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Cele przedmiotu 

1.wprowadzenie w problematykę myśli teoretyczno-filozoficznej o muzyce.  

2.zapoznanie z głównymi nurtami estetyki muzycznej i wspólnymi ich obszarami. 

3.naświetlenie problemu relacji między kulturą, światopoglądem epoki i poglądami 

estetycznymi a twórczością muzyczną, mające na celu pogłębienie rozumienia tej 

 ostatniej. 

 

 

 3.naświetlenie problemu relacji między poglądami estetycznymi a twórczością 
muzyczną, mające na celu pogłębienie rozumienia tej ostatniej. 

Wymagania wstępne 
Znajomość historii muzyki oraz literatury muzycznej na poziomie edukacji muzycznej II 

stopnia 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

do PRK 

Wiedza (W) 

 
KT2aK_W01 

KT2aK_W04 

 

zna i rozumie szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki 
niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych 

zagadnień w zakresie dyscyplin artystycznych właściwych 

dla 

kierunku studiów 
zna i rozumie kontekst historyczny i kulturowy odnośnych 

dziedzin sztuki i ich związków z innymi dziedzinami 

współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę 
w sposób odpowiadający kierunkowi studiów i specjalności 

         P7S_WG 
         P7S_WG 

Umiejętności (U) 

KT2aK 

_U06 

 

KT2aK 

_U07 

 

 

 

potrafi dokonać oceny dzieła sztuki dźwiękowej 
 

potrafi przygotować rozbudowane prace pisemne i 

wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych 

związanych z kierunkiem studiów i specjalnością, z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 

różnych źródeł 
 

 

 

 

P7S_UW 

P7S_UK 

 

 



Kompetencje 

społeczne (K) 

 

 

 

KT2aK 

_K01 

 

KT2aK 
_K03 

 

 

 

 

 

 

 

 

jest gotów do uczenia się przez całe życie, inspirowania i 

organizowania procesu uczenia się innych osób; 
samodzielnego 

integrowania nabytej wiedzy obrębie specjalności oraz 

innych 

szeroko pojętych działań kulturotwórczych, a także 
podejmowania w zorganizowany sposób nowych i 

kompleksowych działań 

jest gotów do krytycznej oceny własnych działań twórczych i 
artystycznych oraz potrafi adekwatnie ocenić inne 

 

przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7S_UU 

P7S_KR 

P7S_KK 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Historia myśli o muzyce od starożytności po czasy współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem poglądów na istotę muzyki, 

jej stosunek do bytu i istnienia ludzkiego, jej rolę w kulturze i w życiu człowieka. 

Semestr I: 

Przedmiot estetyki muzycznej, myśl estetyczno-muzyczna  starożytności, średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu i   

romantyzmu po filozofię dramatu muzycznego Wagnera 

 

Semestr II 

Myśl estetyczno muzyczna epoki modernizmu ( przełomu XIX i XX wieku), estetyka neoklasycyzmu, ekspresjonizmu, 

II awangardy XX wieku. Estetyka fenomenologiczno-hermeneutyczna,  semiologiczna i socjologiczna. „Postnowoczesny” 

przełom w poglądach na sztukę i jego wpływ na muzykę. Zagadnienia estetyczne w najnowszym piśmiennictwie muzyczno-

estetycznym i muzykologicznym. 

 

Metody kształcenia 

 
Wykład problemowy 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

praca roczna na wybrany temat,  

dyskusja na jej temat w trakcie egzaminu 

 

KT2aK_W04 

KT2aK _U07 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 

I semestr – zaliczenie 

II semestr – egzamin 

Literatura podstawowa 

Fubini E.: Historia estetyki muzycznej. Tłum.Z.Skowron. Kraków 1997 
Jarzębska A.: Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX w. Wrocław 2004. 
Ingarden R.: Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości. Kraków 1973 
 

Literatura uzupełniająca 

- Bristiger M.: Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej. 

Kraków 1986 

 -      Ciesielski R. Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego. Poznań 2005 

 -      Ciesielski R. Polska krytyka jazzowa xx wieku. Zagadnienia i postawy. Zielona Góra 2017 

 -      Dahlhaus C. Idea muzyki absolutnej i inne studia. Tłum. A. Buchner. Kraków 1988. 

 -      Dahlhaus C. Estetyka muzyki. Wstęp i tłum. Z.Skowron, Warszawa 2007 

 -      Dahlhaus C. Eggebrecht H.H. Co to jest muzyka? Tłum. D.Lachowska. Wstęp: M.Bristiger. Warszawa 1992    

     -      Helman Z.: Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX w. Kraków 1985 

- Jarzębska A. Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej. Kraków 2002. 

- Jarzębska A., Paja-Stach J.(red.): Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce. Kraków 2007. 

- Jarociński S.: Ideologie romantyczne. Kraków 1979 

- Kisielewski S.: Muzyka i mózg. Eseje. Kraków 1974 

- Kofin E.: Semiologiczny aspekt muzyki. Warszawa 1990. 

- Lissa Z. Szkice z estetyki muzycznej. Kraków 1964 

- Lissa Z.: Nowe szkice z estetyki muzycznej. Kraków 1975. 

- Lissa Z.: Wybór pism estetycznych, Kraków 2008. 

- Piotrowska M.: Tezy o możliwości hermeneutyki muzycznej w świetle stu lat jej historii. Warszawa 1990. 

- Piotrowska M.: Hermeneutyka, 46 minucji dla muzykologów, Lublin 2007. 



- Piotrowski M.: Autonomiczne wartości muzyki. Poznań 1984. 

- Piotrowski M.: Pojęcie wyrażania we współczesnej estetyce muzyki. [W:] Z filozoficznych zagadnień muzyki. Red. M.Piotrowski. 

Poznań 1989 

- Pociej B.: Bach, muzyka i wielkość. Kraków 1964. 

- Pociej B. Szkice z późnego romantyzmu. Kraków 1978 

- Polony L.: Fenomenologiczna koncepcja muzyki E.Ansermeta i J.Claude’ a Pigueta.[W:] Spotkania muzyczne w Baranowie I. Kraków 

1978. 

- Polony L.: W kręgu muzycznej wyobraźni. Eseje, artykuły, recenzje. Kraków 1980. 

- Polony L.:Polski kształt sporu o istotę muzyki. Główne tendencje w polskiej myśli muzyczno-estetycznej od Oświecenia po współczesność. 

Kraków 1991. 

- Polony L.: Hermeneutyka i muzyka. Kraków 2003;  

- Polony L.:Czas opowieści muzycznej Kraków 2004;  

- Polony6 L.: Przestrzeń i muzyka, Kraków 2007;  

- Polony L.: Symbol i muzyka, Kraków 2011. 

- Regamey K.: Treść i forma w muzyce. Kraków 1933. 

- Regamey K.: Wybór pism estetycznych, Kraków 2010. 

- Schaeffer B.: Muzyka XX .- twórcy i problemy. Kraków 1975 

- Skowron Z.: Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX w. Warszawa 1989. 

- Stróżewski W.: Dialektyka twórczości. Kraków 1983 

- Stróżewski W.: Wokół piękna. Szkice z estetyki. Kraków 2002. 

- Strumiłło T., Nowak-Romanowicz A., Kuryłowicz T.: Poglądy na muzykę kompozytorów doby przedchopinowskiej, Ogiński-Elsner-

Kurpiński. Kraków 1960. 

- Szweykowska A.: Wenecki teatr modny. Kraków 1981. 

- Szweykowski Z.: Między kunsztem a ekspresją, t.I. Florencja, t.II. Rzym. Kraków 1992-94. 

- Tomaszewski M.: Wprowadzenie do teorii utworu słowno-muzycznego.[W:] Spotkania muzyczne w Baranowie I. Kraków 1978. 

     -      Tomaszewski M.: Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego. Myśli i doświadczenia. [W:] Res Facta nr 9./1982. 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

 
Przygotowywanie się do zajęć 10 

Konsultacje   2 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 30 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu - 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 102 

Liczba punktów ECTS 4 

Praktyki  (jeśli obowiązują) - 

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

•Wraz z seminarium krytyki i prelekcji muzycznej, przedmiot przygotowuje do podjęcia pracy krytyka i publicysty 

muzycznego. 

•Student jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach III stopnia w specjalności teorii muzyki w zakresie ogólnej 

wiedzy historyczno-estetycznej o muzyce. 

 

 


