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Klasa 5B


Temat: Zabawa i żart w muzyce. 


Muzyka dla wielu ludzi stanowi pracę, pasję oraz spełnienie. Z tego względu sporo 
osób podchodzi do tej dziedziny sztuki ze sporą powagą oraz szacunkiem. Jest to 
prawidłowa postawa, jednak ważne, aby przy tym nie utracić umiejętności bawienia 
się oraz cieszenia muzyką. Wybitni kompozytorzy, którzy są dziś znani na całym 
świecie, starali się tworzyć dzieła, które będą dawały radość oraz rozrywkę. Część 
z nich pozwoliła sobie nawet na napisanie kompozycji, których głównym celem był 
żart bądź zaproszenie do zabawy. 

Posłuchaj:  
https://www.youtube.com/watch?v=IW2m41N7TC0 

Materiał muzyczny przedstawia utwór o nazwie Duetto 
buffo di due gatti, znany w Polsce pod nazwą Duet 
kotów bądź duet dwóch kotów. Dzie ło jest 
przypisywane kompozytorowi Gioacchino Rossiniemu. 
Duet kotów jest zazwyczaj wykonywany przez dwa 
soprany, a jego tekst składa się z powtarzanego na wiele 
sposobów słowa miau, mającego imitować miauczenie 

Gioacchino Rossiniemu

https://www.youtube.com/watch?v=IW2m41N7TC0


kota. Kompozycja jest bardzo chętnie wykonywana podczas bisów w czasie 
koncertów i stanowi przykład popularnego dzieła, które zachwyca nie tylko swoim 
artyzmem, ale także pozwala na uśmiech oraz zabawę podczas występów. 

Posłuchaj:  
https://www.youtube.com/watch?v=vtAu7xkwNjQ 
 

Jednym z najbardziej znanych dzie ł Niko łaja 
Rimskiego-Korsakowa jest Lot trzmiela z opery 
baśniowej Bajka o carze Sałtanie. Jego rozpoznawalność 
zaowocowała powstaniem mnóstwa przeróbek oraz 
interpretacji na różne instrumenty. Utwór jest dobrym 
przykładem ilustracyjności muzyki. Lot trzmiela 
posiada potencjał muzyczny do zabawy. Podobieństwo 
dźwięków do przypadkowego lotu owada nie tylko bawi 
nawet w dzisiejszych czasach, ale także zdumiewa 
polotem i błyskotliwością. Dzieło Rimskiego-Korsakowa 
jest szeroko znane i przytaczane w kulturze; co ciekawe, 
istnieje też Rekord Guinnessa związany z jego 
wykonaniem. Jest on związany z najszybszym, ale też 
bezbłędnym wykonaniem utworu. 

Każdy z prezentowanych wcześniej utworów jest traktowany zarówno jako dzieło 
wybitne i ważne, jednak towarzyszy im też żart oraz zabawa wpisana w tworzenie 
lub odbiór muzyki. Skojarzenia ze zwierzętami są jednym z najczęstszych motywów, 
jednak nie jedynym. W wielu kompozycjach humor jest przekazany w inny sposób - 
w postaci nawiązań do innych twórców, a czasem także w formie notacji muzycznej
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