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MUZYKA 

KL. VI b 

TEMAT: NA POŁUDNIE EUROPY – AUSTRIA I WŁOCHY ZWIĄZKI MUZYKI Z     

              OMAWIANYMI KRAJAMI (OPERA, ROSSINI, VIVALDI, LUTNICY). 

 

        Podróż pociągiem do Wiednia, stolicy Austrii, trwa kilka godzin. Już na dworcu 

kolejowym wszędzie witają nas czekoladki z wizerunkiem Mozarta. Oto miasto trzech 

wielkich klasyków wiedeńskich: Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena i 

Josepha Haydna. 

         Z Wiednia wystarczy wyjechać samochodem, by po kilku godzinach znaleźć się w 

austriackich Alpach i podziwiać wspaniałe górskie krajobrazy, a także… usłyszeć niezwykły 

śpiew górali tyrolskich. Brzmi niesamowicie!  

 

Posłuchajcie jodłowania w wykonaniu Adolfa Runggaldiera „Polka mazurka z austriackiego 

Tyrolu” (załącznik audio1). 

 

Jodłowanie – śpiew górali alpejskich 

Jodłowanie to charakterystyczny tradycyjny śpiew górali zamieszkujących Tyrol 

(górzysty region północnych Włoch i zachodniej Austrii) oparty na sylabach 

dźwiękonaśladowczych. Może być jednogłosowy lub wielogłosowy. Polega na powtarzanych  

szybkich zmianach wysokości dźwięku (w obrębie jednej śpiewanej nuty) oraz ciągłych 

zmianach dwóch rejestrów głosowych – piersiowego i głowowego, a także częstym 

wykorzystywaniu samogłoski „i”, na której śpiew brzmi szczególnie głośno i przenikliwie. 

Jodłowanie jest być może najstarszą i najgłośniejszą formą głosowej komunikacji ludzkiej. 

Jodłując, ludzie porozumiewali się ze sobą i przekazywali ważne informacje na duże 

odległości. Co ciekawe, na taki śpiew reagują zawieszone na szyjach zwierząt dzwonki, 

które wchodzą w rezonans i zaczynają dzwonić. Jodłowanie to technika śpiewu 

wykorzystywana również w muzyce country. W podobny sposób operowały głosem niektóre 

plemiona Indian Północnej Ameryki, wydając okrzyki bojowe. 

 

Wsiadamy do autokaru jadącego do Włoch. Posłuchajcie włoskiej piosenki „La bella 

polenta” (załącznik audio2) 

 

Przypomnienie wiadomości o włoskiej muzyce i włoskich kompozytorach. 

a) A. Vivaldi to twórca Koncertu G-dur, cyklu Cztery pory roku, najważniejszy dla tego 

kompozytora instrument to skrzypce. 

b) N. Paganini – wirtuoz skrzypiec.  

c) We Włoszech działały najsłynniejsze na świecie rodziny lutników (Stradivari, Amati, 

Guarneri).  

d) G. Rossini - kompozytor opery Wilhelm Tell.  

d) Włochy uchodzą za ojczyznę pięknego śpiewu (tzw. bel canto = piękny śpiew). 

 

Pozdrawiam  
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