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MUZYKA: klasa 5
TEMAT: Muzyka ilustracyjna i programowa - na tej lekcji nauczymy się
odróżniać muzykę programową od ilustracyjnej.
NOTATKA:
Muzyka programowa
• muzyka programowa – muzyka, która za pośrednictwem odpowiednich czynników
(melodyka, harmonia, kolorystyka instrumentalna itp.) sugerować ma pewne wyobrażenia
na temat określonych w tytule treści literackich, obrazowych czy ideologicznych.
Kompozytor podawał temat (program) utworu najczęściej w formie tytułu lub dokładniejszego
opisu w celu wywołania zamierzonych wyobrażeń. Program sugerował skojarzenia pozamuzyczne.
Do utworów programowych zalicza się między innymi poemat symfoniczny (np. Powracające fale
Mieczysława Karłowicza czy Życie bohatera Ryszarda Straussa) oraz miniatury instrumentalne (np.
cykle Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego, czy Sceny dziecięce Roberta Schumanna)
• poemat symfoniczny – instrumentalny utwór programowy bez ustalonej ściśle formy, który
wyobraża lub sugeruje pewne określone treści literackie wskazane w tytule.
• miniatura muzyczna – ogólna nazwa krótkich form muzyki instrumentalnej
rozpowszechnionych szczególnie w okresie romantyzmu o różnych, często programowych
tytułach.

Muzyka ilustracyjna
Kiedy kompozytor stara się jak najbardziej realistycznie oddać za pomocą dźwięków zjawiska
pozamuzyczne, muzyka nabiera wówczas charakteru ilustracyjnego.
• muzyka ilustracyjna – muzyka charakteryzująca środkami muzycznymi zjawiska
pozamuzyczne.

Muzyka ilustracyjna a programowa
Muzyka ilustracyjna, jak sama nazwa wskazuje, ilustruje, czy odzwierciedla, naśladuje jakieś
zjawisko za pomocą dźwięku, szczególną uwagę zwracając na detale i korzystając z tzw. fonicznej
onomatopei językowej, czyli naśladownictwa w brzmieniu. Daquin, komponując Kukułkę
naśladował głos tytułowego ptaka.
Przeciwieństwem muzyki ilustracyjnej jest muzyka programowa, która wyraża ideę kompozytora,
często inspirowaną dziełem literackim, malarskim, wydarzeniem historycznym itp. w muzyce

programowej istotną rolę pełni tytuł lub dołączone do niego motto, cytat oraz całościowy odbiór
dzieła.
Przeciwieństwem muzyki programowej i ilustracyjnej jest muzyka absolutna.
• muzyka absolutna – określenie muzyki pozbawionej treści pozamuzycznej.
Utwory reprezentujące ten rodzaj muzyki opatrzone są tytułami określającymi ich formę np. sonata,
koncert, etiuda, jednak niektórzy kompozytorzy, m.in. Haydn, Chopin, pomimo programowości
również nadawali utworom nazwy związane z formą.

