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Pie ni dla dzieci w muzyce polskiej 
 

Wprowadzenie 

Pie ni dla dzieci tworz  obszerny rozdzia  w muzyce polskiej. Wyst puj  

w twórczo ci kompozytorów, którzy ca y swój dorobek po wi cili najm odszym 

wykonawcom i s uchaczom, jak i w muzyce kompozytorów, u których ten ro-

dzaj utworów stanowi  nurt uboczny. Gatunek pie ni zawiera utwory w dwóch 

zasadniczych typach obsady: 

— pie ni solowej na g os i fortepian lub zespó  instrumentalny, 

— pie ni chóralnej. 

Inne kryterium podzia u dotyczy kwestii realizacji wykonawczej. Tu kszta -

tuje si  wyra ne rozró nienie na utwory przeznaczone do wykonania przez dzie-

ci w ró nych przedzia ach wiekowych oraz skomponowane dla percepcji dzieci cej. 

Pie ni dla dzieci podejmowali twórcy wybitni, czo owi, a tak e kompozyto-

rzy mniejszej rangi. Istotne znaczenie posiada charakter j zyka d wi kowego 

danego twórcy. Kompozytorzy koncentruj cy si  na muzyce dzieci cej z regu y 

w tych utworach wokalnych, zachowuj  tonalno  dur–moll. Twórcy muzyki ar-

tystycznej wprowadzaj  w swych utworkach dzieci cych rodki techniczne 

nowszego typu, takie jak: atonalno , asymetria budowy, polimetria, efekty 

szmerowe. S  one warte podkre lenia z tego wzgl du, e zapoznaj  dzieci i m o- 

dzie  z technikami kompozytorskimi XX wieku. 

Niniejsza charakterystyka obejmuje wybrane zbiory pie ni dla dzieci na g os 

i fortepian ró nych twórców. Wybór pad  na utwory kompozytorów polskich ze 

wzgl du na zastosowanie rodzimej poezji, zrozumia ej dla dzieci. Dobór literatu-

ry do analizy zosta  podyktowany zamiarem szerszego jej ukazania z punktu wi-

dzenia problematyki wykonawczo-muzycznej (ró ny stopie  trudno ci). Dlatego 

omówione s  utwory twórców najwybitniejszych (Szymanowski, Lutos awski) 

o najwy szej warto ci artystycznej, utwory typowo u ytkowe (Noskowski, 

Mayzner, Pfeiffer, Rudzi ski), a tak e pie ni cz ce aspekt u ytkowy z ambit-
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niejszym opracowaniem muzycznym (Baird, Bloch). W niniejszym opracowaniu 

pie ni omówione s  w trzech grupach, w nast puj cej kolejno ci: 

1) pie ni u ytkowe: Z. Noskowski, T. Mayzner, I. Pfeiffer; 

2) pie ni u ytkowe o wi kszym stopniu trudno ci: T. Baird, A. Bloch; 

3) pie ni artystyczne przeznaczone do s uchania: K. Szymanowski, W. Luto-

s awski (pie ni u ytkowe i artystyczne). 

CHARAKTERYSTYKA UTWORÓW 

1. Pie ni u ytkowe 

1.1. Zygmunt Noskowski: Cztery pory roku, piewnik dla dzieci op. 34 

Cztery pory roku, cykl 50 pie ni w 4 cz ciach skomponowany zosta  do 

tekstów Marii Konopnickiej. Powsta  w 1890 roku, w okresie pobytu kompozy-

tora w Warszawie. Noskowski pe ni  wówczas funkcj  dyrektora Warszawskie-

go Towarzystwa Muzycznego. Prowadzi  jednocze nie dzia alno  pedago-

giczn , organizatorsk  i dyrygenck . Ze wzgl du na aktywno  w zakresie upo-

wszechniania muzyki, w tym czasie kompozytor zmieni  profil swej twórczo ci, 

podporz dkowuj c j  potrzebom o rodków ycia muzycznego i szerszym rze-

szom s uchaczy. Utwory Noskowskiego cieszy y si  znaczn  popularno ci , ale 

oznacza y rezygnacj  z wy szych d e  artystycznych. Kompozycje wokalne 

tworzy  do tekstów znanych poetów polskich (m.in. kantata witezianka do s ów 

A. Mickiewicza)1. 

Cztery pory roku (1. Zima, 2. Wiosna, 3. Lato, 4. Jesie ) opracowane s  wy-

cznie na g os wokalny bez akompaniamentu instrumentalnego. Wszystkie two-

rz  barwny obraz pór roku odznaczaj cy si  prostot  pie ni ludowej opartej na 

liryce o tematyce wiejskiej i ludowej. 

Wykaz pie ni: 

Zima Wiosna 

1. Z a zima 13. Powitanie wiosenki  

2. lizgawka 14. W polu (dwug osowa) 

3. Wiatr 15. Wierzba (dwug osowa) 

4. Zmarzlak 16. Nasza czarna jaskó eczka 

5. Rzeka (dwug osowa) 17. Bocian 

6. Zaj czek (dwug osowa) 18. Wielkanoc 

                                                 
1 Maciej N e g r e y , has o: Noskowski Zygmunt, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. Dzi - 

bowska, t. 7, n–pa, cz  biograficzna, PWM, Kraków 2002, s. 95. 
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7. Gwiazdka 19. migus 

8. Choinka w lesie (jedno- i dwug os.) 20. Maciu  

9. Kol dnicy 21. uczek 

10. Taniec (jedno- i dwug os.) 22. Kuku eczka 

11. Sanna 23. Zielone wi tki (dwug os) 

12. nie yca 24. Jab onka 

  
Lato Jesie  

25. Kosiarze 37. niwa 

26. Cichy wieczór 38. Derkacz 

27. Marzenie ch opca 39. Deszczyk 

28. Wianki 40. Do ynki (dwug osowa) 

29. Sobótka 41. Jesieni  

30. Poranek 42. Orzeszki 

31. Ogródek 43. Grzyby 

32. W lesie (dwug osowa) 44. Skowronek 

33. Jaskó ka 45. Sokó  

34. Pszczó ki 46. M ocka 

35. T cza 47. Odlot 

36. Dzie  dobry 48. Na pastwisku (dwug osowa) 

  49. wierszczyk 

  50. Dobranoc 

Niektóre pie ni s  przewidziane do wykonania w postaci dialogu g osu so-

lowego z chórem (Choinka w lesie). 

Tematyka pie ni opisuje zjawiska przyrody, ycie zwierz t, obyczaje zwi -

zane z okre lon  por  roku, prac  oraz wi ta. Tre  pie ni decyduje o charakte-

rze muzycznym melodyki. Jego podstawowym wyró nikiem jest tryb tonacji. 

Wyra nie przewa aj  pie ni w tonacjach durowych (35 pie ni), mniejsz  cz  

stanowi  pie ni w tonacjach molowych (15 pie ni). Kompozytor stosuje tonacje 

do 5 znaków przykluczowych.  

Wi kszo  pie ni bazuje na diatonice, nieliczne zmiany chromatyczne przy-

bieraj  charakter ilustracyjny. Tak dzieje si  w pie ni Dzie  dobry, w której 

chromatyczny post p pó tonów zastosowany zosta  dla s owa „zaszumia o” 

i „wschodzi”. Tonacje molowe przystosowane zosta y do tekstów mówi cych 

o uci liwych zjawiskach przyrody (Z a zima, Wiatr, nie yca) oraz do tre ci 

nostalgicznych (Zaj czek – tre  opowiada o polowaniu, Maciu  – o pasterzu, 

który a o nie gra  na fujarce, Odlot – opowiada o odlatuj cych dzikich g -

skach). Tekst opracowany jest sylabicznie, melizmaty stosowane s  tylko na 

dwóch d wi kach. 11 pie ni posiada uk ad dwug osowy w ca o ci lub cz cio-
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wo. W niektórych wprowadzony zosta  podzia  na odcinki g osu solowego i od-

cinki chóralne: 

— pie  Taniec – podzia  na solo i chór oddaje trójdzieln  form : a – chór za-

prasza do ta ca, b – g os solo, polecenie grania ta ców, a – powtórzenie se-

kwencji chóru; 

— pie  Choinka w lesie uj ta jest w posta  dialogu mi dzy g osem solowym 

i chórem, który wprost oddaje charakter wiersza napisanego w formie pyta  

i odpowiedzi; ka de pytanie wiersza odpowiada tutaj poprzednikowi, odpo-

wied  wiersza – nast pnikowi. Czterokrotne nast pstwo pyta  i odpowiedzi 

tworzy w rezultacie form  z o on  z uszeregowania czterech ma ych okre-

sów muzycznych; 

— pie  Zielone wi tki – partia chóralna dope nia tylko tre  radosnym zawo-

aniem wi tecznym; 

— pie  Do ynki – chór oddaje nastrój zabawy w postaci powtarzanego krót-

kiego refrenu, przedzielaj cego kolejne zwrotki. 

Pozosta ych 7 pie ni jest opracowanych w ca o ci w fakturze dwug osowej, 

polegaj cej na prowadzeniu melodii w paralelnych interwa ach: 

— Rzeka, Zaj czek z cz. Zima; 

— W polu, Wierzba z cz. Wiosna; 

— W lesie z cz. Lato; 

— Na pastwisku, Dobranoc z cz. Jesie . 

Trzy pie ni z ca ego cyklu oparte zosta y na rytmach polskich ta ców na-

rodowych: 

— Taniec – tempo mazura (adnotacja w materiale nutowym); 

— Zielone wi tki – tempo poloneza (adnotacja w materiale nutowym); 

— Jesieni  – wykazuje cechy metrorytmiczne krakowiaka. 

Melodyka w pie niach Noskowskiego wykazuje du e zró nicowanie inter-

wa owe i rytmiczne. W ukszta towaniu interwa owym przewa aj  kroki sekun-

dowe i pochody trójd wi kowe. Wi ksze skoki interwa owe (zw aszcza o sep-

tym  ma  lub sekst ) stosowane s  dla podkre lenia emocjonalnego sensu kon-

kretnego s owa: 

— seksta ma a na s owie „ a o liwie” w pie ni Maciu ; 

— septyma ma a na s owie „mi y” w pie ni uczek w odniesieniu do ch opca, 

którego uczek prosi, by go nie apa  za skrzyde ka; 

— ten sam interwa  w pie ni Jab onka wyra a yczenie, by z kwiatów wyros y 

jab ka. 

Charakter tekstu poetyckiego determinuje nie tylko dobór tonacji, lecz tak e 

typ motywiki. Rytmy punktowane cz sto obrazuj  nastrój radosny, liczne meli-

zmaty w pie ni Pszczó ka ilustruj  brz czenie tego owada, jednostajny i powtarza-

ny uk ad rytmiczny w ostatniej pie ni Dobranoc przywo uje charakter ko ysanki. 
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Pie ni Noskowskiego utrzymane s  w budowie okresowej. Reprezentuj  

wszelkie odmiany tej podstawowej zasady kszta towania. Ró ne rodzaje struktur 

okresowych s  wynikiem budowy tekstu poetyckiego, zastosowanego w danej 

pie ni. W ca ym cyklu wyró nia si  8 rodzajów budowy okresowej: 

1) ma y okres o miotaktowy – 5 pie ni, m.in. Zaj czek, Sanna, Poranek; 

2) ma y okres niesymetryczny, rozszerzony (4 takty poprzednika i 8 taktów na-

st pnika) – 8 pie ni, m.in. Kol dnicy, Taniec, W lesie; 

3) wielki okres szesnastotaktowy – obejmuje najwi ksz  ilo  19 pie ni, m.in. 

Wiatr, Powitanie wiosenki, Wielkanoc, uczek, Wianki; 

4) wielki okres niesymetryczny, rozszerzony, o ró nej ilo ci taktów – 8 pie ni, 

m.in. Z a zima, Bocian, Cichy wieczór, Orzeszki; 

5) budowa okresowa w uk adzie repryzowym a b a1 z o ona z trzech ma ych 

okresów – 4 pie ni, m.in. Gwiazdka, Pszczó ki, Dobranoc; 

6) zestawienie dwóch okresów: wielkiego i ma ego – 4 pie ni, m.in. nie yca, 

Grzyby, Na pastwisku; 

7) budowa okresowa w uk adzie dwudzielnym a a1; 

8) budowa okresowa szereguj ca warianty jednego okresu: a a1 a2 a3 koda – 

1 pie  Choinka. 

Ze wzgl du na materia  melodyczny najcz ciej wyst puje typ okresu uzu-

pe niaj cego, rzadziej okres odpowiadaj cy, wyj tkowo okres okr ny. Nast p-

nik wnosi kontrast melodyczno-rytmiczny, w zale no ci od rodzaju poprzedni-

ka, wprowadza o ywienie rytmiczne lub odwrotnie – rozszerzenie warto ci 

i zwolnienie ruchu rytmicznego. Interesuj ce s  dwa przyk ady zmiany metrum 

w nast pniku. S  to: 

— nr 14 W polu, 

— nr 38 Derkacz. 

W obydwu pie niach w nast pniku metrum zmienia si  na dwudzielne. 

Z punktu widzenia harmonicznego wyst puj  równie  ró ne rodzaje okresów: 

1) poprzednik zako czony na dominancie, nast pnik na tonice: pie ni Sanna, 

Wierzba, migus, Maciu , Kuku eczka, T cza, wierszczyk; 
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Przyk ad 1. Zygmunt Noskowski, pie  Sanna, takty pocz tkowe 

2) oba zdania ko cz  si  na tonice o s abszym dzia aniu w poprzedniku, silniej-

szym w nast pniku: Wielkanoc, Dzie  dobry, niwa; 

3) poprzednik moduluje do tonacji dominanty lub paraleli, nast pnik wraca do 

tonacji g ównej: Rzeka, uczek, Grzyby; 

4) poprzednik ko czy si  na dominancie lub tonice, nast pnik moduluje do tona-

cji dominanty i ko czy si  na jej tonice: Dzie  dobry, M ocka, Na pastwisku. 

Cykl Cztery pory roku to g ównie materia  dydaktyczny przeznaczony do 

piewu. Kszta ci umiej tno ci g osowe dzieci, wyobra ni  muzyczn , poczucie 

formy kszta towanej okresowo. Od strony tre ciowej pie ni daj  mo liwo  po-

znania szerokiego zakresu poezji Marii Konopnickiej, eksponuj cej tematyk  

obyczajow  i ludow . Wysoka liczebno  tych utworków daje bogaty pejza  

prezentowanej tematyki i – jak stwierdza autor encyklopedycznego has a o kom-

pozytorze – „obraz pór roku w piosence dzieci cej nie ma sobie równych w ca ej 

literaturze wiatowej”2. 

1.2. Tadeusz Mayzner: cykl Rok w piosence na g os z fortepianem 

Tadeusz Mayzner (1892–1939) by  dzia aczem muzycznym, pedagogiem 

i kompozytorem piosenek dzieci cych. Zajmowa  si  wydawaniem piewników 

szkolnych i opracowa  pie ni ludowych, publikowa  prace o charakterze peda-

gogicznym w czasopismach ukazuj cych si  w okresie mi dzywojennym 

(„ piew w szkole”, „Teatr Ludowy”).3 

Cykl utworów Rok w piosence reprezentuje nurt twórczo ci u ytkowej, 

przeznaczonej do wykonania przez dzieci. Tematyka wierszy dotyczy zjawisk 

przyrody zwi zanych z porami roku, ycia zwierz t i ycia codziennego. Kom-

                                                 
2 Maciej N e g r e y , op. cit., s. 104. 
3 Has o (nieautoryz.): Mayzner Tadeusz, [w:] Encyklopedia muzyki, red. Andrzej Chodkowski, 

PWN, Warszawa 1995, s. 534. 
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pozytor wykorzysta  teksty wielu poetów. Oto tytu y poszczególnych piosenek 

i autorzy s ów: 

1. Rok (s . E. Szyma ski); 

2. W sadzie (s . E. Szyma ski); 

3. o nierzyki, marsz (s . J. Marek); 

4. Wielka wyprawa (s . H. O ogowska); 

5. Zima (s . E. Szyma ski); 

6. Lepimy ba wana (s . E. Szyma ski); 

7. Mróz (s . L. Krzemieniecka); 

8. Kol da (s . E. Szyma ski); 

9. Weso a piosenka (s . E. Szyma ski); 

10. Kachna (s . L. Wiszniewski); 

11. Idzie niebo (s . E. Szelburg-Zarembina); 

12. Szewczyk, oberek (s . L. Wiszniewski); 

13. Nied wied  pi (s . E. Szyma ski); 

14. Na przedwio niu (s . L. Wiszniewski); 

15. W lesie (s . E. Szyma ski); 

16. Walczyk (melodia ludowa z Mazowsza); 

17. aby (s . M. Dymowska); 

18. Orka (s . E. Szyma ski); 

19. Kokoszka (s . T. Mayzner); 

20. Mój tatu  (s . S. Themerson). 

Wszystkie piosenki tego zbioru s  tonalne, utrzymane w prostych tonacjach 

do jednego znaku przykluczowego. W linii wokalnej wyst puje niemal wy cz-

nie diatonika, zmiany chromatyczne s  sporadyczne. Akompaniament fortepia-

nowy daje podstaw  harmoniczn , bazuj c  na g ównych funkcjach akordowych 

z zastosowaniem wychyle  do najbli szych tonacji. Fakturalnie partia fortepia-

nowa rozpracowana jest w postaci akordowo-figuracyjnej, podkre laj cej pulsa-

cj  metrorytmiczn  piosenki. Wiele utworków posiada instrumentalny wst p. 

Jego zadaniem jest wprowadzenie tonacji i pulsacji rytmicznej. 

Ca y cykl odznacza si  jednolito ci  stylistyczn . Wszystkie piosenki s  

zwrotkowe. Teksty wykorzystane przez kompozytora to zazwyczaj wiersze ry-

mowane (rymy w s siednich wersach) o jednakowej liczbie sylab w kolejnych 

wersach. Istnieje cis a zale no  mi dzy prozodi  wiersza a budow  formaln  

ka dej piosenki, a tak e zastosowanym metrum. Dostosowanie metrum do bu-

dowy tekstu wynika z faktu jego sylabicznego opracowania. Prostota rytmiczna 

w przypadku piosenek dla dzieci jest zjawiskiem oczywistym. T. Mayzner stosu-

je zawsze wybór kilku warto ci rytmicznych w przebiegu piosenki. Cz sto po-

s uguje si  synkop  w celu utrzymania równowagi mi dzy prozodi  tekstu a ob-
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j to ci  metrorytmiczn  taktu. W trzech pie niach zastosowa  rytm polskich ta -

ców narodowych. S  to:  

— Wielka wyprawa, tempo krakowiaka (tekst opowiada o przeja d ce wozem 

konnym do chatki Baby Jagi); 

— Weso a piosenka, tempo mazura (piosenka opowiada o prezencie gwiazdko-

wym, którym by  gliniany kogucik); 

— Szewczyk, oberek (tekst piosenki traktuje o zdartych butach w ta cu). 

Jedyna melodia ludowa z Mazowsza, opracowana w tym zbiorze, uj ta zo-

sta a w rytm walca. 

Melodyka piosenek jest bardzo prosta, bazuj ca g ównie na ruchu sekundo-

wym i roz o onych trójd wi kach, przyst pnych wykonawczo dla dzieci. Wszyst- 

kie piosenki (z wyj tkiem piosenki Zima) uj te s  w budow  okresow . W za-

le no ci od d ugo ci zwrotki wiersza, a ci le – ilo ci wersów – wyst puj  tu 

dwa rodzaje budowy okresowej: 

1) okres ma y 8-taktowy, 

2) okres wielki 16-taktowy. 

Piosenka Kol da oparta jest na wierszu, w którym zwrotka zawiera 5 wer-

sów, z których dwa pierwsze s  o miosylabowe, a trzy kolejne sze ciosylabowe. 

Pas em owieczki pod borem 

gwiazdy wieci y wieczorem } poprzednik 

A jedna tak jasno, 

e nie mog em zasn  

na chwil , na chwil . 
} nast pnik

a 

Pierwsze dwa wersy tworz  poprzednik, trzy wersy krótsze – nast pnik 

(Przyk ad 2.) Piosenka Kokoszka przyjmuje dwie zwrotki czterowersowe jako 

materia  s owny do opracowania w formie wielkiego okresu 16-taktowego. 

Niektóre utwory cyklu, bardziej rozbudowane, tworz  z trzech o miotakto-

wych okresów uk ady repryzowe typu a b a1 lub dwudzielne typu a a1. Piosenki: 

Na przedwio niu i W lesie tworz  uk ady wieloodcinkowe, odpowiednio: a b b1 
b2 a oraz w drugim utworze uk ad rondowy a b a b1 a. Nale y zwróci  uwag  na 

fakt zale no ci tych schematów budowy od merytorycznej zawarto ci tekstu po-

etyckiego, jego sensu. Piosenka Na przedwio niu oparta jest na wierszu o mio-

wersowym. Litery b b1 b2 oznaczaj  trzykrotnie powtórzony nast pnik z dwu-

krotn  transpozycj , które oddaj  tre  wiersza o trzech mrozikach: 

Trzy mroziki na rozstaju 

przystan y, baju, baju… } poprzednik a 

pierwszy wzdycha ochrypni ty: 

„Schodzi z nieba Józef wi ty” } nast pnik b 
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drugi rzecze: „S o ce piecze” –  

i dodaje: „Lód ju  taje!” } 
nast pnik b1 z transpozycj  

o sekund  w gór  

trzeci krzyczy w wielkim gniewie: 

„Czmych a zima, a gdzie, nie wiem”. } 
nast pnik b2 z transpozycj  

o kwart  w gór  

 

 

 

Przyk ad 2. Tadeusz Mayzner, piosenka Kol da, takty pocz tkowe 

Wyst puj  zatem ró ne odmiany budowy okresowej, ze wzgl du na propor-

cje rozmiarowe tekstu s ownego oraz ukszta towanie melodyczne. Oprócz okre-

sów symetrycznych s  okresy niesymetryczne z wyd u onym nast pnikiem (np. 

piosenka Rok). 

Tre  melodyczna wyznacza dwa typy okresów: 

1) okres uzupe niaj cy, wyst puj cy cz ciej (W sadzie, o nierzyki, Wielka 

wyprawa); 

2) okres odpowiadaj cy, wyst puj cy rzadziej (Idzie niebo). 

Budowa formalna ka dej piosenki wynika z uk adu wersyfikacyjnego wier-

sza. Melodyka piosenek mie ci si  w rednicy skali. Tekst opracowany jest syla-

bicznie. W wi kszo ci utworów górny g os akompaniamentu fortepianu dubluje 

lini  wokaln . W trzech piosenkach wyst puj  elementy ilustracyjne: 

1) w piosence Szewczyk kompozytor zastosowa  powtarzane kwinty, na laduj -

ce dudy przygrywaj ce do ta ca; 
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2) w piosence Idzie niebo szesnastkowa grupa fortepianu na laduje kapryszenie 

ptaszków; 

3) w piosence aby wst p fortepianu na laduje rechotanie ab; w tym utworze 

jest wi cej chromatyki, która podkre la nastrój wiersza – strach ab przed 

bocianem. 

 

 

Przyk ad 3. Tadeusz Mayzner, piosenka aby, takty pocz tkowe 

Piosenki Tadeusza Mayznera s  praktycznym materia em dydaktycznym, 

przeznaczonym do wykonania przez dzieci. Odznaczaj  si  du  prostot  rod-

ków muzycznych, klarowno ci  formy. Nale y na ich przyk adzie zapozna  

uczniów z ró nymi odmianami budowy okresowej oraz cechami trzech polskich 

ta ców narodowych: mazura, krakowiaka i oberka. Mo na je realizowa  w pie-

wie grupowym, jak i solowym. Nauczyciel winien te  zwróci  uwag  na relacje 

mi dzy tekstem poetyckim i opracowaniem muzycznym. 

1.3. Irena Pfeiffer: cykl Przedszkolaki piewaj  

Irena Pfeiffer (1912–1996) by a kompozytork , dyrygentem i pedagogiem. 

Trzon jej twórczo ci stanowi literatura pedagogiczna. Komponowa a muzyk  g ów-

nie dla zespo ów dzieci cych i amatorskich. Prowadzi a liczne chóry jako dyrygent4. 

                                                 
4 Anna W o n i a k o w s k a , has o: Pfeiffer Irena, [w:] Encyklopedia muzyczna, red. E. Dzi -

bowska, t. 8, pe–r, cz  biograficzna, PWM, Kraków 2004, s. 88. 
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Zbiór Przedszkolaki piewaj  obejmuje 25 piosenek do tekstów ró nych po-

etów. Tematyka piosenek przedstawia wszelkie zjawiska dnia codziennego, 

elementy zabawy, przyrod . 

Wykaz piosenek i autorów tekstów: 

1. Przedszkolaczek (s . Cz. Janczarski); 

2. Moja lala (s . I. Pfeiffer); 

3. o nierzyki (s . J. Korczakowska); 

4. Zwierz tka i Basia (s . I. Pfeiffer); 

5. Lotnisko krasnoludków, (s . W. Chotomska); 

6. Ptaszek (s . H. Kruk); 

7. Szyszkowy dziadek (s . H. Bechler); 

8. Choinka (s . wg „ wierszczyka”); 

9. Na saneczkach (s . W.B.); 

10. Ptaszki w zimie (s . T. Kubiak); 

11. Ba wankowa piosenka (s . H. Bechler); 

12. Domek dla lali (s . M.T.); 

13. Marsz przedszkolaków (s . I. Pfeiffer); 

14. Srebrny deszczyk (s . E. Szelburg-Zarembina); 

15. Baj (s . ludowe); 

16. Kurcz tka (s . S. Jachowicz); 

17. Zegar (s . I. Pfeiffer); 

18. A kuku… (s . I. Pfeiffer); 

19. Mi  (s . Cz. Janczarski); 

20. Krakowianka (s . I. Pfeiffer); 

21. Pajacyk (s . B.P.); 

22. K opoty z szyciem (s . W. Grodzie ska); 

23. Przygoda Murzynka (s . W. Domeradzki); 

24. Poci g (s . J. Russocka); 

25. Polewaczka (s . W. Grodzie ska). 

Wszystkie piosenki cyklu s  tonalne, utrzymane wy cznie w tonacjach du-

rowych do trzech znaków. Piosenki przeznaczone s  do piewu dla dzieci przed-

szkolnych, st d wynika ich prostota formy i melodyki. Oparta jest na miarowej 

rytmice, w obr bie jednej piosenki wykorzystywane s  najwy ej trzy warto ci 

rytmiczne. Ambitus meliki nie przekracza oktawy. Post py melodyczne opieraj  

si  g ównie na krokach sekundowych i roz o onych trójd wi kach.  

Teksty piosenek s  opracowane wy cznie sylabicznie. Niemal wszystkie pio-

senki oparte s  na budowie okresowej. Najcz ciej kompozytorka ujmuje je w po-

sta  ma ego okresu rozszerzonego z powtórzonym nast pnikiem, wed ug wzorca: 

poprzednik (4 takty) — nast pnik (8 taktów) 
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Niektóre piosenki przyjmuj  uk ad repryzowy a b a z o ony z zestawienia trzech 

ma ych okresów 8-taktowych. Rzadziej pojawia si  wielki okres symetryczny 

lub uk ad czterech ma ych okresów a b c a. W dwóch piosenkach wyst puje 

forma przekomponowana: Srebrny deszczyk, Poci g. 

Z punktu widzenia tre ci melodycznej zastosowane s  tutaj tylko dwa rodza-

je okresów: uzupe niaj cy i odpowiadaj cy. Jest rzecz  oczywist , i  budowa 

ka dej piosenki jest uzale niona od budowy wersyfikacyjnej wiersza. W pierw-

szej piosence Przedszkolaczek ka da zwrotka oparta jest na jednym zdaniu po-

wtórzonym, ze zmian  tekstu. Trzy zwrotki tworz  uk ad trzech okresów, z o o-

nych z dwóch dok adnie powtórzonych zda . 

Przedszkolaczek jestem, prosz , 

Nosz  torb , w niej bambosze. } a 
Mam wyszyty na niej znaczek, 

Spójrz: czerwony, polny maczek. } a 

Ja  na torbie ma jaskó k ,  

Sta  samolot, Hanka pszczó k , } b 
Ry  motyla, Henio rower, 

Wikcia wi nie kolorowe. } b 

Torb  moj  wieszam w szatni, 

Znam mój wieszak przedostatni. } a 
I wie ka dy przedszkolaczek, 

e ten maczek to mój znaczek! } a 

Wszystkie piosenki posiadaj  fortepianow  przygrywk . Wielokrotnie przyj-

muje ona posta  o miotaktowego okresu, wprowadzaj cego charakter piosenki. 

W wielu piosenkach cyklu fortepianowy wst p powraca po rodkowym od-

cinku wokalnym, stanowi c repryz  formy piosenki, czasem wst p jest tylko 

dwutaktowy. Akompaniament fortepianowy w górnym g osie dubluje g os wo-

kalny, jest fakturalnie bardzo prosty. Wielokrotnie zawiera w ukszta towaniu 

melorytmicznym elementy ilustracyjne, d wi kona ladowcze. W piosence Ptasz- 

ki w zimie widoczne s  dwie struktury o znaczeniu ilustracyjnym: 

1) ostinatowa grupa figuracyjna fortepianu imituje bieganie ptaszków; 

2) krótkie, akcentowane d wi ki w lewej r ce z post pem chromatycznym na-

laduj  stukanie dzióbkiem w okienko. 
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Przyk ad 4. Irena Pfeiffer, piosenka Przedszkolaczek, wst p i odcinek a a 

Z kolei same wiersze równie  zawieraj  sporo zwrotów onomatopeicznych. 

Oto tekst piosenki Zwierz tka i Basia: 

Kotek miauczy miau, miau, miau, 

piesek szczeka hau, hau, hau, 

krówka ryczy muu muu muu, 

Basia p acze buu buu buu. 

Kurka gdacze kodkodak, 

Kaczka kwacze kwa kwa kwak, 

Indyk wo a gul gul gul, 

Basia pije dul dul dul. 

Wszystkie rodki ilustracji muzycznej s  bardzo proste: przednutki, morden-

ty, figury melorytmiczne, wspó brzmienia sekundowe, akcenty, okre lona rytmi-

zacja, artykulacja. 

W piosenkach Ireny Pfeiffer wyst puje cis a diatonika. Zmiany chroma-

tyczne pojawiaj  si  sporadycznie tylko w partii fortepianu. Zmiany te zawsze 

maj  znaczenie równie  ilustracyjne. 

Piosenki Ireny Pfeiffer ucz  podstaw piewu, wyczucia frazy, elementarnej 

wyobra ni muzycznej budowanej poprzez muzyczn  charakterystyk  zjawisk 

otaczaj cego wiata. 
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Przyk ad 5. Irena Pfeiffer, piosenka Zwierz tka i Basia, efekty na laduj ce odg osy zwierz t 

1.4. Witold Rudzi ski: cykl pie ni Dzi cio  i sosna 

Cykl pie ni dla dzieci Dzi cio  i sosna do s ów Stanis awa Karaszewskiego 

powsta  w 1978 roku (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983). 

Utwory te maj  ró norodny charakter. Tre  wierszy dotyczy ycia zwierz t 

zwi zanych blisko z cz owiekiem, ich przebieg przyjmuje posta  zabawnych 

scenek o prostym uk adzie zwrotkowym. Budowa zwrotek jest zró nicowana: 

regularna i nieregularna. Niektóre wiersze s  sylabotoniczne, a niektóre o ró nej 

ilo ci sylab. Zawieraj  sporo okre le  na laduj cych odg osy zwierz t, wielo-

krotnie powtarzanych. Oto wykaz tytu ów pie ni: 

1. Dzi cio  i sosna; 

2. Kaczka to jest mieszny ptak; 
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3. W kurniku; 

4. Kruk i jego kram; 

5. winka morska; 

6. K ótnia; 

7. My la  indyk o niedzieli; 

8. G ski i abki; 

9. Strach na wróble; 

10. Pies w drownik; 

11. Na moim obrazku; 

12. Co  sapie, co  chrapie; 

13. Za o y a krowa bar; 

14. Posz y g si do sadzawki; 

15. Kotek z myszk  ta czy  chcia ; 

16. Kocia muzyka; 

17. Co piszczy w trawie; 

18. Ko ysanka; 

19. Za piewa a pi a w lesie; 

20. Zwierz ta i balon. 

W budowie formalnej pie ni wyst puje cz sto budowa okresowa w ró nych 

odmianach: ma ego i wielkiego okresu lub uszeregowania kilku okresów w uk ad 

repryzowy. Stosuje tak e form  przekomponowan  o ró nym uk adzie odcin-

ków. Oto przyk ady budowy formalnej w wybranych pie niach: 

— Dzi cio  i sosna – budowa okresowa a b (ma y okres symetryczny 8-taktowy 

i ma y okres rozszerzony 12-taktowy); 

— winka morska – budowa z o ona z dwóch wielkich okresów a b (wielki 

okres 16-taktowy symetryczny i wielki okres rozszerzony 27-taktowy z po-

wtórzeniem nast pnika); 

— Za o y a krowa bar – forma przekomponowana; 

— Ko ysanka – budowa z o ona z 6-taktowych odcinków daj ca uk ad a a1 a2 b 
b1 (druga i trzecia zwrotka s  transpozycjami pierwszej zwrotki o sekund  

w gór ). 

Partia wokalna jest na ogó  prosta, czasem pos uguje si  recytacj , jak np. 

w pie ni Co piszczy w trawie (Przyk ad 6). 

Prostota rytmiczna wspó istnieje wielokrotnie z polimetri , która wprowadza 

nieregularno  w przebiegu i s u y tak e podkre laniu znaczenia pewnych s ów. 

W pie ni Ko ysanka zmienne metra s  sta  zasad . Zmienna jest równie  jed-

nostka metryczna (uk ad oznacze  metrycznych: 5
Ú8, 

2
Ú4, 

5
Ú8, 

3
Ú4); metrum w tej 

pie ni zmienia si  w ka dym takcie. W innych pie niach, takich jak: Kocia mu-
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zyka, Zwierz ta i balon, Za piewa a pi a w lesie, zmiany metryczne s  rzadsze 

i z zachowaniem tej samej jednostki. 

 

 

Przyk ad 6. Witold Rudzi ski, pie  Co piszczy w trawie, recytacja wokalna 

Melodyka porusza si  agodn  lini  z dominacj  kroków sekundowych. 

Przed ka d  pie ni  podany jest ambitus wysoko ci. Kompozytor w partii wo-

kalnej stosuje cis  diatonik . Zmiany chromatyczne s  tylko w niektórych 

utworach. 

Akompaniament fortepianu posiada g ównie funkcj  harmoniczn . Cz sto 

pos uguje si  wspó brzmieniami dysonansowymi, wychodz c poza tercjowy 

uk ad akordów. Stosuje dodane sekundy jako efekty d wi kona ladowcze, imi-

tuj ce ró ne odg osy przyrody: 

— krakanie kruka w przygrywce do piosenki Kruk i jego kram; 

 

 

Przyk ad 7. Witold Rudzi ski, pie  Kruk i jego kram, wst p fortepianowy 

— szmer trawy i cykanie wierszczy w pie ni Co piszczy w trawie; 

— gdakanie kury w pie ni Kurnik; 

— prac  pi y w pie ni Za piewa a pi a w lesie. 

We wszystkich wymienionych utworach barwi ce sekundy pe ni  rol  ilu-

stracyjn . Bardziej zaawansowane rodki harmoniczne wyst puj  w tych pie-

niach, w których równolegle wyst puje wspomniana ju  polimetria. S  tu liczne 

opó nienia oraz akordy wtr cone. Niektóre pie ni wychodz  poza tonalno- 

-funkcyjny obszar, wyst puje w nich technika paralelizmu akordowego, najwy-
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ra niej w pie ni Ko ysanka. Niezale nie od rodzaju pie ni i faktury akompania-

mentu, w ka dej z nich górny g os partii fortepianu dubluje g os wokalny w celu 

u atwienia piewu. 

Wydanie omawianego cyklu pie ni poprzedzone jest komentarzem meto-

dycznym autorstwa samego kompozytora, niepozbawionym humoru. W pocz t-

kowych uwagach Witolda Rudzi skiego czytamy: „Niniejszy zbiorek piosenek, 

zatytu owany Dzi cio  i sosna, jest adresowany «do dzieci od lat trzech do stu». 

G ównie chodzi wszak e o dzieci przedszkolne, które mog  tych piosenek s u-

cha  oraz czynnie wspó dzia a  w piewaniu refrenów, a zw aszcza g sto tu roz-

sianych zwrotów na laduj cych g osy zwierz t, jak te  o dzieci szkolne, które 

mog  piewa  te piosenki w ca o ci. W ten sposób piewnik mo e towarzyszy  

dzieciom przez wiele lat jako uzupe nienie obowi zuj cego materia u i pomoc 

w umuzykalnieniu, jako materia  pomocniczy, za pomoc  którego mo na uroz-

maica  lekcje i zaj cia pozalekcyjne”5. W dalszej cz ci komentarza kompozytor 

daje szczegó owe uwagi wykonawcze, sugeruj c tak e zastosowanie zmian 

w obsadzie instrumentalnej piosenek, takich jak wprowadzenie instrumentów 

perkusyjnych. „Instrumentów perkusyjnych” – doradza autor – „mo na tu u y-

wa  w dwojaki sposób. Z jednej strony mo na je traktowa  jako «sekcj  ryt-

miczn », której zadaniem jest podkre lanie charakterystycznego rytmu ka dej 

piosenki. […] Z drugiej strony, piosenki te daj  mo no  u ycia perkusji jako 

rodka charakterystyki dostosowanej do g osów zwierz t, sytuacji i charakteru 

poszczególnych utworów”6. W drugiej cz ci komentarza dokonuje przegl du 

wybranych piosenek, omawiaj c sposób ich wykonania. 

Piosenki Witolda Rudzi skiego z racji zastosowanych w nich rodków mu-

zycznych maj  charakter uniwersalny, o którym wspomina sam kompozytor 

w swym komentarzu. Kszta c  mo liwo ci wokalne, poczucie rytmu i wyobra -

ni  d wi kow . 

2. Pie ni u ytkowe o wi kszym stopniu trudno ci 

2.1. Tadeusz Baird: Pi  piosenek dla dzieci na g os i fortepian 

W twórczo ci Tadeusza Bairda (1928–1981) znajduj  si  tylko dwie pozycje 

adresowane do najm odszych odbiorców: Ma a suita dzieci ca na fortepian 

                                                 
5 Witold R u d z i s k i , Komentarz metodyczny do piosenek, [w:] Dzi cio  i sosna. Piosenki dla 

dzieci, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983, s. 4. 
6 Tam e, s. 6. 
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i Pi  piosenek dla dzieci na g os i fortepian. Pozycje te powsta y w latach, 

w których twórczo  kompozytora pozostawa a w konwencji neoklasycznej7. 

Pi  piosenek z roku 1955 powsta o do tekstów Józefa Czechowicza. Pio-

senki nie posiadaj  tytu ów. Wiersze poety s  zwrotkowe z wyj tkiem czwartej. 

Posiadaj  zró nicowan  budow  wersyfikacyjn  i ró ne typy rymów. Rymowa-

ne s  wersy s siednie, a tak e stosowane s  rymy co drugi lub co trzeci wers. 

Niezale nie od uk adu wersyfikacyjnego budowa piosenek wykazuje du  regu-

larno . Ka da zwrotka w poszczególnych piosenkach otrzymuje to samo opra-

cowanie muzyczne. Zwrotki wierszy w zale no ci od ich d ugo ci przek adaj  

si  na ró n  ilo  fraz. W pierwszej piosence zwrotka zbudowana jest z pi ciu 

fraz przedzielanych pauzami, w drugiej i trzeciej z dwóch fraz, w czwartej jedna 

fraza obejmuje dwa wersy, a w pi tej cztery krótkie frazy tworz  jedn  zwrotk . 

Kompozytor stosuje zabieg powtarzania pewnych s ów lub zwrotów oraz ich 

dodawania. W I piosence przedstawia si  to nast puj co: 

Na naszej ce — pierwsza fraza 

siano pachn ce — druga fraza 

kosili — trzecia fraza utworzona z trzykrotnego powtórzenia tego s owa  

zaj czka kos  zranili — czwarta fraza 

zranili — pi ta fraza utworzona z powtórzenia s owa „zranili” 
   

W II piosence nie ma adnych modyfikacji tekstowych, w III piosence do-

datkowo wprowadzone s  s owa usypiania „luli lulu” i powtórzenie zwrotu „sy-

neczku pij”, w IV piosence tylko ostatni zwrot wiersza zostaje powtórzony, 

a w V piosence znów tylko kilkakrotnie jest powtórzone ostatnie s owo. Zabiegi 

te wiadcz  o swobodnym traktowaniu tekstu poetyckiego przez kompozytora, 

maj cym na celu wyartyku owanie, podkre lenie g ównego sensu wiersza. 

Uk ad fraz cznie z materia em akompaniamentu podlega powtórzeniu 

w kolejnych zwrotkach. Rytmika piosenek jest bardzo prosta, ogranicza si  do 

kilku warto ci rytmicznych. W ukszta towaniu rytmicznym zaznacza si  pewna 

prawid owo : rymowane ko cówki wersów otrzymuj  d u sze warto ci ryt-

miczne, podkre laj ce owe rymy. Ró na ilo  sylab w wersach powoduje cz ste 

stosowanie polimetrii. Stosowana jest we wszystkich utworkach. 

Struktura interwa owa jest tak e prosta, oparta na post pach sekundowych 

i trójd wi kowych. Ambitus melodyczny piosenek nie przekracza oktawy, mie-

ci si  w rednicy skali. W linii wokalnej dominuje diatonika, zmiany chroma-

tyczne s  nieliczne. Melodyka wokalna sk ania si  do tonalno ci. W IV piosence 

linia wokalna balansuje mi dzy tonacj  a-moll i A-dur: 

                                                 
7 Bohdan P o c i e j , has o: Baird Tadeusz, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. Dzi bow-

ska, t. 1, a–b, cz  biograficzna, PWM, Kraków 1979, s. 165. 
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Przyk ad 8. Tadeusz Baird, IV piosenka, takty pocz tkowe 

Z kolei w V piosence o charakterze groteskowym zestawione s  frazy w C-dur 

i B-dur. Pomimo tonalnego charakteru zwroty melodyczne nie wykazuj  wyra -

nego ci enia do d wi ku centralnego. Rzadkie zmiany chromatyczne uwarun-

kowane s  sensem tekstu. W III piosence, b d cej ko ysank , obni enia chroma-

tyczne wprowadzone s  na zwrotach usypiaj cych „luli lulu” oraz „ pij”. 

Akompaniament fortepianowy tworzy odr bn  warstw , opart  na skali 

chromatycznej; przyjmuje faktur  polifonizuj c , kontrapunktuj c  lini  wokal-

n . Z wyj tkiem II piosenki, górny g os akompaniamentu dubluje melodyk  wo-

kaln . Partia fortepianowa emituje dysonansowe wspó brzmienia przedzielone 

akordami konsonansowymi. Materia  d wi kowy piosenek waha si  zatem mi -

dzy swobodnie traktowan  tonalno ci  a skal  chromatyczn . Istnieje du a ró -

nica mi dzy prostot  melodyki wokalnej a doborem wysoko ci d wi kowych 

w partii fortepianowej. Tonalna melodyka wokalna dope niona jest swobodnie 

kszta towanym planem d wi kowym partii instrumentalnej. W ka dej piosence 

dobór materia u jest nieco odmienny. Piosenki w ywszym tempie (I i V) operu-

j  faktur  dwug osow , krótkimi, figuracyjnymi zwrotami. Utwory wolniejsze 

prowadz  gr  w polifonizuj cych uk adach, daj cych w rezultacie faktur  pe -

niejsz  w trzy- i czterog osie. 

 

 

Przyk ad 9. Tadeusz Baird, III piosenka, takty: 6–9. 
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Tematyka wierszy w piosenkach Bairda podejmuje w tki przyrodnicze i w tki 

ycia codziennego. Jak ju  wy ej zaznaczono, sens s ów danego odcinka wier-

sza wp ywa na struktur  melodyczn  linii wokalnej i faktur  towarzyszenia in-

strumentalnego. 

Pi  piosenek dla dzieci Tadeusza Bairda mo e by  stosowanych jako mate-

ria  dydaktyczny do piewu, jak i do s uchania. Instrumentalne towarzyszenie 

wychodz ce poza tonalno  stanowi tu pewne utrudnienie dla dzieci cej realiza-

cji wokalnej, natomiast jako utworki do s uchania daj  mo liwo  os uchania si  

z uk adami d wi kowymi nowszego typu. 

Wykaz incipitów tekstowych piosenek: 

I. „Na naszej ce...” 

II. „W ogródku cichutko...” 

III. „Chmurka si  uni a...” 

IV. „Dawno ju  ucich ...” 

V. „Kiedy si  zje niadanie...” 

2.2. Augustyn Bloch: Piosenki dla dzieci na g os i fortepian 

W muzyce Augustyna Blocha (ur. 1929) twórczo  dla dzieci i m odzie y 

stanowi a wa ny nurt. Kompozytor ten ma na swoim koncie ok. 100 pie ni dla 

dzieci oraz oper  – balet – pantomim  Bardzo pi ca królewna. W 1975 roku 

otrzyma  Nagrod  Prezesa Rady Ministrów za swój dorobek na tym polu8. 

Przedmiotem poni szej charakterystyki jest zbiór Piosenki dla dzieci opubli-

kowany przez PWM w 1977 roku, zawieraj cy 13 utworów. Zbiór ten obejmuje 

piosenki napisane do tekstów ró nych autorów. 

Wszystkie – z wyj tkiem jednego – wykorzystane wiersze s  zwrotkowe. 

Prezentuj  bardzo urozmaicon  tematyk : przyrodnicz , historyczn , humory-

styczn , zwi zan  z yciem codziennym, a tak e przygodow . Oto tytu y kolej-

nych piosenek i nazwiska autorów wierszy: 

1. Jest jezioro na Mazurach (s . R. Pisarski); 

2. Pochwa a wody (s . J. Korczakowska); 

3. Gwiazdy z Fromborka (s . K. Wodnicka); 

4. Smutno mi bez kogucika (s . A. Przemyska); 

5. Wi e rybak sieci (s . J. Korczakowska); 

6. Piosenka o banderze (s . R. Pisarski); 

7. A, be, ce… (s . A. Osiecka); 

8. Pan Wahad o (s . M. Terlikowska); 

                                                 
8 Ma gorzata P e r k o w s k a , has o: Bloch Augustyn, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, red. 

E. Dzi bowska, t. 1, a–b, cz  biograficzna, PWM, Kraków 1979, s. 336–337. 
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9. O marcu kucharzu (s . R. Pisarski); 

10. Harcerskie sprawno ci (s . R. Pisarski); 

11. O zimie i dudku (s . J. Kierst); 

12. Le , rakieto (s . M. Terlikowska); 

13. O pi ciu muszelkach (s . R. Pisarski). 

Piosenki Augustyna Blocha wykazuj  zasadniczo dwa rodzaje budowy: bu-

dow  okresow  oraz form  przekomponowan . Ta pierwsza wyst puje w czte-

rech piosenkach: 

— Pochwa a wody – uszeregowanie dwóch ma ych okresów rozszerzonych (a – 
10 taktów, b – 12 taktów); 

— Smutno mi bez kogucika – uszeregowanie dwóch ma ych okresów (a – 10 tak- 

tów, b – 8 taktów); 

— Wi e rybak sieci – uszeregowanie dwóch wielkich okresów 16-taktowych: a b; 

— Piosenka o banderze – uszeregowanie dwóch ma ych okresów rozszerzo-

nych (a – 12 taktów, a1 – 12 taktów). 

W piosenkach o formie przekomponowanej wyst puje tak e symetryczny rodzaj 

budowy, nieposiadaj cy jednak muzycznych cech uk adów okresowych (Jest je-

zioro, Pan Wahad o, O marcu kucharzu ). W tego typu piosenkach frazy uk ada-

j  si  w odcinki dwu- lub czterotaktowe. Bardzo klarowny schemat reprezentuje 

pierwsza piosenka Jest jezioro na Mazurach: 

Jest jezioro na Mazurach 

okolone srebrn  trzcin  } 4-taktowa fraza a 

Jest jezioro srebrno uskie 

srebrne chmurki nad nim p yn  } dwie 4-taktowe frazy a b 

Fraza b jest nowym melodycznym opracowaniem tego samego tekstu dwóch wersów. 

Melorytmika piosenek jest ci le zale na od charakteru tekstu. Rytmika pio-

senki Gwiazdy z Fromborka, opowiadaj cej o zamierzch ej historii zamku, ogra-

nicza si  tylko do dwóch warto ci rytmicznych, uj tych w jednostajny, miarowy 

puls. We wszystkich piosenkach partia wokalna odznacza si  prostym ukszta -

towaniem rytmicznym, a tak e prost  struktur  interwa ow  (dominacja kroków 

sekundowych). 

Bardziej zró nicowan  posta  posiada akompaniament fortepianowy. Pe ni 

on g ównie rol  harmoniczn  i przyjmuje najcz ciej faktur  akordow . Z regu y 

górny g os akompaniamentu, wtopiony w struktur  akordow , dubluje lini  wo-

kaln . Z kolei, je eli wyst puje figuracyjny typ akompaniamentu, to kontrapunk-

tuje on melodi  wokaln , uzupe nia j . Wszystkie piosenki s  tonalne, utrzyma-

ne w tonacjach do trzech znaków. Harmonika towarzyszenia fortepianowego po-
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rusza si  w rozszerzonej tonalno ci. Kompozytor stosuje bardzo szeroki zakres 

funkcji harmonicznych. Obejmuje on akordy podstawowe, akordy wychodz ce 

poza g ówn  tonacj , akordy alterowane, z d wi kami obcymi, a nawet z podwój-

nym trybem. W piosence O zimie i dudku wyst puj  tak e uk ady bitonalne mi -

dzy towarzyszeniem akordowym a wysoko ciami d wi kowymi partii wokalnej: 

 

 

Przyk ad 10. Augustyn Bloch, piosenka O zimie i dudku 

Harmonika w piosenkach Augustyna Blocha jest najbardziej rozwini tym 

elementem. Niezwykle oryginalne s  te  nast pstwa akordowe, pos uguj ce si  

cz sto paralelnymi chromatycznymi przesuni ciami. Niekonwencjonalne struk-

tury akordowe przyjmuj  te  funkcj  kolorystyczno-ilustracyjn , jak np. w pio-

sence Gwiazdy z Fromborka. Tutaj budowa akordów narusza struktur  tercjow , 

a ich nast pstwa reguluje zasada chromatycznych przesuni . W taktach 34–39 

stosuje kompozytor nast puj cy szereg wspó brzmie : 

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 tworz  uk ady skupione, przesuwane o ma e interwa y. Ich zadaniem 

jest stworzenie klimatu tajemniczo ci, towarzysz cego „gwiazdom, zagl daj -

cym” do wie y starego zamku. 

W a nie harmonika decyduje o muzycznym wyrazie tych piosenek. Prostota 

melodyki wokalnej koresponduje z rozwini t  harmonik , stapia si  z ni . 
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W piosenkach, w których akompaniament fortepianowy zbli a si  do faktury fi-

guracyjnej, uk ady wspó brzmie  s  prostsze. 

Dziewi  piosenek przeznaczonych zosta o na jeden g os. W czterech kom-

pozytor wprowadzi  podzia  na realizacj  solow  i zbiorow  (tutti). S  to: 

— A, be, ce… – ca o  piosenki tutti, solo wyznaczone na krótkim odcinku; 

— Pan Wahad o – zwrotka realizowana solo, refren tutti; 

— O marcu kucharzu – d u szy odcinek zwrotki realizowany tutti, cztery ostat-

nie wersy solo. 

W przedostatniej piosence O zimie i dudku z kolei wyst puje posta  dialogu 

wokalnego (Canto I i Canto II), b d cego muzyczn  realizacj  dialogu zawarte-

go w wierszu. 

Ka da piosenka omawianego zbioru poprzedzona jest instrumentalnym 

wst pem, wprowadzaj cym tonacj  i charakter utworu. W kilku utworach wst p 

zawiera element ilustracyjny, np. w piosenkach: 

— Pan Wahad o (imitacja wahad a zegarowego w postaci trójmiarowego pulsu 

ze wspó brzmieniem pó tonowym na drugiej cz ci taktu); 

— Le , rakieto (na ladowanie startu rakiety poprzez przesuwanie szybkich 

szesnastkowych figuracji na roz o onych trójd wi kach). 

Partia fortepianowa poza t em harmonicznym podkre la sw  narracj  znacze-

nie tekstu. 

Zbiór Augustyna Blocha Piosenki dla dzieci przeznaczony jest do realizacji 

przez dzieci. Rozbudowana akordyka partii fortepianu dodaje tym prostym me-

lodiom niew tpliwie warto ci artystycznej, lecz z drugiej strony mo e stwarza  

pewne trudno ci w realizacji praktycznej. Dobór tekstów jest ciekawy i zró ni-

cowany i daje szeroki wachlarz muzycznej charakterystyki, w czym tkwi g ówny 

walor tego zbioru. 

3. Pie ni artystyczne przeznaczone do s uchania 

3.1. Karol Szymanowski: Rymy dzieci ce op. 49 do s ów Kazimiery 
 I akowiczówny 

Cykl 20 pie ni pt. Rymy dzieci ce op. 49 na g os i fortepian, do s ów Kazi-

miery I akowiczówny powsta  na prze omie lat 1922/23. Zosta y dedykowane 

pami ci zmar ej siostrzenicy kompozytora, Alusi Bartoszewiczówny. Jest to je-

dyna pozycja z zakresu literatury dzieci cej w twórczo ci Karola Szymanow-

skiego i przyk ad jego zainteresowania wiatem dzieci cych prze y . Na tle ca-

ej spu cizny kompozytora Rymy dzieci ce zajmuj  skromne miejsce, jednak e 

w panoramie polskiej muzyki adresowanej dla najm odszych s  to utwory wa -

kie, nale ce do najcenniejszych w rodzimej liryce wokalnej. 
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Pie ni powsta y w pocz tkowych latach kszta towania si  stylu narodowego 

kompozytora i jednocze nie wygasania tendencji stylistycznych okresu impre-

sjonistycznego. Chronologicznie plasuj  si  w punkcie zwrotnym twórczo ci 

Szymanowskiego (uko czenie opery Król Roger i powstanie cyklu pie ni S o-

piewnie do s ów J. Tuwima). 

Poezja Kazimiery I akowiczówny odwo uje si  do wyobra ni dziecka, jego 

spojrzenia na wiat. Poetka w swych wierszach powo uje postaci Krzysi i Lalki, 

królewny z bajki, personifikuje bohaterów zwierz cych. Tematyka i charakter 

wierszy s  bardzo zró nicowane9. 

Jak stwierdza Tadeusz A. Zieli ski „styl Rymów dzieci cych uderza szcze-

góln  prostot , zwi z o ci  i klarowno ci  – w zakresie motywiki, formy i faktu-

ry – uzyskanych na gruncie nowoczesnego j zyka d wi kowego Szymanow-

skiego”10. Z kolei autorka artyku u po wi conego temu cyklowi zauwa a w a-

ciwo  wspóln  dla poezji i muzyki: „I akowiczówna i Szymanowski nie 

transponuj  dzieci cych prze y , lecz je podpatruj  i przekazuj  w ich pierwot-

nej, nieska onej postaci. Nie przetwarzaj , lecz obrazuj  ogromny i zabawny 

w swej naiwno ci wiat widziany oczami dziecka, wiat dzieci cych rado ci 

i smutków, wielkich przygód i kolorowych my li”11. 

Cechy pie ni Szymanowskiego, wyartyku owane przez powy szych autorów 

wskazuj , i  s  one przeznaczone wprost dla percepcji dzieci cej, z ca ym swym 

bogactwem i odcieniami odczuwania. W a ciwo ci czysto muzyczne z kolei 

gwarantuj  mo liwo ci rozwoju podstawowych elementów sk adowych umie-

j tno ci odbioru muzyki. Zró nicowane typy ekspresji, rodki ilustracji d wi -

kona ladowczej to czynniki pierwszoplanowe. Kszta towanie melodyki, jej 

wspó dzia anie z tekstem oraz w a ciwo ci faktury fortepianowej przedstawiaj  

kolejny sk adnik dydaktyki percepcji muzycznej dziecka. 

Tytu y pie ni: 

1. Przed za ni ciem; 

2. Jak si  najlepiej op dza  od szerszenia; 

3. Mieszkanie; 

4. Prosi ; 

5. Gwiazdka; 

6. lub królewny; 

                                                 
9 Maryla R e n a t , Utwory dla dzieci w twórczo ci Karola Szymanowskiego i Witolda Lutos aw-

skiego, [w:] Dziecko – szko a – muzyka. Wybór materia ów posesyjnych, red. Anna Grajpel, 

Wydawnictwo WSP, Cz stochowa 2003, s. 42. 
10 Tadeusz A. Z i e l i s k i , Szymanowski. Liryka i ekstaza, PWM, Kraków 1997, s. 220. 
11 Jadwiga Z a b o c k a , Rymy dzieci ce Karola Szymanowskiego, [w:] Karol Szymanowski. 

Ksi ga sesji naukowej po wi conej twórczo ci Karola Szymanowskiego, Warszawa 25–26 mar-

ca 1962, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1964, s. 335. 
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7. Trzmiel i uk; 

8. wi ta Krystyna; 

9. Wiosna; 

10. Ko ysanka lalek; 

11. Gil i sroka; 

12. Smutek; 

13. Wizyta u krowy; 

14. Ko ysanka Krysi; 

15. Myszy; 

16. Z y Lejba; 

17. Ko ysanka gniadego konia; 

18. Nikczemny szpak. 

Szymanowski zastosowa  w swym cyklu bardzo szeroki zakres muzycznej 

ekspresji, oddaj cej charakter tekstu. Tre  i nastrój poezji wyznacza obraz mu-

zyczny. Ten z kolei decyduje o doborze rodków d wi kowych. Wyró ni  mo -

na nast puj ce rodzaje muzycznych charakterów: 

1) pie ni artobliwe (Trzmiel i uk, Myszy); 

2) pie ni groteskowe (Prosi , Gil i sroka); 

3) pie ni epickie, opowiadaj ce, z prost  deklamacj  ( lub królewny, Nikczem-

ny szpak); 

4) pie ni liryczne, nastrojowe (3 Ko ysanki); 

5) pie ni o charakterze religijnym ( wi ta Krystyna). 

Artystycznym wyrazem poczucia humoru jest typowe dla dzieci akcentowa-

nie sylab i przekorne traktowanie prozodii. Szymanowski zastosowa  dwie styli-

zacje mazurka: w pie ni Mieszkanie (bogatszej fakturalnie) oraz w pie ni Prosi . 

Poszczególne utworki najcz ciej w ca o ci utrzymane s  w jednolitym tonie, 

podkre lonym jednorodnym materia em d wi kowym, kszta towanym ewolu-

cyjnie. W niektórych pie niach mamy jednak do czynienia ze zmiennym wyra-

zem, co wynika z faktu wyst pienia dwóch bohaterów w tre ci wiersza (Gil 

i sroka). Rozmiary pie ni s  te  zró nicowane.  

Pomi dzy tekstem literackim a opracowaniem muzycznym istnieje cis a za-

le no , tote  budowa pie ni jest niejednolita. Prozodia tekstu i jego nastrój wy-

znacza form . Wyst puj  tutaj ró ne typy budowy: 

1) 1-cz ciowa (jednolita wyrazowo) forma ewolucyjna z elementem repryzo-

wym (Mieszkanie, Gwiazdka, Prosi , wi ta Krystyna, Ko ysanka lalek, Kot); 

2) forma repryzowa a b a1 (Trzmiel i uk, Ko ysanka Krzysi, Z y Lejba); 

3) forma wariacyjna (Wiosna). 
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W proporcjach mi dzy odcinkami dominuje asymetria, b d ca wynikiem asyme-

trycznej budowy wiersza. Powtórzenia tych samych wersów przywo uj  powtó-

rzenia tre ci muzycznej. 

Tekst poetycki opracowany jest sylabicznie dla zachowania maksymalnej 

wyrazisto ci s ów. Pewne odst pstwa od sylabiczno ci wyst puj  w odcinkach 

imituj cych g osy zwierz t. Pomi dzy budow  wersyfikacyjn  a kszta towaniem 

frazy istniej  wzajemne relacje. Wiersze I akowiczówny s  rymowane, lecz 

o nieregularnym uk adzie akcentów i ró nej ilo ci sylab w wersach. Zako czenia 

fraz melodycznych odpowiadaj ce rymom poetyckim maj  ró ny kierunek me-

lodyki i uk ad rytmiczny. Kszta towanie przebiegu nast puje drog  szeregowa-

nia motywów. Kompozytor stosuje te  polimetri . W ostatniej pie ni Nikczemny 

szpak wyst puje stale zmienne metrum 3
Ú8 i 

2
Ú8, a w pie ni Gwiazdka – polimetria 

symultatywna (równoczesne wspó istnienie metrów 2
Ú4 i 

6
Ú8). Pomimo nieregular-

no ci w kszta towaniu fraz na ogó  wyst puje zgodno  akcentu s ownego z ak-

centem muzycznym. Akcentowana sylaba przypada zawsze na mocn  cz  tak-

tu. Niezgodno  akcentu s ownego i muzycznego cz ciej pojawia si  w pie-

niach lirycznych. 

Melodyka Rymów dzieci cych posiada recytacyjny charakter, odznacza si  

prostot  rytmiczn , niewielkim ambitusem nie przekraczaj cym oktawy. W na-

st pstwach interwa owych przewa aj  post py sekundowe i tercjowe. Wi ksze 

skoki interwa owe stosowane s  dla podkre lenia tekstu. Znaki przykluczowe 

oznaczaj  materia  wyj ciowy, zakres wysoko ci d wi kowych, nie posiadaj  

znaczenia tonacji. Tonalno  zak ada te  istnienie skal i rozwi za  modalnych. 

Wyst puj  tetrachordy ró nych skal: lidyjskiej, pentatonicznej, cyga skiej, ca o-

tonowej. W pie ni Myszy wielokrotnie powtarza si  kwarta lidyjska. 

Szymanowski stosuje rodki ilustracyjne. Na ladowanie odg osów zwierz t 

wp ywa istotnie na kszta t d wi kowy wielu pie ni: 

— szczekanie psa w pie ni Prosi  w postaci opadaj cego pochodu chromatycz-

nego z zastosowaniem trytonu w dwug osie: 

 

 

Przyk ad 11. Karol Szymanowski, pie  Prosi , takty ko cowe 
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— lot szerszenia w pie ni Jak si  najlepiej odp dza  od szerszenia zilustrowany 

jest ko uj c  figur  szesnastkow ; 

— brz czenie trzmiela w pie ni Trzmiel i uk oddane ci g ym trylem fortepianu: 

 

 

Przyk ad 12. Karol Szymanowski, pie  Trzmiel i uk, takty pocz tkowe 

— bieganie myszek w pie ni Myszy ukazane jest w postaci motywów w synko-

puj cym dwug osie. 

Oprócz ilustracyjno ci bezpo redniej kompozytor stosuje rodki oddaj ce 

ogólny wyraz utworu. W trzech ko ysankach znajdujemy trójmiarowe metrum 

i ko ysz cy rytm, w pie ni wi ta Krystyna zredukowana faktura w jednostaj-

nym ruchu wier nutowym i paralelnie przesuwane kwinty wprowadzaj  ton ar-

chaizacji. 

Partia fortepianu jest przejrzysta, operuje faktur  od dwu- do czterog osu. 

Najcz ciej jest figuracyjna. Porusza si  w rodkowym rejestrze i mie ci si  w obr - 

bie trzech oktaw. Górny g os akompaniamentu cz sto dubluje lini  wokaln , nato-

miast dolny wnosi element harmoniczny lub pe ni rol  g osu kontrapunktuj cego. 

Podstaw  uk adów harmonicznych s  wspó brzmienia wywodz ce si  z bu-

dowy tercjowej akordów. Nast pstwa harmoniczne pozbawione s  zwi zków 

funkcyjnych i pod aj  za lini  wokaln . Charakterystyczne paralelne przesu-

ni cia akordów maj  wymiar kolorystyczny. W wielu pie niach wyst puje faktu-

ra polifonizuj ca. O doborze rodków harmonicznych i typu faktury decyduje 

charakter pie ni. 

Cykl Rymy dzieci ce posiada charakter uniwersalny. Swym sposobem wy-

powiedzi przemawia do najm odszych s uchaczy, kszta c c ich percepcj , a tak-

e mo e by  wykonywany dla odbiorców doros ych. „Jest to muzyka nie scho-

dz ca z wysokich rejonów sztuki i artystycznego smaku twórcy, […] pie ni te 

nale  do najcenniejszych pere  jego liryki wokalnej”– stwierdza autor pracy 

o kompozytorze12. 

                                                 
12 Tadeusz A. Z i e l i s k i , op. cit., s. 220. 
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Muzyka Karola Szymanowskiego, jednego z czo owych twórców muzyki 

polskiej XX wieku, powinna by  uwzgl dniana w dydaktyce szkolnej. Pie ni te 

mog  by  wykorzystywane na ró nych etapach edukacji. Utworki krótkie 

(Trzmiel i uk, Gil i sroka) mo na w czy  do programu ju  na etapie wcze-

snoszkolnym. Szeroki wachlarz charakterów i nastrojów poetycko-muzycznych 

zawarty w pie niach, daje du e mo liwo ci wyboru. G ównymi wyznacznikami 

percepcji jest klimat danej pie ni oraz elementy ilustracyjne. Dla dzieci star-

szych mo na adresowa  pie ni bardziej rozbudowane, utrzymane w ewolucyj-

nym toku kszta towania, zwracaj c uwag  na form  i w a ciwo ci materia u 

d wi kowego. Cykl Rymy dzieci ce nale y potraktowa  te  jako studium przy-

gotowawcze do percepcji innych utworów Szymanowskiego. 

3.2. Pie ni dzieci ce Witolda Lutos awskiego 

Pie ni dla dzieci tego kompozytora powstawa y w latach 1947–1959. Sta-

nowi y one nurt uboczny w muzyce Lutos awskiego, tworzone by y dla radia. 

W tym czasie j zyk d wi kowy twórcy przechodzi  przemiany stylistyczne, któ-

re s  równie  widoczne w owych krótkich kompozycjach wokalno-instrumen- 

talnych. Lutos awski komponowa  cykle, jak i pojedyncze pie ni, w ró nych wa-

riantach obsady. Mo na je uj  w trzy g ówne rodzaje: 

— pie ni na g os i fortepian; 

— pie ni na g os i zespó  kameralny; 

— pie ni na g os i orkiestr  kameraln . 

Niektóre utwory zosta y opracowane w dwóch odmianach obsady, kompozytor 

dokonywa  transkrypcji swych utworów dla potrzeb wykonawczych. Lutos aw-

ski si ga  do poezji wielu autorów, w ród których na czo o wysuwaj  si  pie ni 

do tekstów Juliana Tuwima. Poza nim znajdujemy nazwiska takich poetów, jak: 

Lucyna Krzemieniecka, Janina Porazi ska, Teofil Lenartowicz, Hanna Janu-

szewska, W odzimierz Domeradzki, Jadwiga Korczakowska. Merytorycznie 

dominuje w nich tematyka przyrodnicza z charakterystyczn  personifikacj  

zwierz t i przedmiotów, tematyka ycia codziennego z silnym akcentem ludo-

wym. Powojenne lata powstawania pie ni dzieci cych Lutos awskiego to czas 

silnej ekspansji folkloru w polskiej twórczo ci muzycznej. Tematyka ludowa 

twórczo ci dzieci cej by a zatem naturalnym odbiciem powszechnie panuj cych 

tendencji. Tre  poetycka – co jest oczywiste – determinuje charakter muzyczny 

pie ni. Najcz ciej s  to utworki pogodne, radosne, skoczne i artobliwe. Tutaj 

Lutos awski ukazuje si  jako mistrz muzycznego humoru. S  te  piosenki no-

stalgiczne i typowo ilustracyjne. Oto chronologiczny wykaz pie ni dzieci cych 

Witolda Lutos awskiego: 
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1947: 
— Piosenki dziecinne na g os i fortepian do s ów Juliana Tuwima (pie ni do 

piewu), wyd. PWM 1948 (wersja na chór dzieci cy i orkiestr  z 1952 roku, 

wersja na g os i orkiestr  kameraln ): 

1. Taniec; 

2. Rok i bieda; 

3. Kotek; 

4. Idzie Grze ; 

5. Rzeczka; 

6. Ptasie plotki; 

— Spó niony s owik, pie  na g os i fortepian do s ów Juliana Tuwima (pie  

do s uchania), wyd. PWM 1948; 

— O Panu Tralali skim, pie  na g os i fortepian do s ów Juliana Tuwima 

(pie  do s uchania), wyd. PWM 1948; (wersja na g os i orkiestr , 1952). 

1951: 
— Cykl S omkowy a cuszek i inne dziecinne utwory na sopran i mezzosopran, 

flet, obój, 2 klarnety i fagot (pie ni do piewu), wyd. PWM 1952, 1953: 

1. Wst p instrumentalny; 

2. Cha upeczka niska, s owa ludowe; 

3. By a babule ka, s owa ludowe; 

4. Co tam w lesie hukn o, s owa ludowe; 

5. W polu grusza sta a, s owa Janina Porazi ska; 

6. Ros a kalina, s owa Teofil Lenartowicz; 

7. Chcia o si  Zosi jagódek, s owa ludowe; 

8. S omkowy a cuszek, s owa Lucyna Krzemieniecka: 

I. Dzieci; 

II. Studzienka; 

III. Krzak ró y; 

IV. Pies; 

V. Kwiatek; 

VI. Krowa; 

VII. Zako czenie; 

— Cykl Wiosna – 4 pie ni dzieci ce na mezzosopran i orkiestr  kameraln  (pie-

ni do s uchania), wyd. PWM 1996: 

1. Ju  jest wiosna, s owa Hanna Januszewska; 

2. Jak warszawski wo nica, s owa W odzimierz Domeradzki; 

3. Piosenka o z otym listku, s owa Jadwiga Korczakowska; 

4. Majowa nocka, s owa Lucyna Krzemieniecka (wersja na g os i fortepian, 

wersja na chór e ski i fortepian). 
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1952: 
— 2 piosenki dziecinne na g os i fortepian do s ów Agniji Barto, rosyjskiej po-

etki (piosenki do piewu), wyd. PWM 1954: 

1. Srebrna szybka; 

2. Muszelka. 

1953: 
— 2 piosenki dla przedszkoli na g os i fortepian (piosenki do piewu), wyd. 

PWM 1956 (wersja na g os i orkiestr ): 

1. Pióreczko, s owa Janina Osi ska; 

2. Wróbelek, s owa Lucyna Krzemieniecka; 

— Piosenki dla dzieci: 

1. Wianki, s owa S. Szuchowa; 

2. Po egnanie wakacji, s owa Lucyna Krzemieniecka. 

1958: 
— Piosenki dla dzieci na g os i fortepian do s ów Janiny Porazi skiej (piosenki 

do piewu), 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 pod odze. 

Opracowanie muzyczne w pe ni oddaje sens i charakter tekstu poetyckiego. 

Budowa formalna pie ni jest ci le zale na od rodzaju wiersza. Kompozytor si -

ga  najcz ciej po wiersze stroficzne o prostej, regularnej budowie. Przewa aj  

tu utwory rymowane, sylabiczne (taka sama ilo  sylab w wersach) lub sylabo-

toniczne (ta sama ilo  sylab i taki sam uk ad akcentów w kolejnych wersach). 

Wi kszo  pie ni posiada budow  okresow . Lutos awski stosuje ró ne odmiany 

okresów muzycznych: 

1) ma y okres 8-taktowy; 

2) wielki okres 16-taktowy; 

3) okres rozszerzony niesymetryczny. 

Symetria sylabiczna wiersza konstytuuje symetryczn  budow  okresow . 

Zwrotka pie ni Cha upeczka niska z cyklu S omkowy a cuszek do s ów Lucyny 

Krzemienieckiej posiada uk ad dwunastu sylab w wersie, którym odpowiada 

czterotaktowy poprzednik. Dwa wersy tworz  o miotaktowy okres (Przyk ad 

13). Regularno  podkre la jednakowy schemat rytmiczny i jednakowa melody-

ka zmodyfikowana w nast pniku. 
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Wielkie okresy szesnastotaktowe s  zastosowane dla d u szych wersów 

(wi kszej ilo ci sylab) i wynikaj  z ukszta towania metrorytmicznego. Podobnie 

jest w przypadku okresów rozszerzonych. Istotny jest tu tak e sens tekstu po-

etyckiego. Przyk adem okresu rozszerzonego mo e by  piosenka Kotek z cyklu 

Piosenki dziecinne do s ów J. Tuwima, w której poprzednik jest krótkim zapyta-

niem (poprzedzonym dwutaktowym wst pem), nast pnik za  obejmuje a  3 wer- 

sy ze zmian  metrum na 2Ú4 (Przyk ad 14). 

 

 

Przyk ad 13. Witold Lutos awski, pie  Cha upeczka niska, takty pocz tkowe 

 

 

Przyk ad 14. Witold Lutos awski, pie  Kotek, takty pocz tkowe 
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Teksty s  opracowane sylabicznie, tote  ilo  sylab w wierszu bezpo rednio 

wp ywa na posta  rytmiczn . Wi ksza ilo  sylab powoduje rozdrobnienie ryt-

miczne. Wyst puj  tutaj dwa rodzaje zale no ci tekstowo-muzycznych: 

— zale no  wersowo-okresowa; 

— zale no  sylabiczno-rytmiczna. 

Formy pie ni tworz  ró ne schematy. Cz sto tworz  repryzowy uk ad typu 

a b a1 (pie  Taniec, Ptasie plotki, Bajka iskierki). Zestawienie zwrotki i refrenu 

(czyli dwóch okresów) tworzy uk ad a b (pie  Ros a kalina, Majowa nocka), 

który wyst puje te  w przypadku nowego opracowania drugiej zwrotki (pie  

Wiosna). W tych prostych uk adach zastosowana jest budowa okresowa. Bar-

dziej rozbudowane pie ni tworz  schematy z o one o ró nym uk adzie muzycz-

nych tre ci. S ynna artobliwa pie  O Panu Tralali skim, do s ów Juliana Tu-

wima, tworzy uk ad zbudowany z 10 odcinków: a a a b b c d a1b1e. Druga zna-

na pie  Spó niony s owik posiada schemat formy nast puj cy: a a1a a1b a ko-
da. Ma e litery tych schematów oznaczaj  odcinki kilku- lub kilkunastotaktowe, 

odpowiadaj ce strofom wiersza. Cz sto s  symetryczne w budowie fraz, lecz nie 

tworz  ju  budowy okresowej. Nale y przypomnie  tutaj, e budowa ca ej pie ni 

wynika zawsze z zastosowanego tekstu poetyckiego. 

Wa nym zjawiskiem jest fakt istnienia w ka dej pie ni pewnego elementu re-

pryzowego, co oznacza powrót pocz tkowej frazy lub zdania w taktach ko cowych. 

W pó niejszych pie niach z lat 50-tych, w których zaznacza si  unowocze-

nienie j zyka d wi kowego, wyst puje asymetria w budowie fraz i zda  oraz 

polimetria. Humorystyczny sens posiada asymetryczno-dwumetryczne ukszta -

towanie frazy w piosence Ptasie plotki do s ów Juliana Tuwima. Wersyfikacja 

wiersza jest sylabotoniczna. Dla oddania charakteru tekstu, pomimo jego regu-

larno ci sk adniowej, Lutos awski stosuje chwyty asymetrii muzycznej: wpro-

wadza ró ne metra w pierwszej frazie, zmieniaj c akcentacj  s owa przez ryt-

miczne wyd u enie (wra enie powstrzymania). 8 sylab tekstu kompozytor opra-

cowuje w rytmiczny uk ad typu: 6 ósemek (metrum 3
Ú4) i 2 ósemki przedzielone 

pauzami (metrum 2
Ú4); kolejny wers, równie  o miosylabiczny, opracowany jest 

regularnie: 4 ósemki i 4 ósemki (metrum 2
Ú4). Ponadto wprowadza jednotaktowe 

wstawki fortepianowe, na laduj ce odg osy ptaków: 
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Przyk ad 15. Witold Lutos awski, pie  Ptasie plotki, takty pocz tkowe 

W pie niach z ostatnich lat budowa oparta jest na szeregowaniu fraz. W pie-

ni Siwy mróz do s ów Janiny Porazi skiej z 1958 roku stosuje Lutos awski re-

gularn  polimetri  i zmienn  rytmik . 

Istnieje tak e zale no  mi dzy form  pie ni a tre ci  poetyck . Nowa my l 

wiersza daje now  fraz , powtórzona my l przywo uje t  sam  fraz . Modyfika-

cje podobnych tre ci poetyckich oddaj  zmiany motywiczne. Ka da pie  dzie-

ci ca Lutos awskiego przedstawia nieco odmienny wariant symbiozy s owno- 

-d wi kowej13. 

Partia wokalna w wi kszo ci utworów jest tonalna i diatoniczna. Ostatnie 

pie ni odchodz  od tonalno ci, stosuj  swobodne uk ady interwa owe. Lutos aw-

ski stosuje równie  skale modalne, np. w pie ni Rok i bieda do s ów J. Tuwima 

wyst puje skala dorycka, w pó nej pie ni Wiosna w partii instrumentalnej znaj-

dujemy uk ad d wi kowy skali góralskiej. W post pach melodycznych dominuj  

sekundy i roz o one trójd wi ki. Rozpi to  melodyki zazwyczaj si ga oktawy. 

W jednej pie ni z cyklu Wiosna – Piosence o z otym listku kompozytor wprowa-

dzi  wypracowan  przez siebie w latach 50-tych technik  wi zania interwa ów 

w pary. Polega to na sta ym powtarzaniu po czenia tercji ma ej i pó tonu 

(w partii klarnetu). Mamy tu do czynienia z wp ywem techniki kompozytorskiej 

z g ównego nurtu twórczo ci (Przyk ad 16). 

Rytmika pie ni jest prosta, bardziej z o one s  uk ady metryczne. W ostat-

nich pie niach polimetria staje si  sta ym wspó czynnikiem. 

                                                 
13 Maryla R e n a t , Zwi zki s owno-muzyczne w pie niach dzieci cych Witolda Lutos awskiego, 

„Prace Naukowe Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie. Seria: Edukacja Muzyczna”, 

z. 1, red. Marta Popowska, Wyd. AJD, Cz stochowa 2005, s. 102–107. 
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W harmonice wyst puj  tradycyjne, tercjowe struktury akordowe. W wielu 

pie niach pozbawione s  jednak e relacji funkcyjnych. Zwroty tonalne wyst puj  

na krótkich odcinkach. Niektóre typy akordów s  rodkiem czysto brzmieniowym. 

 

 

Przyk ad 21. Witold Lutos awski, Piosenka o z otym listku, takty pocz tkowe 

W ostatnich pie niach pojawiaj  si  struktury nowszego typu, np. sekundo-

we (pie  Bajka iskierki). Nast pstwa akordowe zak ócaj  niejednokrotnie to-

nalno  melodii. Chromatyka ma zastosowanie w tworzeniu linii kontrapunktu-

j cych. Szczególnie cz sto wyst puje technika paralelnych przesuni  zarówno 

w strukturach akordowych, jak i pochodów dwug osowych. Zestawianie akor-

dów tradycyjnych ze strukturami mieszanymi, brzmie  konsonansowych z ostry- 

mi dysonansami daje w konsekwencji bardzo niekonwencjonaln  i wie  opra-

w  harmoniczn . 

Obsada instrumentalna w pie niach Lutos awskiego obejmuje podstawowy 

uk ad na g os z fortepianem, na g os i zespó  kameralny oraz na 2 g osy i zespó , 

na g os i orkiestr  kameraln . W warstwie instrumentalnej bardzo istotn  rol  

pe ni  rodki ilustracyjne. Tutaj znów istnieje cis a zale no  mi dzy tre ci  

tekstu poetyckiego i materia em muzycznym. 

Efekty d wi kona ladowcze bardzo wyra nie wyst puj  w cyklu S omkowy 

a cuszek, skomponowanym na sopran, mezzosopran i zespó  kameralny w sk a- 

dzie: 2 klarnety, flet, obój i fagot. S  to: 

1) równoleg e kwintdecymy dwóch klarnetów w pie ni Studzienka, które odda-

j  g bi  studni; 

2) krótkie, ostre sekundy w pie ni Krowa, imituj ce ryk zwierz cia. 

Od strony muzycznej cykl ten przedstawia siedmiokrotne opracowanie tej 

samej okresowej melodii, ka dorazowo w innej tonacji, z nowym tekstem i in-

nym towarzyszeniem instrumentalnym (ka da z pie ni posiada t  sam  melodi , 

czasem nieznacznie zmodyfikowan  rytmicznie). Cykl ten utrzymany jest w du-

chu stylizacji ludowej. W czterech pie niach kompozytor si gn  po teksty lu-

dowe. Poza siedmioma piosenkami o tej samej melodii, od których wzi a si  

nazwa ca ego zbioru, cykl zawiera 7 innych pie ni, g ównie do tekstów ludo-

wych, poprzedzonych wst pem instrumentalnym.  
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rodki ilustracyjne wyst puj  te  w innych pie niach: 

— równomierny ruch ósemkowy na interwale tercji w pie ni Rzeczka, do s ów 

J. Tuwima, imituje szum rzeczki; 

— figuracje szesnastkowe na s siednich d wi kach w pie ni Muszelka, do s ów 

A. Barto, równie  na laduje ruch wody; 

— ostinatowa figuracja triolowa w partii skrzypiec w pie ni Majowa nocka ilu-

struje przemykanie sowy poprzez las; 

— ostre akordy fortepianu w pie ni O Panu Tralali skim, do s ów J. Tuwima, 

imituj  nieczyste piewanie chóru Tralali skiego; 

— przednutki w pie ni Ptasie plotki ilustruj  odg osy ptaków domowych, wer-

tykalne zestawienie regularnej grupy szesnastkowej z triol  ósemkow  w za-

ko czeniu tej pie ni oddaje bójk  wszystkich mieszka ców podwórka. 

Naj ci lejsze zespolenie tekstu i muzyki wykazuj  pie ni do s ów J. Tuwi-

ma. Ich spora liczba daje okazj  do jednoczesnego przedstawienia twórczo ci 

wybitnego poety i wybitnego kompozytora. Wiersze Tuwima zawieraj  sporo 

„momentów muzycznych”, które muzyka Lutos awskiego uwypukla, podkre la 

budow  wiersza form  melodyki, wyostrza sens rodkami ilustracyjnymi14. 

Pie ni dzieci ce Witolda Lutos awskiego funkcjonuj  jako materia  dydak-

tyczny przeznaczony do s uchania oraz do wykonania. Liczne transkrypcje na 

ró ne warianty obsady daj  mo liwo  wykonywania tych utworów na ró nych 

etapach kszta cenia i ró nych dzia aniach pedagogicznych. Niektóre piosenki s  

adresowane ju  do dzieci przedszkolnych (Pióreczko, Wróbelek) i w wieku 

wczesnoszkolnym (S omkowy a cuszek, Srebrna szybka, Muszelka). S  dosko-

na ym materia em kszta cenia podstaw percepcji muzycznej. Muzyczne kszta -

towanie w postaci budowy okresowej oraz elementy ilustracyjne to g ówne 

wspó czynniki w nauczaniu owych podstaw. Prostota melodyki – elementu pod-

stawowego, wspó istniej ca z wyrafinowanym j zykiem harmonicznym, pobu-

dza dzieci c  wyobra ni  d wi kow . Uczniowie, poznaj cy pie ni Lutos aw-

skiego, s  jednocze nie wprowadzani w problematyk  j zyka muzycznego XX 

wieku (polimetria, uk ady atonalne, asymetria budowy). Te zjawiska nale y 

oczywi cie podawa  uczniom starszym, dobrze zorientowanym w zakresie mu-

zyki tonalnej. Sam kompozytor t  w a ciwo  swych utworków scharakteryzo-

wa  nast puj co: „Napisanie ca ej serii u ytkowych utworów opartych na tema-

tach ludowych sta o si  dla mnie mimowoln  okazj  do wypracowania pewnego 

– wprawdzie w skiego i jednostronnego – ale do  charakterystycznego stylu. 

Polega on przede wszystkim na po czeniu prostych diatonicznych motywów 

z chromatycznymi nietonalnymi kontrapunktami, a tak e niefunkcyjn  wielo-

barwn , kapry n  harmonik . Równie  rytmiczne przetworzenia tych motywów 

                                                 
14 Maryla R e n a t , Zwi zki s owno-muzyczne…, s. 108. 
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oraz polimetria powstaj ca z po czenia ich z towarzysz cymi im elementami 

nale  do charakterystycznych cech stylu”15. 

Po pierwszych wydaniach piosenek Lutos awskiego w 1948 roku ukaza a si  

na amach „Ruchu Muzycznego” entuzjastyczna recenzja, pióra innego polskie-

go kompozytora, Romana Haubenstocka. Jego opinia jest wci  aktualna: „To, 

co daje w tych piosenkach Lutos awski, jest najwy szym walorem tego, co po-

winno by  podstaw  muzycznego wychowania dziecka”16. 

* * * 

Powy ej omówiona literatura pie niarska dla dzieci przedstawia du e bogac-

two problematyki muzycznej. Zró nicowane uk ady formalne z przewag  budo-

wy okresowej daj  mo liwo  zapoznania m odych wykonawców lub s uchaczy 

z podstawami form muzycznych. Podobnie jest z zagadnieniem tonalno ci. Wy-

chodz c od utworów tonalnych ci le diatonicznych, poprzez utwory utrzymane 

w rozszerzonej tonalno ci z ró nym stopniem chromatyzacji, dochodzimy do 

utworków atonalnych, kszta towanych swobodnie. Te ostatnie, oczywi cie, bar-

dziej stanowi  materia  dydaktyczny, przeznaczony do percepcji. 

Bardzo istotnym elementem wszystkich pie ni dzieci cych s  rodki ilustra-

cyjne, wprowadzane przez kompozytorów cz ciej w partii fortepianu, rzadziej 

w partii wokalnej. Maj  one wiod ce znaczenie w kszta towaniu wyobra ni mu-

zycznej u dzieci. Wreszcie sprz enie tekstu poetyckiego z opracowaniem mu-

zycznym, zale no  charakteru wyrazowego pie ni od tre ci wiersza, kszta to-

wanie jako ci ekspresyjnych, to zagadnienia o znaczeniu podstawowym, na któ-

re nauczyciel powinien zwróci  uwag  przed zapoznaniem si  ucznia z utworem. 

Polska literatura pie niarska daje du e mo liwo ci wyboru. S  tu utwory na 

elementarnym stopniu trudno ci przeznaczone do podstawowego kszta cenia, s  

pie ni bardziej zaawansowane w wymaganiach wokalnych, s  wreszcie kompo-

zycje przekraczaj ce mo liwo ci wykonawcze dzieci, kszta tuj ce muzykalno  

poprzez odbiór w wykonaniu profesjonalnych piewaków. 

Utwory wokalne to bodaj najszerszy dzia  w obszarze muzyki dzieci cej 

i pi kny wk ad polskich twórców w problematyk  szeroko poj tego wychowania 

muzycznego. 

 

                                                 
15 Cyt. za: Witold Lutos awski. Materia y do monografii, zestawi  Stefan Jaroci ski, PWM, Kra-

ków 1967, s. 44. 
16 Roman H a u b e n s t o c k , Piosenki dziecinne Witolda Lutos awskiego, „Ruch Muzyczny”, 

1948, nr 2, s. 14. 
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