
ZAGADNIENIE 22 

 

Kierunki w muzyce po II wojnie światowej 
 

1) Kontynuacja kierunków z 1. połowy XX w. 

 

a) Neoklasycyzm, założenia kierunku - patrz zagadnienie 21. 

b) Folkloryzm, założenia kierunku – patrz zagadnienie 21. 

c) Poszukiwania sonorystyczne w muzyce – zapowiedź możemy znaleźć już w 1. połowie XX w. 

w twórczości Johna Cage'a, Henry'ego Cowella, Edgara Varèse'a. Poszukiwania te polegają na: 

- użyciu tradycyjnych instrumentów i głosu ludzkiego w niekonwencjonalny sposób: J. Cage 

„Sonaty i interludia”, Michał Pawełek „Líng” - preparacja fortepianu; Krzysztof Penderecki - „Tren 

- Ofiarom Hiroszimy”, „De natura sonoris I i II, „Emanacje”, Psalmy Dawida”, „Capriccio” na 

tubę, Witold Szalonek - „Cztery monologi” na obój solo, „Trzy szkice” na harfę, „Piernikiana” na 

tubę, Kazimierz Serocki – „Swinging Music”, Witold Lutosławski - „Trzy poematy Henri 

Michaux”; 

- eksponowaniu nietypowych brzmień poprzez niekonwencjonalny dobór i sposób wykorzystania 

obsady: E. Varèse - „Ionisation”, Henryk Mikołaj Górecki - „Scontri”, Kazimierz Serocki - 

„Continuum”, Iannis Xenakis - „Metastasis”, Olivier Messiaen - „Przebudzenie się ptaków”, „Ptaki 

egzotyczne”, „Katalog ptaków”, „Kwartet na koniec Czasu”, W. Lutosławski - „Muzyka żałobna”, 

K. Penderecki - „Stabat Mater”; 

- wprowadzenie ćwierćtonów: Charles Ives, Alois Hába, Iannis Xenakis, Michał Pawełek; 

- wykorzystanie przestrzeni, topofonicznego układu instrumentarium: Karlheinz Stockhausen - 

„Gruppen”, „Zyklus”, „Kwartet helikopterowy” I. Xenakis – „Terretektorh”, K. Serocki - 

„Continuum”, H. M. Górecki - „Scontri”; 

- użycie przedmiotów w roli instrumentów: K. Penderecki - „Fluorescencje”, J. Cage - „Water 

Music”, „Living Room Music”; 

- wykorzystanie elektrofonów (theremin, trautonium, fale Martenota – O. Messiaen „Symfonia 

Turangalila”, mellotron, organy Hammonda) 

- wykorzystanie możliwości przetwarzania i generowania dźwięków przez urządzenia elektroniczne 

i programy komputerowe (muzyka konkretna: Pierre Schaeffer - „Symfonia dla samotnego 

człowieka”, Włodzimierz Kotoński - „Etiuda na jedno uderzenie w talerz”; muzyka elektroniczna: 

K. Stockhausen - „Gesang der Jünglinge”, „Kontakte”, E. Varèse - „Poème électronique”, I. 

Xenakis, J. Cage, Bogusław Schaeffer; muzyka komputerowa – Marek Chołoniewski, M. Pawełek). 

d) Jazz w muzyce poważnej, patrz zagadnienie 21. 

e) Muzyka filmowa: Hans Zimmer, John Williams, Ennio Morricone, Waldemar Kazanecki, 

Wojciech Kilar, Jan A.P. Kaczmarek, Zbigniew Preisner. 

 

2) Kontynuacja technik kompozytorskich z 1. poł. XX w. 

 

a) Dodekafonia – podstawę utworu stanowi seria wysokościowa (12 równoważnych dźwięków) 

wymyślona przez kompozytora jednorazowo dla każdego utworu; seria może ulegać 

przekształceniom, tj. inwersja, rak, rak inwersji. Twórcy: Igor Strawiński - „Canticum sacrum”, K. 

Penderecki - „Pasja wg św. Łukasza”, Luigi Dallapiccola – opera „Więzień”, Luigi Nono - 

„Wariacje kanoniczne” na temat serii z op. 41 A. Schönberga, K. Serocki – „Suita preludiów”, cykl 

pieśni „Oczy powietrza” do słów J. Przybosia, T. Baird „Kwartet smyczkowy”, Pierre Boulez - „I 

Sonata fortepianowa”. 

b) Punktualizm – polega na izolowaniu pojedynczych dźwięków lub grup dźwięków za pomocą 

pauz. Twórcy: K. Stockhausen - „Kontra-Punkte”, „Gruppen”, K. Serocki - „Oczy powietrza”, P. 

Boulez - „Struktury”. 

 



3) Nowe techniki kompozytorskie, kierunki i gatunki. 

 

a) Aleatoryzm – metoda komponowania włączająca w proces muzyczny działanie przypadku 

(indeterminizm), przypadek może zostać wprowadzony w sam akt komponowania lub/i w trakcie 

wykonania. Pojęcie formy otwartej. Twórcy: J. Cage - „Music of Changes”, „Koncert na fortepian 

preparowany”, P. Boulez - „III Sonata fortepianowa”, K. Stockhausen - „Klavierstück XI”, K. 

Serocki - „Ad libitum”. Twórczość W. Lutosławskiego jest przykładem aleatoryzmu 

kontrolowanego: m.in. „Gry weneckie”, „Livre pour orchestre”, „Trzy poematy Henri Michaux”, 

„Kwartet smyczkowy”, „III Symfonia”.  

b) Serializm – technika zbliżona do dodekafonii, ale serializacji, oprócz wysokości dźwięków, 

podlegają też inne elementy dzieła muzycznego, np. rytm, dynamika, artykulacja. Pojęcie totalnego 

serializmu. Twórcy: O. Messiaen – „Cztery etiudy rytmiczne (II etiuda: Układ wartości i 

intensywności)”, P. Boulez - „Struktury” na dwa fortepiany, K. Stockhausen - „Kontra-Punkte”, K. 

Serocki - „Musica concertante”, H. M. Górecki - „Scontri”. 

c) Muzyka stochastyczna – zastosowanie w tworzeniu muzyki zasad rachunku 

prawdopodobieństwa, teorii zbiorów i gier. Charakterystyczny efekt glissanda. Twórca: I. Xenakis - 

„Pithoprakta”, „ST 4”, „ST 48”. 

d) Minimalizm – kierunek (technika) polegający na ograniczeniu i prostocie środków muzycznych, 

stosowaniu repetycji na szeroką skalę, posługiwaniu się neotonalnością, wolno zachodzącymi 

procesami w utworze muzycznym (wrażenie transu). Inspiracją były m.in. kultury afrykańskie i 

azjatyckie. 

Twórcy: T. Riley - „In C”, S. Reich - „Violin Phase”, „Drumming”, „Clapping Music”, P. Glass – 

kwartety smyczkowe, opera „Einstein on the Beach”, A. Pärt – „Tabula rasa”, „De profundis”, „Für 

Alina”, „Berliner Messe” (A. Pärt stosuje środki typowe dla minimalizmu, lecz bliższe jego 

twórczości są nawiązania do tradycji muzyki średniowiecznej i renesansowej, rodzaj „minimalizmu 

duchowego”), H. M. Górecki - „III Symfonia pieśni żałosnych”, „Koncert 

klawesynowy/fortepianowy”, W. Kilar - „I Koncert fortepianowy”, „Missa pro pace”, „Orawa”, 

Zygmunt Krauze, Tomasz Sikorski. 

e) Spektralizm – kierunek/technika polegający na analizie widma wybranego dźwięku (spektrum). 

System harmoniczny oparty jest na alikwotach (wprowadzone zostają także mikrointerwały). 

Twórcy: Gérard Grisey - „Quatres Chants pour franchir le seuil/Cztery pieśni przy przekraczaniu 

progu”, Kaija Saariaho. 

f) Teatr instrumentalny – gatunek, będący połączeniem spektaklu i koncertu, muzycy stają się 

jednocześnie aktorami, równie ważny jak muzyka jest wizualny efekt. Twórcy: Maurizio Kagel - 

„Pas de cinq”, B. Schaeffer - „TIS-MW2”, „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora 

instrumentalnego”, „Kwartet dla czterech aktorów”. 

g) Happening – jednorazowe wydarzenie artystyczne, w którym uczestniczy publiczność, łączące 

elementy muzyki, teatru, działań plastycznych. Twórcy: J. Cage - „4'33''”, „Living Room Music”, 

La Monte Young - „Composition 1960”, B. Schaeffer - „Non-stop” 

h) Spektakl światło-dźwięk – I. Xenakis. 

 

4) Postmodernizm – pojęcie występujące w różnych dziedzinach sztuki, także w filozofii, życiu 

społecznym. Nurt, który narodził się w l. 70-tych i trwa do czasów współczesnych. Cechy: 

 

a) odwołania do tradycji 

b) gra konwencją, zatarcie granic 

c) polistylistyka - różnorodność 

d) przystępność, elementy zabawy, swobody twórczej 

e) łączenie różnych gatunków w obrębie muzyki poważnej, a także nawiązania do muzyki 

rozrywkowej (m.in. rockowej, popowej, trip hopu). 

 



W ramach postmodernizmu w muzyce możemy wyróżnić pomniejsze kierunki: 

 

a) surkonwencjonalizm (Paweł Szymański) 

b) nowy romantyzm 
 

Postmodernizm - twórcy: H.M. Górecki – „Trzy utwory w dawnym stylu”, „Muzyka staropolska”, 

K. Penderecki – VII Symfonia „Siedem Bram Jerozolimy”, Koncert skrzypcowy „Metamorfozy”, 

koncert fortepianowy „Resurrection”, opera „Raj utracony”, „Ubu Rex”, „Chaconne”, „Concerto 

grosso” na trzy wiolonczele i orkiestrę, Marek Stachowski – „Ody safickie”, Paweł Szymański – 

„Partita III”, „Koncert fortepianowy”, Paweł Mykietyn - „Koncert fortepianowy”, „Epifora”, „III 

Symfonia”, „Pasja wg św. Marka”,  Arvo Pärt - „De profundis”, Alfred Schnittke – kwartety 

smyczkowe, concerti grossi, koncerty, Wolfgang Rihm, David Lang. 


