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Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa… 

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. 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, melodia musiała być żywiołowa, rytmiczna i bardzo wesoła! Za króla rock and rolla 
w latach pięćdziesiątych XX wieku uważano Elvisa Presleya.  
Presley Elvis Aron (1935–1977), amerykański piosenkarz, zadebiutował w 1954 roku 
przebojem That’s All Right. Wywołał sensację prowokującymi ruchami bioder podczas 
śpiewania, wzbudzając tym oburzenie starszej widowni i zachwyt nastolatków. Kolejne 
utwory, tj. Hound Dog, Blue Suede Shoes, Jailhouse Rock, przyniosły mu ogromną 
popularność. Jego kariera zapoczątkowała modę na MUZYKĘ MŁODZIEŻOWĄ. Nagrał aż 94 
złote single i ponad 40 albumów. Wystąpił też w 31 filmach fabularnych, m.in. Love Me 
Tender i Blue Hawaii. W 1972 roku wycofał się z publicznych koncertów i ograniczył tylko 
do nagrań. Za życia Presleya sprzedano ponad 400 milionów jego płyt. 

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, z ostrym 
brzmieniem gitary elektrycznej. Prawdziwym wirtuozem tego instrumentu był Jimi Hendrix. 

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

MUZYKA ROCKOWA powstała w Stanach Zjednoczonych w połowie XX wieku z połączenia 
elementów muzyki country and western (typ muzyki folk obejmujący muzykę wiejską, ballady 
kowbojskie i piosenki z południowo–zachodnich stanów) i rhythm and blues (kierunek łączący 
elementy jazzu i muzyki popularnej). 
Podstawową formą muzyki rockowej jest piosenka zwrotkowa, rzadziej bluesowa. 
Utworów instrumentalnych jest niewiele, pochodzą głównie z pierwszej połowy lat 60. Muzyka 
rockowa wykonywana jest zespołowo. Typowy zespół składa się z 4–5 muzyków tworzących 
sekcję rytmiczną (perkusista, basista lub gitarzysta) i sekcję melodyczną (dwóch gitarzystów 
i pianista, czasem saksofonista). 
 



Muzyka rockowa to przede wszystkim zespoły muzyczne: 

THE BEATLES – zespół powstał w 1959 roku pod nazwą The Silver Beatles. Do 1961 roku była to 
najpopularniejsza grupa w Liverpoolu, grająca piosenki stanowiące połączenie rock’n’rolla i 
rhythm’n’bluesa czarnych Amerykanów. 
W 1962 roku perkusistę Pate’a Besta zastąpił Ringo Starr. Wkrótce czwórka: John Lennon (śpiew, 
gitara, fortepian), Paul McCartney (śpiew, gitara basowa, gitara, fortepian), George Harrison 
(śpiew, gitara, sitar) i Ringo Starr (śpiew, perkusja) stała się niezwykle popularna na całym świecie. 
Buntownicze zachowanie i liverpoolski humor zdobyły im miliony wielbicieli. To zjawisko prasa 
określała jako „beatlemania”. Zespół wywarł ogromny wpływ na młodzież lat 60., kształtował jej 
postawy, gust artystyczny, obyczaje i modę. Piosenki Beatlesów weszły na stałe do repertuaru 
muzyki rozrywkowej i jazzowej. Podczas działalności zespołu sprzedano aż 500 milionów płyt. 
Muzyka Beatlesów przełamała stereotypy melodyczne, harmoniczne i brzmieniowe muzyki 
popularnej. Wzory artyści czerpali nie tylko z rock and rolla, bluesa czy country, ale też z muzyki 
dawnej, eksperymentalnej, indyjskiej. W aranżacjach wprowadzano rzadko stosowane w muzyce 
popularnej instrumenty, np.: sitar, dilrubę, tablę. Zespół zagrał też w kilku filmach, m.in. The 
Beatles, Na pomoc. 
W 1969 roku na skutek konfliktów personalnych i finansowych zespół został rozwiązany. Wszyscy 
członkowie grupy rozpoczęli samodzielną drogę artystyczną. 
 

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

 

 The Rolling Stones  

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… 

Rock and roll przyczynił się również do powstania wielu gatunków muzycznych, na przykład 
SOULU, DISCO, RAPU, TECHNO, REGGAE– 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: 

 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  

 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 

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. Za tydzień zrobimy 
galerię mega gwiazd. Będzie znowu mnóstwo muzyki   



W DOMU 
 

Pamiętaj, że każda praca domowa jest przeze mnie oceniana. Dotrzymuj terminów.  
 

Wyjaśnij 2 pojęcia: 

FAN 

IDOL 

Odpowiedzi wyślij na adres mailowy:       sp17soswpt@gmail.com 

Nie zapomnij w tytule maila wpisać:   imię i nazwisko, klasa 7 oraz MUZYKA. 
 
 

 
Życzę Ci dobrego i bardzo rozśpiewanego dnia!  

Ewa Szkólnik 
 

 

 


	techno – Sash:

