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KARTA PRZEDMIOTU          WNH2 (cykl 2020-2022)  
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia form i gatunków muzycznych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of Music Forms and Genres  

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Marek Bebak 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I 3 

 

Wymagania wstępne Bardzo dobra wiedza znajomości pojęć i teorii muzyki. Dobra znajomość historii 
muzyki europejskiej i polskiej. Ogólna wiedza z historii powszechnej. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Student, poprzez uczestnictwo w kursie, zdobywa wiedzę na temat historii wybranych form i gatunków 
muzycznych (głównie mszy, a także motetu, koncertu, formy sonatowej), po ukończeniu kursu ma szerokie 
rozeznanie w literaturze muzycznej i pogłębioną umiejętność krytycznej lektury naukowej literatury muzy-
kologicznej poświęconej zagadnieniom historii form i gatunków. Zapoznanie studentów ze stylami i este-
tyką, cechami głównych form i gatunków muzycznych. Wyjaśnianie pojęć i zjawisk odnoszących się do form 
i gatunków muzycznych, pojawiających się w muzyce europejskiej. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna historyczne procesy kształtowania się stylów, gatunków i 
form muzycznych (w szczególności z zakresu historii mszy wielogłoso-
wej) oraz odnoszących się do nich idei muzykologicznych i muzycznych 
– w odniesieniu do epok historycznych i czasów współczesnych – do-
strzegając powiązania między myślą teoretyczną a praktyką muzyczną 

K_W04 

W_02 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii form i gatunków mu-
zycznych, charakteryzuje przemiany form i gatunków w różnych epo-
kach historycznych 

K_W05 

W_03 Student prezentuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu hi-
storii form i gatunków muzycznych, w szczególności z zakresu historii 
mszy wielogłosowej 

K_W10 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Historia mszy wielogłosowej z uwzględnieniem twórczości polskiej. Msza w średniowieczu: od wczesnego 
organum do Guillaume de Machaut. Ars subtilior; pary mszalne Mikołaja z Radomia; fauxbourdon. Msza w 
XVI wieku: tendencje przemian, odmiany i techniki. Twórczość mszalna wybranych kompozytorów: G. Du-
fay, J. Ockeghem, Josquin des Pres, J. Obrecht, N. Gombert, G. P. da Palestrina, O. di Lasso. Świt baroku: 
msza w Wenecji – A. Willaert, A. Gabrieli, G. Gabrieli. Msza w epoce baroku: tendencje rozwojowe, typy i 
techniki, dwa style; twórczość mszalna C. Monteverdiego, F. Cavallego, G. F. Aneria, G. Carissimiego. Msza 
w XVII wieku w innych ośrodkach (Francja, kraje niemieckojęzyczne, Hiszpania, Polska). Polska twórczość 
mszalna od XVI do XVIII wieku; repertuar mszalny kolegium wawelskich rorantystów. Wybrane kompozycje 
mszalne: zachowane w tabulaturach, M. Leopolita, T. Szadek, K. Borek, F. Lilius, B. Pękiel, M. Mielczewski, 
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W. Leszczyński, G.G. Gorczycki, M.J. Żebrowski. Msza w XVIII wieku (Neapol, Wiedeń i ich wpływ na inne 
ośrodki): Scarlatti, Jommelli, Porpora; J. S. Bach, J.A. Hasse, Zelenka; msza kantatowa. Forma sonatowa w 
mszy (Haydn, Mozart). Msza w XIX wieku (Beethoven, Rossini, Berlioz, Liszt, Bruckner); zjawisko „mszy 
polskiej”. Msza w twórczości kompozytorów XX wieku (L. Janacek, I. Strawiński, P. Hindemith, B. Britten, 
G. Ligeti, A. Part, W. Kilar, K. Penderecki). Msza beatowa i inne nowe formy. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny Karta egzaminacyjna  
/ Protokół 

W_02 Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny Karta egzaminacyjna  
/ Protokół 

W_03 Praca z tekstem Egzamin pisemny Karta egzaminacyjna  
/ Protokół 

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

Ocena bardzo dobra Student prezentuje w spójny sposób uporządkowaną, szczegółową wiedzę z za-
kresu historii form i gatunków, w szczególności zakresu historii mszy wielogłoso-
wej; Student na podstawie literatury przedmiotu bezbłędnie prezentuje główne 
stanowiska współczesnej muzykologii dotyczących historii mszy wielogłosowej. 
Student prawidłowo formułuje i analizuje problemy badawcze w zakresie historii 
form i gatunków, stawia tezy, dobiera metody i narzędzia badawcze oraz opraco-
wuje i prezentuje wyniki, zwłaszcza w zakresie mszy wielogłosowej.  Student bez-
błędnie i samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje ze 
źródeł pisanych i elektronicznych oraz formułuje na tej podstawie krytyczne sądy 
z wykorzystaniem wiedzy muzycznej i muzykologicznej. Student potrafi biegle 
czytać i interpretować tekst muzyczny (nuty) i muzykologiczny dotyczący historii 
form i gatunków, zwłaszcza historii mszy. Student wykazuje gotowość do krytycz-
nej oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej, a także rozumie potrzebę syste-
matycznego poszerzania swojej wiedzy.  

Ocena dobra Student prezentuje w spójny sposób uporządkowaną, szczegółową wiedzę z za-
kresu historii form i gatunków, w szczególności zakresu historii mszy wielogłoso-
wej, popełniając drobne błędy. Student na podstawie literatury przedmiotu z nie-
licznymi błędami prezentuje główne stanowiska współczesnej muzykologii doty-
czących historii mszy wielogłosowej. Student formułuje i analizuje problemy ba-
dawcze w zakresie historii form i gatunków, stawia tezy, dobiera metody i narzę-
dzia badawcze oraz opracowuje i prezentuje wyniki, zwłaszcza w zakresie mszy 
wielogłosowej, popełniając drobne błędy. Student samodzielnie i z nielicznymi 
błędami wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje ze źródeł pisanych 
i elektronicznych oraz formułuje na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzysta-
niem wiedzy muzycznej i muzykologicznej. Student czyta i interpretuje tekst mu-
zyczny i muzykologiczny dotyczący historii form i gatunków, zwłaszcza historii 
mszy. Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzy-
kologicznej i umiejętności praktycznych, a także rozumie potrzebę systematycz-
nego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności.  

Ocena dostateczna Student prezentuje podstawową wiedzę z zakresu historii form i gatunków, w 
szczególności zakresu historii mszy wielogłosowej popełniając drobne błędy. Stu-
dent na podstawie literatury przedmiotu z błędami prezentuje główne stanowi-
ska współczesnej muzykologii dotyczących historii mszy wielogłosowej. Student 
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formułuje i analizuje podstawowe problemy badawcze w zakresie historii form i 
gatunków, stawia tezy, dobiera metody i narzędzia badawcze oraz opracowuje i 
prezentuje wyniki, zwłaszcza w zakresie mszy wielogłosowej, popełniając błędy. 
Student samodzielnie, lecz z błędami wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje 
informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z pominięciem niektórych istot-
nych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami oraz formułuje na tej podstawie 
sądy z wykorzystaniem podstawowej wiedzy muzycznej i muzykologicznej. Stu-
dent w podstawowym zakresie wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiada-
nej wiedzy muzykologicznej, a także rozumie potrzebę systematycznego posze-
rzania swojej wiedzy. 

Ocena niedostateczna Student nie prezentuje podstawowej wiedzy z zakresu historii form i gatunków, 
w szczególności zakresu historii mszy wielogłosowej lub popełnia poważne błędy. 
Student nie rozpoznaje i nie potrafi analizować różnych wytworów kultury mu-
zycznej w zakresie historii form i gatunków muzycznych, zwłaszcza historii mszy 
wielogłosowej. Nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować in-
formacji  ze źródeł pisanych i elektronicznych lub pomija ważne aspekty. Nie for-
mułuje sądów z wykorzystaniem podstawowej wiedzy muzycznej i muzykologicz-
nej. Student nie wykazuje gotowości do krytycznej oceny posiadanej wiedzy mu-
zykologicznej, a także nie rozumie potrzeby systematycznego poszerzania swojej 
wiedzy. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 90 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

J.M. Chomiński, Formy muzyczne, t. 5, Kraków 1984, zwłaszcza s. 613-706. 
D. Wójcik, ABC form muzycznych, Kraków (dowolne wydanie). 
Hasło „Mass” w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 
Encyklopedia Muzyczna PWM – artykuły dotyczące kompozytorów, których twórczość jest omawiana na 
wykładach 
Historia muzyki polskiej, red. S. Sutkowski, wybrane tomy – fragmenty dot. twórczości mszalnej 
S. Dąbek, Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku. 1900-1995, Warszawa 1996. 

Literatura uzupełniająca 

M. Szczepańska, Studia o utworach Mikołaja Radomskiego, „Kwartalnik Muzyczny” 1949, nr 25, s. 7-54, 
nr 29-30, s. 64-83. 
M. Perz, Wokół Mikołaja Radomskiego z figlami błazna Bobika, w: Muzykolog wobec świadectw źródło-
wych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowski Poźniakowi w 70. rocznicę 
urodzin, Kraków 2009, s. 67-86. 
J. Miszke, Kompozycje mszalne Mikołaja z Radomia w kontekście twórczości mszalnej Antonia Zacary da 
Teramo i Johannesa Ciconii, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, nr 32 (1/2017), s. 29-56 (również w 
j. angielskim). 
R. Pośpiech, Muzyka wielogłosowa w celebracji Eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku, Opole 
2004. 
R. Pośpiech, Bożonarodzeniowa muzyka na Jasnej Górze w XVIII i XIX wieku, Opole 2000. 
A. Patalas, W kościele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi, Życie, muzyka, teoria, Kraków 2010 
(zwłaszcza s. 33-69). 
Muzyka we Włoszech, cz. II, Technika polichóralna, red. Z. M. Szweykowski, Kraków 2000. 
B. Gembicki, Zagadnienie polichóralności w polskich badaniach muzykologicznych, „Muzyka” 2016, nr 3, 
s. 55-68. 
M. Bebak, Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki, Kraków 2018. 
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Wstępy do wybranych zeszytów wydań nutowych zawierających msze z serii Monumenta Musicae in Po-
loniae, Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej, Źródła do Historii Muzyki Polskiej, Sub Sole Sarmatiae. 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 


