
Śpiew w historii muzyki polskiej 

 

 O kulturze pierwszych wieków Państwa Polskiego zachowało się niewiele informacji. 

Z kronik, wykopalisk i ikonografii moŜna wnioskować, iŜ kultywowano wówczas muzykę 

świecką i religijną. Przykładem tego są najstarsze zabytki nutowe pochodzące z XI wieku 

(Sakramentarz tyniecki, Pontyfikat biskupów krakowskich, Ewangeliarz płocki), które są 

wzorowane na chorale gregoriańskim. Oprócz przyjętego z liturgii rzymskiej chorału, 

powstało wiele pieśni z tekstem polskim. Śpiewano pieśni religijne związane z okresem świąt, 

wielkopostne, Maryjne i kolędy, zyskały one duŜą popularność wśród niŜszych warstw 

ludności. Zabytkiem XIII wieku uznawanym za hymn narodowy jest Bogurodzica, którą 

śpiewano ją między innymi przez bitwą pod Grunwaldem. W średniowieczu rozwijała się 

równieŜ muzyka świecka. Przykładem tego moŜe być popularna w czasach pogańskich pieśń 

(mieszczańska, ludowa, rycerska). Jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa była ona chętnie 

uprawiana przez igrców, Ŝaków, rybałtów, wagantów, wędrujących śpiewaków, którzy 

wykonywali ją przy akompaniamencie róŜnych instrumentów. W Polsce juŜ w XIII wieku 

znana była muzyka wielogłosowa, ciekawym jej przykładem jest anonimowy utwór Breve 

regnum, będący hymnem Ŝaków krakowskich, który śpiewano podczas juwenaliów. Cennym 

i unikalnym zabytkiem muzyki średniowiecza (przeznaczonym dla zespołu wokalnego i 

solisty śpiewaka z towarzyszeniem instrumentów) jest Magnificat. Warto jeszcze wspomnieć, 

iŜ w średniowiecznej Polsce zaczęły powstawać (na wzór szkół zachodnioeuropejskich) 

szkoły katedralne i parafialne, w których uczono śpiewu, równieŜ jednogłosowego chorału1.  

 W kolejnej epoce zapotrzebowanie na kulturę muzyczną było ogromne, a waŜną rolę 

w jej rozwoju odgrywał kościół. Mecenasami muzyki byli takŜe władcy i dwory królewskie. 

Na dworze Zygmunta Starego działała kapela królewska, wśród której znajdował się 

(stanowiący jej trzon) zespół wokalny. Przy Kaplicy Zygmuntowskiej  

w Katedrze na Wawelu powstała Kapela Rorantystów Wawelskich, którą tworzył wokalny 

zespół a cappella. Jego zadaniem było śpiewanie kaŜdego dnia podczas mszy porannych oraz 

naboŜeństw Ŝałobnych za zmarłych władców. Do znanych śpiewaków chóralnych tego okresu 

zalicza się Tomasza Szadka i Marcina Warteckiego. Obok istniejących kapel wokalnych 

rozpowszechniało się amatorskie śpiewanie domowe. Śpiewano psalmy oraz łatwiejsze 

wielogłosowe pieśni naboŜne. W kręgach szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich 

śpiewano podczas róŜnych świąt. Dzięki rozpowszechnieniu w drugiej połowie XVI wieku 
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druku powstało wiele śpiewników. W utworach wokalnych okresu renesansu pojawia się 

wielogłosowość (czterogłos, pięciogłos, a nawet ośmiogłos). Kompozytorzy uprawiali takie 

formy, jak: msza, motet, psalm, pieśń. Do znanych twórców muzyki przeznaczonej do śpiewu 

naleŜeli: Jerzy Liban z Legnicy, Mikołaj z Krakowa, Marcin Leopolita, Wacław z Szamotuł, 

Tomasz Sztatek, Cyprian Bazylik, Mikołaj Gomółka i Krzysztof Klabon2.  

W okresie baroku, w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, pozycję najwaŜniejszego 

mecenasa sztuki stanowił kościół. Katedralni śpiewacy uświetniali uroczystości kościelne i 

państwowe. Ówczesnym kompozytorem muzyki wokalnej, który naraził się na konflikt z 

kanonikami, był Franciszek Lilius (podczas wykonywania jego długich utworów kanonicy w 

okresie zimowym marzli). W baroku powstały fundacje na rzecz istniejących kapel. 

Najbardziej uposaŜoną w nie była stolica polskiej muzyki kościelnej - kolegiata w Łowiczu. 

Śpiewano w niej codziennie i bardzo duŜo. Zajmowali się tym przewaŜnie zakonnicy. Z 

upływem lat do zespołów kościelnych trafiali równieŜ muzycy świeccy, głównie chłopi. Było 

to szansą społecznego awansu. W Krakowie na Wawelu powstały równieŜ zespoły wokalno-

instrumentalne. Na rozwój stylu repertuaru muzycznego wśród elit miała wpływ muzyka 

włoska. Jej entuzjastami byli królowie Zygmunt III Waza i jego syn Władysław IV. W 

wolnych chwilach Zygmunt śpiewał w kameralnym gronie. Posiadał on 

kilkudziesięcioosobową kapelę uznawaną za jedną z najznakomitszych w Europie. 

Nadwornym kompozytorem i kapelmistrzem Władysława IV był Bartłomiej Pękiel. W jego 

oratoriach i kantatach występowały recytatywne partie wokalne z koncertującymi 

koloraturami. W czasach saskich równieŜ królowie pasjonowali się muzyką i byli jej 

mecenasami. Jednym z najbardziej znanych kompozytorów polskich był Grzegorz Gerwazy 

Gorczycki3. 

 W drugiej połowie XVIII wieku po koronacji Augusta Poniatowskiego 

zainaugurowała swoją działalność scena publiczna. Wystawiane były opery, w których 

występowali takŜe śpiewacy włoscy. Pozwalało to zapoznać się publiczności z muzyką 

wokalną. Miejscem rozrywki i Ŝycia towarzyskiego stał się teatr. Pierwszym polskim 

spektaklem scenicznym była Nędza uszczęśliwiona Macieja Kamieńskiego. W utworze tym 

tekst mówiony przeplatał się z piosenkami i rzadziej z kunsztowniejszymi ariami. 

Kompozytor zdawał sobie sprawę z tego, Ŝe pisze dla aktorów, którzy uczą się śpiewu 

scenicznego, dlatego przeznaczone do wykonawstwa utwory wokalne były proste. Kamieński 

komponował równieŜ wodewile, których prostotę uszlachetniały arie w stylu buffa. Po 

                                                 
2 M. Wozaczyńska: Muzyka renesansu. Gdańsk 1996, s. 122-136. 
3 D. Gwizdalanka: op. cit., s. 63-67. 



trzecim rozbiorze Polski i upadku Księstwa Warszawskiego duŜe znaczenie przywiązywano 

do patriotycznej misji sztuki. Publiczność chętnie oglądała i przeŜywała dramaty historyczne, 

w których waŜną rolę odgrywał chór reprezentujący cały naród. Atmosfera Sejmu 

czteroletniego stworzyła zapotrzebowanie na pieśni patriotyczne. Powstała w tym czasie pieśń 

Jeszcze Polska nie zginęła, śpiewana przez Polskich Legionistów we Włoszech. 

Kompozytorem pieśni patriotycznych w owych czasach był Karol Kurpiński4. 

 W okresie romantyzmu skutki utraty niepodległości przez Polskę stawały się coraz 

wyraźniejsze. Znalazło to odbicie w twórczości polskich kompozytorów. Muzyka 

przesiąknięta była wątkami patriotycznymi. Walka „o sprawę polską” ukształtowała 

twórczość Stanisława Moniuszki, który uwaŜał swoją pracę za słuŜbę narodową. W jego 

Śpiewnikach domowych znajdowało się ponad 300 pieśni. Śpiewano je dla przyjemności lub 

demonstrując patriotyzm. W latach osiemdziesiątych XIX wieku powstawały chóry i kółka 

śpiewacze, które przysłuŜyły się wyjątkowo sprawie polskiej. Śpiewano w Wielkopolsce, 

Galicji i zaborze rosyjskim, a z czasem w ośrodkach polonijnych wśród emigracji. Repertuar 

chóralny nawiązywał do folkloru, miał charakter patriotyczny. Chórzyści śpiewając spędzali 

wolny czas, pielęgnowali tradycję i język5.  

W dwudziestowiecznej Polsce podtrzymywano tradycje związane ze śpiewem. DuŜy 

wpływ na rozpowszechnianie muzyki wokalnej miały wszelkiego rodzaju placówki 

muzyczne. UmoŜliwiały one popularyzację muzyki znanych kompozytorów, rozwijały się 

takŜe dzięki nim talenty wokalne. Sławę światową zdobywali śpiewacy operowi. Wśród nich 

znalazł się polski tenor lat przedwojennych i powojennych Jan Kiepura, który występował 

między innymi w Operze Berlińskiej, w mediolańskiej La Scali oraz nowojorskiej 

Metropolitan Opera6. W tym okresie sławę odniosła równieŜ wybitna polska śpiewaczka 

(sopran koloraturowy) Ada Sari, która śpiewała we wszystkich najsłynniejszych operach 

świata. W okresie okupacji śpiew pełnił szczególną rolę - powstały pieśni wojenne, które 

miały charakter patriotyczny. Śpiewali je Ŝołnierze i całe społeczeństwo. Powstał wtedy zbiór 

Wojenna Pieśń Polska Z. Andrzejewskiego. Pod koniec lat czterdziestych narodził się 

istniejący do dzisiaj Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. Jego załoŜycielem był Tadeusz 

Sygietyński, w późniejszym czasie kierownictwo objęła jego Ŝona Mira Zimińska. W 

repertuarze zespołu oprócz tańców znajdowało się kilkadziesiąt pieśni ludowych i 
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masowych7. W XX wieku powstało wiele profesjonalnych i amatorskich chórów. Ich 

członkowie mieli okazję zaznajomić się z róŜnorodnym repertuarem muzyki wokalnej, a 

takŜe mieli moŜliwość rozwijania swoich zainteresowań. Wielu śpiewaków podejmowało 

naukę na wydziałach wokalnych akademii muzycznych, podnosząc swój poziom 

wykonawczy. WaŜną rolę w upowszechnianiu śpiewu pełniły organizowane festiwale. 

Zapoczątkowano działalność takich festiwali, jak: Festiwal Chórów Polskich w Poznaniu, 

Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdrój, Festiwal Pieśni Chóralnej w Szczecinie (obecnie 

w Międzyzdrojach), Legnica Cantat w Legnicy, Festiwal Arii i Pieśni im. J. Kiepury, Dni 

Sztuki Wokalnej im. Ady Sarii w Nowym Sączu. Wraz z rozwojem muzyki rozrywkowej pop 

popularność zdobyła forma zwana piosenką. Powstał związany z nią zawód piosenkarza, 

który dzięki telewizji i radio zdobył duŜą popularność. Organizowano istniejące do dzisiaj 

festiwale piosenki, takie jak: Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie, Festiwal 

Piosenki w Opolu8. Wśród dzieci duŜą popularnością cieszył się i cieszy nadal Ogólnopolski 

(obecnie Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie ). Obecnie w Polsce działają 

instytucje upowszechniające śpiew, chóry, zespoły wokalne, organizowane są festiwale. 

Śpiew był, jest i będzie zawsze popularny, moŜe przyjmować jedynie róŜną formę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Opracowanie: Dariusz Sikora 
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