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OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Przedmiot obowiązkowy dla studentów kierunku instrumentalistyka, specjalność: wiolonczela, kontrabas - 
studia II-go stopnia 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

 
Zagadnienia związane z wykonywaniem muzyki XVII, XVIII i 1poł. XIX wieku.  
Poruszana problematyka: 
- specyfika najważniejszych stylów i założeń estetycznych muzyki XVII, XVIII i 1szej poł. XIX w. (łącznie ze    
stylami przejściowymi)  
- wybrane zagadnienia  związane z tzw. wykonawstwem historycznie poinformowanym: artykulacja, 
ozdobniki, strój (tzw. pitch, temperacja), określenia związane z tempem i charakterem, elementy retoryki 
muzycznej, basso continuo, notacja 
- najważniejsze tańce suity barokowej 
- najważniejsze zagadnienia związane z historią wiolonczeli i kontrabasu (ich wczesne odmiany, różnice 
między instrumentami z grupy viol da braccio i viol da gamba)  
- omówienie podstawowych funkcji wiolonczeli i kontrabasu (lub ich wczesnych form) w muzyce od XVII do 
1szej poł. XIX wieku  
 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

Zajęcia grupowe w formie wykładu, połączone z  prezentacją nagrań oraz studiowaniem wybranych 
manuskryptów i starodruków. Część zajęć może  odbywać się w formie dyskusji. 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza) 

 
Celem nauczania przedmiotu Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej dla wiolonczelistów i 
kontrabasistów  jest wzmacnianie świadomości dotyczącej różnic stylistycznych w muzyce, wykształcenie 
muzyka rozumiejącego potrzebę korzystania z wydań źródłowych (lub tzw. krytycznych), rozbudzenie 
potrzeby samodzielnego dążenia do uzupełniania zdobytej wiedzy, zaznajomienie z podstawową 
problematyką związaną ze stylowym wykonawstwem muzyki Baroku i Klasycyzmu. 
Student powinien wykazać się znajomością problematyki omawianej na wykładach, posiadać niezbędną 
bazę teoretyczną umożliwiającą próby wykorzystania w praktyce wybranych elementów tzw. 
wykonawstwa historycznie poinformowanego, a także umożliwiającą prowadzenie twórczych dyskusji na 
tematy związane z estetyką i stylem wykonawstwa muzycznego. 
 

Możliwe języki nauczania 

j. polski, j. angielski 

 



ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 10% 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny 40% 

egzamin ustny 40% 

egzamin praktyczny  

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 

Nikolaus  Harnoncourt – „Muzyka mową dźwięków” 
Danuta Szlagowska – „Muzyka Baroku” 

 

Literatura uzupełniająca 

wybrane artykuły dotyczące muzyki Baroku i Klasycyzmu 
fragmenty wybranych traktatów z XVII i XVIII wieku 

 

 

 


