĪe niefunkcyjną wielobarwną, kapryĞną harmoniką. RównieĪ rytmiczne przetworzenia tych motywów
14

Maryla R e n a t , Związki sáowno-muzyczne…, s. 108.
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oraz polimetria powstająca z poáączenia ich z towarzyszącymi im elementami
naleĪą do charakterystycznych cech stylu”15.
Po pierwszych wydaniach piosenek Lutosáawskiego w 1948 roku ukazaáa siĊ
na áamach „Ruchu Muzycznego” entuzjastyczna recenzja, pióra innego polskiego kompozytora, Romana Haubenstocka. Jego opinia jest wciąĪ aktualna: „To,
co daje w tych piosenkach Lutosáawski, jest najwyĪszym walorem tego, co powinno byü podstawą muzycznego wychowania dziecka”16.
***
PowyĪej omówiona literatura pieĞniarska dla dzieci przedstawia duĪe bogactwo problematyki muzycznej. ZróĪnicowane ukáady formalne z przewagą budowy okresowej dają moĪliwoĞü zapoznania máodych wykonawców lub sáuchaczy
z podstawami form muzycznych. Podobnie jest z zagadnieniem tonalnoĞci. Wychodząc od utworów tonalnych ĞciĞle diatonicznych, poprzez utwory utrzymane
w rozszerzonej tonalnoĞci z róĪnym stopniem chromatyzacji, dochodzimy do
utworków atonalnych, ksztaátowanych swobodnie. Te ostatnie, oczywiĞcie, bardziej stanowią materiaá dydaktyczny, przeznaczony do percepcji.
Bardzo istotnym elementem wszystkich pieĞni dzieciĊcych są Ğrodki ilustracyjne, wprowadzane przez kompozytorów czĊĞciej w partii fortepianu, rzadziej
w partii wokalnej. Mają one wiodące znaczenie w ksztaátowaniu wyobraĨni muzycznej u dzieci. Wreszcie sprzĊĪenie tekstu poetyckiego z opracowaniem muzycznym, zaleĪnoĞü charakteru wyrazowego pieĞni od treĞci wiersza, ksztaátowanie jakoĞci ekspresyjnych, to zagadnienia o znaczeniu podstawowym, na które nauczyciel powinien zwróciü uwagĊ przed zapoznaniem siĊ ucznia z utworem.
Polska literatura pieĞniarska daje duĪe moĪliwoĞci wyboru. Są tu utwory na
elementarnym stopniu trudnoĞci przeznaczone do podstawowego ksztaácenia, są
pieĞni bardziej zaawansowane w wymaganiach wokalnych, są wreszcie kompozycje przekraczające moĪliwoĞci wykonawcze dzieci, ksztaátujące muzykalnoĞü
poprzez odbiór w wykonaniu profesjonalnych Ğpiewaków.
Utwory wokalne to bodaj najszerszy dziaá w obszarze muzyki dzieciĊcej
i piĊkny wkáad polskich twórców w problematykĊ szeroko pojĊtego wychowania
muzycznego.

15

Cyt. za: Witold Lutosáawski. Materiaáy do monografii, zestawiá Stefan JarociĔski, PWM, Kraków 1967, s. 44.
16
Roman H a u b e n s t o c k , Piosenki dziecinne Witolda Lutosáawskiego, „Ruch Muzyczny”,
1948, nr 2, s. 14.
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