
Historia muzyki 2 – Starożytność 

Początki muzyki 

Ciężko jednoznacznie stwierdzić jak powstała muzyka. Jedna z hipotez zakłada, że wzięła się ona 

z imitowania przez człowieka odgłosów przyrody. Inna wiąże narodziny muzyki z zalotnym ludzkim 

zachowaniem podczas poszukiwania partnera. Kolejna stawia na ekspresyjną mowę ludzką (okrzyki 

towarzyszące emocjom, nawoływania na odległość). 

Z pewnością najstarszym przejawem muzyki jest śpiew. Rytm uzyskiwano poprzez klaskanie w dłonie, 

tupanie nogami, klepanie się po ciele. Wreszcie zaczęto wykorzystywać przedmioty, takie jak 

drewienka, czy kamyki – tak powstały pierwsze instrumenty perkusyjne. Na pomysł pierwszych 

instrumentów strunowych najprawdopodobniej naprowadziła brzęcząca cięciwa łuku. Pierwsze 

instrumenty dęte to flety wykonane z kości. 

Muzyka w starożytności 

W świecie antycznym wysoki poziom kultury muzycznej reprezentowały największe i najbardziej 

znaczące wówczas cywilizacje: Chiny, Indie, Egipt, Mezopotamia, Grecja, Rzym. 

Wiedza historyczna na temat okresu jest znikoma. Najwięcej wiadomo o muzyce w Grecji i Rzymie. 

W starożytnej Grecji śpiewano głównie teksty poetyckie powstające w tamtym okresie. Muzyka grecka 

była jednogłosowa, a jej najważniejsze formy to: śpiewy chóralne połączone z tańcem podczas 

ważnych uroczystości, pieśni kultowe na cześć bogów (dytyramby), pieśni opiewające czyny 

bohaterów, pieśni pracy i pieśni obrzędowe. Muzyka była też integralną częścią dramatu greckiego, 

gdzie pojawiała się w partiach wokalnych. 

Instrumenty wykorzystywane w starożytnej Grecji to: lira, kitara, harfa, aulos, fletnia Pana1. 

Muzyka była istotnym elementem wierzeń greckich. Bogiem sztuki w Mitologii był Apollo, którego 

atrybutem była lira.  Do pomocy miał Muzy: Kaliope, Klio, Euterpe, Melpomenę, Terpsychorę, Erato, 

Uranię, Polihymnię i Talię. 

Rzymianie traktowali muzykę zdecydowanie bardziej użytkowo niż Grecy, głównie jako rozrywkę. 

Żadna uczta nie mogła obyć się bez muzyki2. Muzyka towarzyszyła jednak również widowiskom 

teatralnym, igrzyskom sportowym, uroczystościom pogrzebowym, wojskowym świętom i paradom. 

Instrumenty wykorzystywane w starożytnym Rzymie to: trąbki, bucciny, rogi sygnałowe, tuby, organy 

hydrauliczne3. 

Dużo później artystyczną muzykę Rzymu zdominował styl grecki. Zaczęto używać instrumentów 

rozpowszechnionych w Grecji, a także uprawiać podobne formy muzyczne. 

Z historycznego punktu widzenia bardzo ważną częścią rzymskiej kultury był taniec. To właśnie 

Rzymianie wynaleźli pantomimę, czyli formę przedstawienia dramatycznego, w którym słowo 

zastępują mimika i gesty. Co ciekawe, sami Rzymianie odnosili się do tańca lekceważąco, uważając, że 

jest to niewyszukana rozrywka, jak cyrk czy walki gladiatorów. 

                                                           
1
 Odszukaj w odpowiednich źródłach instrumenty, których nie znasz. 

2
 Ciekawostka. W dokumencie prawnym z 639 r. p.n.e. istniał zapis, że w trakcie uczt można było używad tylko 

instrumentów dętych. 
3
 Patrz: przypis 1. 


