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W zeszłym tygodniu, omówiliśmy trudny w odbiorze rodzaj muzyki – muzykę współczesną.  

Dzisiaj, zdecydowanie bliski temat Tobie! Muzyka rozrywkowa, pop, rock. 

Muzyka rozrywkowa, muzyka popularna, to w dzisiejszym rozumieniu muzyka obejmująca 
gatunki, które charakteryzują się łatwością w odbiorze, stwarzającą możliwość szybkiego 
popularyzowania się (rozpowszechniania się). To muzyka stworzona dla dużej ilości ludzi. 
Jeżeli wpadnie w ucho, spodoba się, to ludzie będą kupować płyty swoich ulubionych 
muzyków/zespołów. Co za tym idzie, na pewno będą z tego pieniądze  W sensie komercyjnym 
oznaczać to będzie, dobrze sprzedający się towar. A jeżeli coś przynosi pieniądze, dobrze się 
sprzedaje, to powstaje przemysł rozrywkowy – show business (szoł biznes). W 2 połowie XX 
wieku stał się jedną z najbardziej dochodowych gałęzi przemysłu i handlu. 

Muzyka rozrywkowa bardzo ściśle związana jest z tańcem. Począwszy od rock and rolla, 
(rokendrolla) melodia musiała być żywiołowa, rytmiczna i bardzo wesoła! Za króla rock and rolla 
w latach pięćdziesiątych XX wieku uważano Elvisa Presleya. Był on niezwykle popularnym artystą. 
Jego piosenki stawały się przebojami światowymi. Mało tego, on sam, stał się wzorem nie tylko 
muzycznym, ale i naśladowano jego ruchy w tańcu oraz niesamowite stroje. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5sCvOCPZxw 

https://www.youtube.com/watch?v=HZJTgYzf9FE 

Z rock and rolla wywodzą się inne odmiany muzyki rozrywkowej – np. rock (rok), z ostrym 
brzmieniem gitary elektrycznej. Prawdziwym wirtuozem tego instrumentu był Jimi Hendrix (dżimi 
hendriks). 

https://www.youtube.com/watch?v=5eJz0kdOrLw 

Ale muzyka rockowa to przede wszystkim zespoły muzyczne: 

 The Beatles (de bitels) 

https://www.youtube.com/watch?v=GQWgwBaRik0 

 

 The Rolling Stones (de roling stons) 

https://www.youtube.com/watch?v=SGyOaCXr8Lw 

 

 Queen 

https://www.youtube.com/watch?v=cw0tGVxUIbg 

W Polsce do wybitnych reprezentantów rocka należą: Czesław Niemen, Tadeusz Nalepa, Perfect, 
Republika, Hey… 
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Rock and roll przyczynił się również do powstania wielu gatunków muzycznych, na przykład soulu, 
disco, rapu, techno, reggae (rege) – Bob Marley: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-JhwxTen6yA 

disco – Boney M: 

 https://www.youtube.com/watch?v=otna9Pe3jWg 

rap – MC HAMMER: 

 https://www.youtube.com/watch?v=otCpCn0l4Wo 

techno – Sash: 

 https://www.youtube.com/watch?v=9cQlVww0zKo 

soul – Soul II Soul: 

 https://www.youtube.com/watch?v=TB54dZkzZOY 

 

Największą popularnością cieszyła się muzyka pop. Odmian, stylów popu jest bardzo dużo. 
Typowe piosenki utrzymane są w pogodnym, radosnym nastroju i tanecznym rytmie, są i takie, 
które skłaniają do zadumy. Za najwybitniejszego króla popu uważa się Michaela Jacksona (majkela 
dżeksona): 

 https://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y&list=RDEMe12_MlgO8mGFdeeftZ2nOQ
&start_radio=1 

 https://www.youtube.com/watch?v=dsUXAEzaC3Q 

Obok Michaela Jacksona, wielką popularnością cieszyła się Madonna: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zpzdgmqIHOQ&list=RDGuJQSAiODqI&index=12 

ABBA: 

 https://www.youtube.com/watch?v=xFrGuyw1V8s 

Whitney Houston (łitnej hiuston) 

 https://www.youtube.com/watch?v=zbLjJ6x2Hgs 

W Polsce, utwory popowe tworzyli między innymi Maryla Rodowicz, Ryszard Rynkowski oraz zespoły 
Varius Manx, DeMono, Kombi: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ovhzZnaAl5A 

 https://www.youtube.com/watch?v=guJ25FxCwmY 
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Ojojoj… W muzyce rozrywkowej można utonąć  Przykładów muzycznych tego gatunku 
jest mnóstwo! Podane wyżej utwory wokalistów i grup muzycznych to tylko kropla w morzu  Uwierz mi, 
jest tego o wiele, wiele więcej. Mam nadzieję, że zainteresowałam Cię tym rodzajem muzyki, który 
w moich latach młodzieńczych, miał ogromny wpływ na zainteresowania muzyczne, nie tylko moje, 
ale i wielu moich rówieśników.  

 

Kończąc dzisiejszą lekcję, zapraszam Cię do nauki piosenki pt. „Szkolny rock and roll”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oczt1Vw5aF8 

Już niedługo cały świat, będzie tańczył tak jak ja,  
rozśpiewamy rockiem świat  będzie tańczył 1000 lat.  

 
Nawet w szkole, królują rock and roll'e 
U nas każdy wie, jak rocka tańczy się! 

Rock, rock, rock and roll (x4) 
U nas każdy wie, jak rocka tańczy się! 

 
Kolorowo wokół nas, tańczyć chcemy cały czas,  

kiedy przyjdzie smutny dzień, zatańcz z nami tak jak my! 
 
 

Życzę Ci dobrego i bardzo roztańczonego dnia!  
Ewa Szkólnik 
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	techno – Sash:

