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KARTA PRZEDMIOTU         WNH1 (cykl 2019-2022) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Tradycje ludowe w kulturze muzycznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Folk traditions in musical culture 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Muzykologia – II rok (stacjonarne I stopnia)   

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Tomasz Rokosz 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30+30 III, IV 3+3 

 

Wymagania wstępne Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu kultury muzycznej, etnomuzykologii 
i antropologii kultury. Chęć poszerzenia swojej wiedzy z zakresu wyżej wymienio-
nych dyscyplin. Ogólna znajomość zagadnień z zakresu metodologicznych kon-
cepcji badawczych wykorzystywanych przy systematyce i opisie kultury. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów z najważniejszymi poglądami na temat muzyki ludowej, w perspektywie etnomu-
zykologii i antropologii kultury. Pokazanie kultury muzycznej w różnych aspektach w odniesieniu do czło-
wieka jako twórcy, odtwórcy i odbiorcy dzieła muzycznego. Zapoznanie studentów ze stanem badań nad 
muzyką ludową wybranych regionów i części świata. Omówienie różnych relacji pomiędzy człowiekiem a 
kulturą muzyczną w różnych częściach świata. Przedstawienie dzieła muzycznego w wybranych aspektach. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Prezentuje w spójny sposób wiedzę podstawową z zakresu etnomuzy-
kologii i kulturoznawstwa. 

K_W02 

W_02 Prezentuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie właści-
wym dla etnomuzykologii i kulturoznawstwa. 

K_W03 

W_03 Definiuje podstawową terminologię muzykologiczną w języku polskim 
mającą zastosowanie w etnomuzykologii i kulturoznawstwa. 

K_W06 

W_04 Prezentuje główne stanowiska współczesnej etnomuzykologii i kultu-
roznawstwa. 

K_W07 

W_05 Prezentuje wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym z uwzględnie-
niem zróżnicowania etnicznego i kulturowego 

K_W13 

W_06 Opisuje zasady funkcjonowania instytucji kultury zajmujących się or-
ganizacją życia muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 
etnomuzykologii i kulturoznawstwa. 

K_W15 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje ze 
źródeł pisanych i elektronicznych oraz formułuje na tej podstawie kry-
tyczne sądy z zakresu etnomuzykologii i kulturoznawstwa z wykorzy-
staniem wiedzy muzycznej i muzykologicznej 

K_U03 

U_02 Poprawnie stosuje poznaną terminologię muzyczną, muzykologiczną 
i etnomuzykologiczną 

K_U04 
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U_03 Wykorzystując różne źródła przygotowuje proste prace pisemne doty-
czące tradycji ludowych w kulturze muzycznej. 

K_U07 

U_04 Dokonuje oceny zjawisk i tradycji ludowych w kulturze muzycznej. K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykazuje gotowość do rozwiązywania problemów z zakresu etnomu-
zykologii i kulturoznawstwa 

K_K01 

K_02 Uznaje znaczenie tradycji etnomuzykologicznej, kulturoznawczej i re-
fleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury 

K_K03 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Tradycje ludowe w kulturze muzycznej – wprowadzenie. Wyjaśnienie kluczowych terminów. Zapoznanie 
studentów z najnowszym stanem badań nad muzyką ludową i najważniejszymi gatunkami folkloru (na wy-
branych przykładach). Przedstawienie najważniejszych aspektów badań antropologicznych nad muzyczną 
działalnością człowieka. Muzyka jako system komunikacji symbolicznej. Problem wielokulturowości. Mu-
zyka żydowska (tradycja aszkenazyjska i sefardyjska). Problem i zjawisko inkulturacji (na wybranych przy-
kładach). Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL w kontekście badań tere-
nowych, aktualny stan digitalizacji, opracowania i udostępniania nagrań dokumentalnych. Aspekty mu-
zyczne i kulturowe śpiewów pogrzebowych. Instrumentarium ludowe w kulturze muzycznej (na wybranych 
przykładach). Antropologia obrzędu (na przykładzie wybranych obrzędów). Ujęcie hermeneutyczne. Prze-
miany folkloru muzycznego (rozpoznawanie ich typów i przejawów). Twórczość pieśniowa nawiązująca do 
polskiego folkloru. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 

Wykład konwencjonalny Zaliczenie ustne / pisemne Protokół 

W_02 

W_03 

W_04 

W_05 

W_06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Praca pod kierunkiem Zaliczenie ustne / pisemne Protokół 
U_02 

U_03 

U_04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Praca pod kierunkiem Zaliczenie ustne / pisemne Protokół 

K_02 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest frekwencja zgodna z Regulaminem Studiów. 
 

Ocena bardzo dobra Student prezentuje w bardzo spójny sposób szczegółową wiedzę w obrębie wy-
branych subdyscyplin muzykologicznych i muzycznych w zakresie wybranej spe-
cjalności. Identyfikuje i opisuje podstawowe metody badawcze oraz strategie ar-
gumentacyjne właściwe dla antropologii muzyki. Wymienia idee i argumenty wy-
branych muzykologów na podstawie samodzielnej lektury ich pism. Student sa-
modzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje ze źródeł pisa-
nych i elektronicznych oraz formułuje na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzy-
staniem wiedzy muzycznej i muzykologicznej. Bardzo dobrze rozpoznaje i anali-
zuje różne rodzaje wytworów kultury muzycznej w zakresie antropologii muzyki 
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oraz przeprowadza ich interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu 
określenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Przygoto-
wuje proste prace naukowe (referaty, recenzje, analizy) dotyczące zagadnień 
muzykologicznych i sztuki muzycznej, wykorzystując różne źródła. Efektywnie or-
ganizuje własną pracę, samodzielnie zdobywa wiedzę muzyczną i muzykolo-
giczną i planując dalszy rozwój. Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy muzykologicznej i umiejętności praktycznych, a także rozumie 
potrzebę systematycznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętno-
ści. Uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształto-
wania się kultury. Wykazuje gotowość do zaangażowania w różne formy życia 
muzycznego w sposób bezpośredni lub przy pomocy mediów. 

Ocena dobra Student prezentuje w spójny sposób wiedzę podstawową z zakresu antropologii 
muzyki. Identyfikuje i opisuje podstawowe metody badawcze oraz strategie ar-
gumentacyjne właściwe dla antropologii muzyki. Student poprawnie stosuje po-
znaną terminologię muzyczną i muzykologiczną. Dobrze rozpoznaje i analizuje 
różne rodzaje wytworów kultury muzycznej w zakresie antropologii muzyki oraz 
przeprowadza ich interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu okre-
ślenia ich znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Student wyka-
zuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej i umiejęt-
ności praktycznych, a także rozumie potrzebę systematycznego poszerzania swo-
jej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Student w dobrym stopniu uznaje zna-
czenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kul-
tury. 

Ocena dostateczna Student w dostateczny sposób prezentuje wiedzę podstawową z zakresu antro-
pologii muzyki. Student w dostatecznym stopniu rozpoznaje i analizuje różne ro-
dzaje wytworów kultury muzycznej w zakresie antropologii muzyki oraz przepro-
wadza ich interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich 
znaczeń i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Student w dostatecznym 
stopniu uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształ-
towania się kultury. 

Ocena niedostateczna Student nie wykazuje gotowości do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzyko-
logicznej i umiejętności praktycznych, a także nie rozumie potrzeby systematycz-
nego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Nie prezentuje w 
spójny sposób wiedzy podstawowej z zakresu antropologii muzyki. Student zu-
pełnie nie rozpoznaje i nie potrafi analizować różnych rodzajów wytworów kul-
tury muzycznej w zakresie antropologii muzyki oraz nie umie przeprowadzać ich 
interpretacji z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń i 
miejsca w procesie historyczno-kulturowym.  
Student nie uznaje znaczenia tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla 
kształtowania się kultury. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Bartmiński Jerzy, 1990, Folklor- język- poetyka, Wrocław. 
Bielawski Ludwik, 1999, Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, Warszawa. 
Bogatyriew Piotr, Jakobson Roman,1973, Folklor jako specyficzna forma twórczości, „Literatura Ludowa”, 
s. 28-42. 
Cocchiara Giuseppe, Dzieje folklorystyki w Europie, Warszawa 1971. 
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Dadak-Kozicka J. Katarzyna. Folklor sztuką życia. U podstaw antropologii muzyki, Warszawa 1996. 
Propp Władimir, 1977, Podstawy klasyfikacji gatunków folkloru, LL, nr 2. 
Rokosz Tomasz, Bodzioch B., Strycharz-Bogacz K., red., Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowa-
nie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2019, 
ss. 288. 
Rokosz Tomasz, Od folkloru do folku. Metamorfozy pieśni tradycyjnych we współczesnej kulturze, Siedlce 
2009. 
Rokosz Tomasz, „Idź na bory, na lasy, na suche korzenie” – uwagi o współczesnych zamówieniach zna-
chorskich i ludowej medycynie z okolic Chełma, [w:] Chełm nieznany. Ludzie – miejsca – wydarzenia, red. 
Małgorzata Karwatowska, Chełm 2009, s. 179-190. 
Rokosz Tomasz, Emocje w rozmowach ze zmarłymi – uwagi o tradycyjnych lamentach pogrzebowych [w:] 
Rejestr emocjonalny języka, red. Krystyna Wojtczuk, Violetta Machnicka, Siedlce, Wydawnictwo Akade-
mii Podlaskiej w Siedlcach, 2009, s. 175–187. 
Rokosz Tomasz, Obrzęd sobótkowy. Tradycja i jej transformacje (studium etnokulturowe), „Archiwum 
Etnograficzne”, t. 59, Wrocław–Siedlce 2016. 
Żerańska-Kominek Sławomira, Muzyka w kulturze, Warszawa 1995. 

Literatura uzupełniająca 

Nowicka Ewa: Świat człowieka – świat kultury. Warszawa, PWN, 1991, 2 wyd.: 1997 
Rokosz Tomasz (red. naukowa), Pieśń i piosenka. Gatunek – tekst – muzyka, „Conversatoria Linguistica”, 
R: IX/2015. 
Słownik stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, zast. red. Stani-
sława Niebrzegowska; t. 1 Kosmos, cz. 1, Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996; cz. 2, 
Ziemia, woda, podziemie, Lublin 1999. 
Tomicki Ryszard, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. Maria 
Biernacka, Maria Frankowska, Wanda Paprocka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 29–
69. 
Tokarska-Bakir Joanna, Przemiany, [w:] Arnold van Gennep, 2006, Obrzędy przejścia. Zadrożyńska Anna, 
Powtarzać czas początku. O świętowaniu dorocznych świąt w Polsce, Warszawa 1985. 
Tymochowicz Mariola, Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian, Lublin 
2013. 
Zadrożyńska A.,Światy, zaświaty. zaświaty tradycji świętowań w Polsce, Warszawa 2000. 
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