
Igor Fiodorowicz Strawiński ur. 17 czerwca 1882, zm. 6 kwietnia 1971. Rosyjski 
kompozytor, pianista i dyrygent, uznawany za jednego z najważniejszych 
kompozytorów XX wieku. Urodził się w Oranienbaumie, niewielkim miasteczku pod 
Petersburgiem. Jego ojciec był śpiewakiem operowym, lecz na jego prośbę Igor zamiast 
na studia muzyczne poszedł na wydział prawa na Uniwersytecie w Petersburgu. 
Muzycznie kształcił się prywatnie u Nikolaja Rimskiego-Korsakowa (lekcje kompozycji i 
orkiestracji), wówczas jednego z najważniejszych kompozytorów rosyjskich.  
W 1906 roku Strawiński poślubił swoją przyjaciółkę z dzieciństwa i kuzynkę, Katerinę 
Nosenko, z którą miał czwórkę dzieci. Rodzina zamieszkała w posiadłości żony w 
Uściługu na terenie zaboru rosyjskiego; po I wojnie światowej ziemie te powróciły w 
granice Rzeczypospolitej.  
W 1909 r. Strawiński rozpoczął współpracę z Sergiuszem Diagilewem – impresario 
tworzącym w Paryżu słynny zespół Baletów Rosyjskich (Ballets Russes). Zaowocowała 
ona wieloma ważnymi dziełami baletowymi; w pierwszym okresie m.in. „Ognisty ptak” 
(1910) i „Pietruszka” (1911). Wśród nich najsłynniejszym jest „Święto wiosny” (1913 
r.), w którym kompozytor dokonał prawdziwej rewolucji. Po raz pierwszy w historii 
rytm stał się pierwszoplanowym elementem dzieła muzycznego. Premiera „Święta 
wiosny” wywołała niebywały skandal zarówno ze względu na muzykę, jak i śmiałą 
choreografię Wacława Niżyńskiego, a publiczność tak głośno tupała, że tancerze nie 
słyszeli orkiestry. Rok później, po koncertowym wykonaniu utworu, 
rozentuzjazmowana publiczność wyniosła kompozytora na ramionach na ulice Paryża, a 
balet wszedł do żelaznego repertuaru arcydzieł muzycznych wszech czasów. 
Inne ważne utwory z tego okresu to np. opera „Słowik” (1914), „Ragtime na 11 
instrumentów” (1918), „Historia żołnierza” (1918) na głos recytujący i zespół 
kameralny, balet „Wesele” (1923) 
 
Od roku 1910 kompozytor mieszkał w różnych miejscach w Europie, głównie w 
Szwajcarii i we Francji, w roku 1934 otrzymał obywatelstwo francuskie.  
Wraz z wybuchem II wojny światowej Strawiński wyjechał do Stanów Zjednoczonych. 
W ciągu poprzedniego roku zmarły po kolei jedna z jego córek, żona oraz matka. 
Kompozytor ożenił się po raz drugi, z byłą tancerką Verą de Bosset. Mieszkał głównie w 
Los Angeles, pod koniec życia przeniósł się do Nowego Jorku. Okres spędzony w USA był 
najlepszym pod względem zawodowym w życiu Strawińskiego. Oprócz baletów pisał 
również symfonie, opery, wielką ilość utworów kameralnych (także na 
niekonwencjonalne składy instrumentalne), kompozycje na fortepian, pieśni i utwory 
lżejsze (np. „Ebony Concerto” z 1945 roku na klarnet i zespół jazzowy). Igor Strawiński 
zmarł w Nowym Jorku 6 kwietnia 1971, pochowany jest na wyspie Sam Michele w 
Wenecji. 
 
 
Jego styl twórczości można ogólnie ująć w trzy fazy:  
1. Okres rosyjski (od ok. 1910 r.) 
2. Okres neoklasyczny (od ok. 1920 r. do ok. 1950 r.) 
3. Okres dodekafoniczny (ostatnie dwie dekady życia) 
 
 
Główne kompozycje Strawińskiego wykazujące wpływy folkloru rosyjskiego: 
- balet Ognisty ptak 
- balet Pietruszka 



- balet Święto wiosny (1913) 
- Wspomnienia o moim dzieciństwie (1913) - 3 pieśni na głos i fortepian 
skomponowane do tektów popularnych dziecięcych piosenek rosyjskich: Sroczka, 
Wrona, Cziczer-Jaczer) 
- Pribautki (1914) - 4 pieśni na głos męski i 8 instrumentów, do tekstów Aleksandra 
Afanasiewa ze zbioru „Rosyjskie bajki ludowe”: Korniło, Nataszka, Pułkownik, Dziad i 
zając) 
- Kocie kołysanki (1915-16) – 4 pieśni na alt i 3 klarnety do tekstów Piotra 
Kirejewskiego: „Śpi kot”, „Kot na piecu”, „Baj-baj”, „U kota, kota” 
- Trzy historie dla dzieci (1915-17) – na głos i fortepian; „Tilim-bom”, „Gęsi łabędzie”, 
„Niedźwiedź” 
- Cztery pieśni rosyjskie (1918-19) – na głos i fortepian, do tekstów ludowych; „Kaczor”, 
„Zapiewnaja – wyliczanka”, „Podbludnaja – pieśń nad misą”, „Sektanskaja” 
- balet „Wesele” 
 
 
Karol Szymanowski ur. 3 października 1882 w Tymoszówce, zm. 29 marca 1937 w 
Lozannie (Szwajcaria) był polskim kompozytorem i pianistą. Należał do grupy 
kompozytorów Młodej Polski i inspirował się muzyką ludową, renesansową i 
starożytną. Obok Fryderyka Chopina uważany jest za jednego z najwybitniejszych 
kompozytów polskich.  
Szymanowski pochodził z polskiej rodziny zamieszkującej na Ukrainie 
naddnieprzańskiej od XVIII wieku. Rodzina miała szerokie zainteresowania muzyczne: 
ojciec grał na fortepianie i wiolonczeli, brat Feliks był pianistą, a siostra, Stanisława 
Szymanowska-Korwin – śpiewaczką (sopran). W wieku siedmiu lat Karol rozpoczął 
domową edukację, z akcentem położonym na naukę muzyki. Drobne kalectwo 
(niepełnosprawna noga) ograniczało jego aktywność fizyczną. Najpierw uczył się pod 
kierownictwem ojca, a potem, od 1892, Gustawa Neuhausa, lokalnego nauczyciela 
muzyki, który odkrył u młodego Szymanowskiego zdolności kompozytorskie. W szkole 
Neuhausa w Elizawetgradzie zapoznał się z dorobkiem artystycznym romantyzmu, w 
szczególności niemieckiego. Następnie studiował w Warszawie u prof. Zygmunta 
Noskowskiego. W latach 1901-05 studiował u Marka Zawirskiego (harmonia). W tym 
czasie poznał Pawła Kochańskiego, Artura Rubinsteina, Grzegorza Fitelberga, 
Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" i Stefana Żeromskiego. Z G.Fitelbergiem 
oraz z kompozytorami Ludomirem Różyckim i Apolinarym Szeluto założył w 1905 r. 
Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich, zwaną „Młodą Polską”. Mecenat 
nad grupą objął W. Lubomirski. 
W 1917 r. na zawsze opuścił swoją rodzinną Tymoszówkę. Dwa lata później 
przeprowadził się do Warszawy. W 1922 r. kompozytor zakochał się w Zakopanem, do 
którego w kolejnych latach regularnie przyjeżdżał. Wówczas także skupił się na polskiej 
muzyce ludowej, głównie kurpiowskiej oraz podhalańskiej, tworząc m.in. balet 
Harnasie, pantomimę Mandragora op. 43, Pieśni kurpiowskie, Stabat Mater op. 53, operę 
Król Roger, cykl pieśni Słopiewnie. 
W latach 1927-1929 był rektorem Konserwatorium Warszawskiego, a w latach 1930-
1932 – Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie.  
W 1930 Szymanowski cierpiący na gruźlicę, na stałe zamieszkał w wynajmowanej willi 
„Atma” w Zakopanem (obecnie Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie), skąd 
kierował Akademią Muzyczną w Warszawie (1930–1932) oraz często wyjeżdżał na 
leczenie do szwajcarskich sanatoriów. Gruźlica zaatakowała gardło kompozytora, 



wskutek czego Szymanowski nie był w stanie niczego jeść. Zmarł w czasie snu, w klinice 
Du Signal w Lozannie. 
 
Przemiany stylu kompozytorskiego Karola Szymanowskiego następowały stopniowo, 
był to proces. Wyróżnia się jednak zwykle trzy etapy jego twórczości. Do roku 1913 jest 
to faza dojrzewania twórczego, poszukiwania indywidualnych środków wyrazowych. 
Na lata 1914–1919 przypada okres inspiracji kulturami orientalnymi i antycznymi. 
Ostatni etap wyznacza się orientacyjnie na lata 1920 do 1937 roku. W tym czasie 
Szymanowski zwraca się w stronę polskiej ludowości, folkloru, szczególnie 
podhalańskiego. Podział ten ma charakter umowny, jest dużym uproszczeniem. Operę 
Król Roger, którą bez wątpienia należałoby przypisać do etapu drugiego, kończył 
Szymanowski jeszcze w 1924 roku. Natomiast cykl pieśni Słopiewnie, który nawiązuje 
do polskiej muzyki tradycyjnej, powstała już w 1920. 
 
Główne utwory Szymanowskiego wykazujące wpływy folkloru polskiego:  
- balet Harnasie,  
- Pieśni kurpiowskie op. 58 na głos i fortepian 
- Sześć pieśni kurpiowskich na chór mieszany 
- Mazurki op. 50 i 62na fortepian 
- cykl pieśni Słopiewnie – do tekstów Juliana Tuwima 
- Rymy dziecięce op. 49 
 
 
 
Béla Bartók ur. 25 marca 1881 w Nagyszentmiklós, zm. 26 września 1945 w Nowym 
Jorku – węgierski kompozytor i pianista uważany za jednego z największych 
kompozytorów XX wieku. Jako badacz muzyki ludowej i autor analiz z tego zakresu jest 
jednym z prekursorów etnografii muzycznej. 
 
Bartók urodził się w inteligenckiej rodzinie: jego ojciec Béla był autorem artykułów 
ekonomicznych i dyrektorem szkoły handlowej, a matka, Paulá Voit, nauczycielką. U niej 
pobierał pierwsze lekcje muzyki. Komponować zaczął mając 9 lat. W 1899 został 
przyjęty do Akademii Muzycznej w Budapeszcie. Już w tym czasie był autorem wielu 
znacznych utworów, pisanych pod wpływem J. Brahmsa. Odnosząc się do nich 
krytycznie porzucił komponowanie i poświęcił się pianistyce. Do komponowania wrócił 
w 1902, usłyszawszy poemat symfoniczny Straussa pt. Tako rzecze Zaratustra. Odtąd 
jego twórczość charakteryzowała się najbardziej zaawansowanymi środkami 
dźwiękowymi neoromantyzmu i nawiązywała do utworów F. Liszta i R. Straussa, by 
stopniowo nabierać oryginalnych cech. Patriotyzm Bartóka i jego ambicja stworzenia 
nowoczesnego stylu narodowego w muzyce węgierskiej skłoniły go za razem do jawnej 
stylizacji rytmów i motywów popularnych melodii narodowych. Ogromny sukces i 
sławę na Węgrzech i za granicą przyniósł mu poemat symfoniczny Kossuth. W tym 
czasie umacniała się pozycja Bartóka jako pianisty nie tylko w kraju. W 1907 został 
profesorem klasy fortepianu w AM w Budapeszcie. 
W 1909 Bartók ożenił się bez rozgłosu ze swoją studentką Mártą Ziegler (córką 
inspektora policji), której w 1911 zadedykował swoją jedyną operę Zamek Sinobrodego; 
syn Béla junior urodził się w 1910. W 1923 po rozwodzie ożenił się ponownie ze 
studentką w klasie fortepianu, Dittą (Edytą) Pásztory (1903-1982); drugi syn Péter 
urodził się w 1924. Na lekcje muzyki Pétera skomponował sześcioczęściowy zbiór 



utworów na fortepian o wzrastajacym stopniu trudności, który do dziś wykorzystywany 
jest do nauki gry pod nazwą Mikrokosmos. 
W Bartók 1940 wyjechał z żoną do Nowego Jorku, dwa lata później dołączył do nich 
Péter. W USA nie było dużego zainteresowania jego muzyką. Miał kilka wykładów na 
Uniwersytecie Harvarda, a utrzymywał się głównie z nauki gry na fortepianie. Jednym z 
ostatnich jego dzieł był Koncert na orkiestrę napisany dla Siergieja Kusewickiego, 
dyrektora Bostońskiej Orkiestry Symfonicznej. Prawykonanie koncertu (Boston, 1 
grudnia 1944) było olbrzymim sukcesem. Niestety, Bartók był już poważnie chory, do 
czego przyczyniły się bieda i niedostatek. Przed śmiercią na białaczkę, ukończył jeszcze 
III Koncert fortepianowy, będący prezentem urodzinowym dla żony i napisał 
nieukończony Koncert altówkowy. 
 
Fascynacja folklorem 
Około 1904 zetknął się z autentyczną, węgierską muzyką chłopską nie skażoną 
miejskimi wpływami i zasadniczo różniącą się od popularnych węgierskich melodii, 
które były wykonywane głównie przez zespoły cygańskie i utożsamiane z folklorem. 
Odkrycie to wzbudziło w nim nową, wielką pasję rejestrowania, badania i 
propagowania autentycznej muzyki wsi. Korzystając z doświadczeń Zoltána Kodálya, 
rozpoczął systematyczne wędrówki po kraju z fonografem. Nagrywał najstarsze i 
najbardziej zapomniane utwory ludowe, obce profesjonalnym schematom opartym na 
systemie dur-moll. Akcja ta podjęta początkowo z pobudek emocjonalnych i 
patriotycznych, przerodziła się wkrótce w poważną pracę naukową, skłaniając go do 
wnikliwych badań i systematyzacji folkloru muzycznego. Jako doświadczony zbieracz i 
autor prac teoretycznych z tego zakresu stał się jednym z najwybitniejszych i 
najoryginalniejszych twórców współczesnej etnografii muzycznej na świecie. Swoje 
zainteresowania rozszerzył na folklor słowacki. Zbierał informacje na ten temat od 
1906. Trzy lata później na temat folkloru rumuńskiego, a również bałkańskiego, 
tureckiego i arabskiego. W poszukiwaniu materiałów dwukrotnie odbył podróże 
badawcze poza Europę: w 1914 do Algierii, a w 1936 do Turcji. 
Zainteresowanie folklorem wywarło niemały wpływ na twórczość kompozytorską 
Bartóka. Skłoniło to kompozytora do ostatecznego zerwania z system dur-moll i 
estetyką romantyzmu. Swobodne operowanie motywami wyrastającymi z różnych 
układów skalowych i interwałowych, zwięzłość i dosadność wypowiedzi muzycznej, 
właściwa melodiom i rytmom ludowym, a obca ekspresyjnej poetyce wykreowanej 
przez twórców XIX wieku, wreszcie śmiałość dysonansowych współbrzmień 
harmonijnych – wszystko to złożyło się na oryginalny, nowy język muzyczny Bartóka. 
Jego Bagatele op. 6 na fortepian były najśmielszym wyzwaniem rzuconym tradycyjnej 
muzyce od czasów Debussy’ego. 
W następnych latach Bartók pozostał jednym z najradykalniejszych odnowicieli języka 
muzycznego – jakkolwiek nie był wtedy znany i doceniany na świecie. Nowe utwory 
spotkały się na Węgrzech z zupełnym niezrozumieniem. Napisana w 1911 opera Zamek 
Sinobrodego została odrzucona przez dyrekcję opery w Budapeszcie, co spowodowało 
głęboki kryzys psychiczny kompozytora. Dopiero sukces baletu Drewniany książę w 
1917 zmienił pozycję twórcy w kraju i wyzwolił w kompozytorze nową energię 
twórczą. Po I wojnie światowej nastąpił okres jego najbardziej radykalnych pomysłów 
dźwiękowych i stylistycznych. Otwierają go: balet Cudowny mandaryn, Improwizacje na 
fortepian op. 20 i dwie sonaty skrzypcowe. 
 



Patriotyzm Bartóka i jego ambicja stworzenia nowoczesnego stylu narodowego w 
muzyce węgierskiej skłoniły go do sięgnięcia do muzyki ludowej: do rytmów i motywów 
popularnych melodii narodowych. Ogromny sukces i sławę na Węgrzech i za granicą 
przyniósł mu poemat symfoniczny Kossuth. W tym czasie umacniała się pozycja Batróka 
jako pianisty nie tylko w kraju. 
W 1907 r. został profesorem klasy fortepianu na Akademii Muzycznej w Budapeszcie. 
Ok. 1904 roku zetknął się z autentyczną, węgierską muzyką chłopską nie skażoną 
wpływami folkloru miejskiego i różniącą się od popularnych węgierskich melodii, które 
były wykonywane głównie przez zespoły cygańskie a utożsamiane z folklorem. 
Odkrycie to wzbudziło w nim pasję rejestrowania, badania i propagowania autentycznej 
muzyki ludowej. Korzystając z doświadczeń Zoltána Kodálya, rozpoczął wyprawy 
entomuzykologiczne po kraju: nagrywał najstarsze i najbardziej zapomniane utwory 
ludowe, obce profesjonalnym schematom opartym na systemie dur-moll. Akcja ta 
podjęta początkowo z pobudek emocjonalnych i patriotycznych, przerodziła się wkrótce 
w poważną pracę naukową, skłaniając go do wnikliwych badań i systematyzacji folkloru 
muzycznego. Jako doświadczony zbieracz i autor prac teoretycznych z tego zakresu stał 
się jednym z najwybitniejszych i najoryginalniejszych twórców współczesnej etnografii 
muzycznej na świecie.  
Oprócz folkloru węgierskiego interesował się także ludową muzyką słowacką, turecką, 
arabską i bałkańską. W poszukiwaniu materiałów dwukrotnie odbył podróże badawcze 
poza Europę: w 1914 do Algierii, a w 1936 do Turcji. 
Zainteresowanie folklorem wywarło znaczny wpływ na twórczość kompozytorską 
Bartóka: do odejścia od zasad systemu tonalnego dur-moll i estetyki romantyzmu. Na 
oryginalny, nowy język muzyczny Bartóka złożyły się: swobodne operowanie 
harmoniką, zwięzłość wypowiedzi muzycznej, właściwa melodiom i rytmom ludowym, 
a obca ekspresyjnej poetyce wykreowanej przez twórców XIX wieku, śmiałość w 
stosowaniu dysonansowych współbrzmień. Jego Bagatele op. 6 na fortepian były 
najśmielszym wyzwaniem rzuconym tradycyjnej muzyce od czasów Debussy'ego. 
  
Wybrane kompozycje Béli Bartóka wykazujące wpływy folkloru: 
- Taniec rumuński na orkiestrę – 1910 
- Obrazy na orkiestrę: Okres kwitnienia, Taniec wiejski – 1910 
- balet Drewniany książę - 1914-1916 
- Rumuńskie tańce ludowe (7 tańców na małą orkiestrę) – 1917 
- Improwizacje na temat węgierskich pieśni chłopskich - 1920 
- Mikrokosmos – zbiór 153 utworów na fortepian - 1926-1939 
- oparta na ludowej balladzie rumuńskiej Cantata profana - 1930  
- 44 duety na 2 skrzypiec - 1931 
- Węgierskie pieśni chłopskie na orkiestrę - 1933 
- Kontrasty – trio na skrzypce, klarnet i fortepian - 1938 
- Koncert na orkiestrę - 1943 
- Wiele pieśni do słów ludowych na głos solowy lub na chór.  
 
 
 
Fryderyk Chopin urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli, gdzie ojciec Fryderyka, 
Mikołaj, był guwernerem dzieci hrabiego Skarbka, a Chopinowie mieszkali w oficynie 
dworu Ludwiki Skarbkowej. 23 kwietnia Fryderyk Franciszek Chopin został ochrzczony 
w kościele św. Rocha w niedalekim Brochowie. 1 października tego samego roku 



Mikołaj Chopin zaczął uczyć języka francuskiego w Liceum Warszawskim oraz 
prowadzić internat dla gimnazjalistów i rodzina Chopinów przeniosła się do Warszawy. 
 
  1816 
Fryderyk rozpoczyna naukę gry na fortepianie u Wojciecha Żywnego, wcześniej 
muzykowała z nim przy fortepianie matka. 
  1817 
Chopin komponuje swój pierwszy utwór, który zapisuje ojciec; jest to ”Polonez B-dur”. 
 1818 
Pierwszy publiczny występ na koncercie charytatywnym; Chopin gra "Koncert 
fortepianowy g-moll" czeskiego kompozytora Adalberta Gyrowetza 
  1822 
Koniec lekcji u Wojciecha Żywnego, Chopin rozpoczyna naukę kompozycji u Józefa 
Elsnera i gry na organach u Wilhelma Würfla. 
  1824 
Wakacje w majątku rodziny szkolnego kolegi w Szafarni, tradycyjnej wsi mazowieckiej. 
Fryderyk styka się tu z mazowieckim i żydowskim folklorem, komponuje "Mazurka a-
moll" zwanego "Żydkiem". Później jeszcze kilkakrotnie będzie na wsi, zawsze żywo 
interesując się muzyką ludową. 
  1825 
Wychodzi drukiem opus pierwsze Chopina - "Rondo c-moll". 
  1826 
Chopin rozpoczyna naukę kompozycji u Józefa Elsnera, w warszawskiej Szkole Głównej 
Muzyki, będącej częścią Uniwersytetu Warszawskiego. Po trzech latach, w końcowej 
opinii dla ministerstwa Elsner napisze: "Szopen Friderik - szczególna zdatność, geniusz 
muzyczny". 
  1829 
Podczas pobytu w Wiedniu Chopin daje dwa koncerty w Kärntnerthortheater. Prasa 
wiedeńska pisała: "W panu Chopinie poznaliśmy jednego z najznakomitszych pianistów, 
pełnego delikatności i najgłębszego uczucia". 
  1830 
Powstaje "Koncert f-moll" op. 21, wykonany 17 marca na pierwszym własnym 
koncercie Chopina, w Teatrze Narodowym pod dyrekcją Karola Kurpińskiego. Maurycy 
Mochnacki pisze: "Jest cały oddany geniuszowi muzyki, którym tchnie, oddycha". 
 
11 października Chopin daje pożegnalny koncert przed wyjazdem (jak się okaże - na 
zawsze) z Warszawy do Wiednia i Paryża. W programie nowy "Koncert fortepianowy e-
moll" op. 11. W prasie opinia: "Jest to utwór geniusza." 
 
2 listopada Chopin opuszcza Warszawę, żegnany kantatą "Zrodzony w polskiej krainie" 
Józefa Elsnera. 
 
Wybuch Powstania Listopadowego (29 listopada) zastaje Chopina w Wiedniu. Znajomi i 
rodzina powstrzymują go przed powrotem do kraju, on sam pisze: "Przeklinam chwilę 
wyjazdu." 
 1831 
8 września upada Powstanie Listopadowe. Chopin jest wówczas w Stuttgarcie, gdzie - 
według tradycji - powstaje "Etiuda c-moll" op. 10 nr 12 nazywana "Rewolucyjną". 
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W tym miesiącu przybywa do Paryża. 
  1832 
Pierwszy koncert Chopina w Paryżu, w Salle Pleyel gra "Koncert f-moll" i "Wariacje na 
temat arii 'Là ci darem la mano'" z opery "Don Juan" Wolfganga Amadeusza Mozarta op. 
2. W prasie pisze się o "odrodzeniu muzyki fortepianowej". W lipcu "Wariacje" na temat 
Mozarta gra w Lipsku Clara Wieck, słynna wówczas pianistka, żona Roberta Schumanna, 
który komentując ten utwór, powiedział o Chopinie: "Panowie, czapki z głów, oto 
geniusz." 
  1834 
Chopin odmawia złożenia podania do ambasady rosyjskiej w Paryżu o wydanie 
paszportu i wybiera status emigranta politycznego. Oznacza to, że nie ujrzy już kraju. 
  1835 
26 kwietnia w sali Konserwatorium gra z orkiestrą "Andante spianato i Wielki Polonez 
Es-dur" op. 22, odnosząc wielki sukces. W sierpniu Fryderyk spotyka się w Karlsbadzie 
z rodzicami, którzy przyjechali tutaj na kurację uzdrowiskową 
  1836 
We wrześniu w Dreźnie oświadcza się siedemnastoletniej Marii Wodzińskiej. Jego 
oświadczyny zostają przyjęte warunkowo: przez rok ma obowiązywać okres próbny, w 
którym Chopin ma zadbać o swoje wątłe zdrowie, zmieniając tryb życia. 
 
W październiku w Paryżu spotyka po raz pierwszy trzydziestodwuletnią wówczas 
George Sand. Komentuje: "Cóż za antypatyczna kobieta." 
  1837 
Rodzina Wodzińskich wycofuje się z projektu małżeństwa Chopina z Marią. Na pakiecie 
listów od Marii Wodzińskiej Chopin pisze: "Moja bieda." 
  1838 
W maju nawiązuje bliższe relacje z George Sand. Razem przebywają na Majorce, gdzie 
Chopin, ze względu na wilgotny klimat i zimową porę, podupada na zdrowiu. Mieszkają 
potem w Marsylii i w Nohant. Powstaje cykl "24 Preludiów" op. 28 - genialne miniatury, 
Sonata b-moll z „marszem żałobnym”. Wtedy też Chopin studiuje „Das wohltemperierte 
Klavier” J.S.Bacha, na których pogłębia swój kunszt kompozytorski. 
  1841 
Lato w Nohant - posiadłości George Sand. Chopin będzie tu spędzał kolejne lata do 1846 
roku. 
  1842 
Po występie w Salle Pleyel ukazują się entuzjastyczne recenzje: "Chopin osiągnął swój 
szczyt." 
  1844 
Spotkanie z siostrą Ludwiką i jej mężem w Paryżu, wspólny pobyt w Nohant. 
  1846 
   
Po raz ostatni spędza lato w Nohant, gdzie dochodzi do gwałtownych konfliktów. 
Powstają wówczas "Nokturny op. 62" i "Mazurki op. 63". 
  1848 
16 lutego daje w Salle Pleyel ostatni koncert w Paryżu. Recenzje są entuzjastyczne. 
 
Od kwietnia do listopada przebywa w Anglii i Szkocji, gdzie koncertuje i udziela lekcji. 
 
16 listopada w Londynie gra po raz ostatni publicznie. 

http://culture.pl/pl/node/5874480
http://culture.pl/pl/node/5874480
http://culture.pl/pl/node/5852645


 
Pisze ostatnie ukończone utwory: "Walc a-moll" i "Mazurek g-moll". 
  1849 
Powstają szkice ostatniego, niedokończonego utworu, "Mazurka f-moll". 
 
Po dwóch krwotokach 22 czerwca lekarz stwierdza u Chopina ostatnie stadium gruźlicy. 
 
9 sierpnia przyjeżdża do Paryża siostra Ludwika z mężem i córką. 
 
15 października Delfina Potocka śpiewa dla Chopina. Kompozytor przyjmuje ostatnie 
sakramenty. Prosi, by jego serce po śmierci wyjęto z ciała i przewieziono do Polski. 
 
17 października o godzinie drugiej w nocy Chopin umiera. 
 
18 października po sekcji zwłok zabalsamowane ciało zostaje złożone w krypcie 
kościoła św. Magdaleny. 
  
Oryginalność i niepowtarzalność Chopina, którą odczuwamy słuchając Jego muzyki, 
uderzyła już Jemu współczesnych. Nigdy żaden kompozytor nie wyróżniał się tak 
silnym indywidualnym stylem.  
Jego inność i wielkość tkwiły nie tylko w olśniewającej technice pianistycznej, ale  i w 
samym języku dźwiękowym - w HARMONII. Wystarczy posłuchać kilku pierwszych 
taktów "Etiudy E-dur op. 10 nr 3", by uświadomić sobie przepaść, która dzieli utwory 
Chopina od kompozycji choćby Beethovena (zm w 1827). 
Chopinowskie akordy nie tylko akompaniują: są treścią same w sobie i jako takie 
zachwycają. Chopin odkrył, że dysonans (współbrzmienie niezgodnie brzmiące), może 
być - sam w sobie - piękny, może wręcz wabić swym specyficznym czarem. W jego 
utworach spotykamy dysonanse nie tylko miękkie jak aksamit, pieszczące ucho, ale 
także ostre, kłujące - by wspomnieć "Preludium a-moll”. 
Chopin prowadzi niezwykłe modulacje, wprowadza zaskakujące zmiany w tonacjach, 
używa skal spoza systemu dur-moll -wyczarowuje niecodzienne, oryginalne brzmienia. 
 
FOLKLOR W MUZYCE CHOPINA 
Z twórczością ludową zetknął się Chopin już we wczesnym dzieciństwie. Spędzając 
wakacje w Szafarnii z zainteresowaniem przysłuchiwał się tradycyjnym śpiewom i 
muzykowaniu ludowych kapel. Ich brzmienie, kształt melodii, frazowanie  i rytmika 
zostały w wyobraźni kompozytora na całe życie. Żyjąc na emigracji i nie mając już 
kontaktu z polską muzyką ludową, Chopin wciąż komponuje utwory, w których brzmi 
„polska nuta”, wydobywa z pamięci te brzmienia, którymi sycił się będąc dzieckiem. W 
wielu jego kompozycjach słyszymy elementy folkloru, ale gatunkiem najbardziej 
związanym z tradycją ludową jest mazurek. Chopin pod wspólną nazwą "mazurek" 
wykorzystał elementy trzech tańców ludowych tworzących tzw. grupę mazurową: 
mazura, kujawiaka i oberka. Dla wszystkich tych tańców charakterystyczne jest 
trójdzielne metrum, odtaktowość (brak przedtaktów typowy dla polskiej muzyki 
ludowej w ogóle), rozdrabnianie pierwszej wartości rytmicznej, schematyczne 
powtarzanie cztero- ośmiotaktowych odcinków.  
Ale każdy z tańców posiada też cechy wyróżniające go z grupy tańców mazurowych. I 
tak mazur, taniec regionu mazowieckiego, utrzymany jest w umiarkowanym tempie. Ma 
zamaszysty charakter i swobodną, często skoczną melodię o nieregularnych akcentach 
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rytmicznych. Kujawiak charakteryzuje się kołyszącą, śpiewną melodią o raczej słabych 
akcentach, utrzymaną w wolnym tempie. Rozróżnić można przy tym odmianę 
kujawiaka czysto wiejską, w której przeważa tryb majorowy, i małomiasteczkową 
(spotykaną w twórczości kapel żydowskich), w której dominuje tryb minorowy. Kolejny 
z tańców, którego cechy pojawiają się w mazurkach, to oberek o żywiołowym 
charakterze, wesołej, skocznej melodii i bardzo szybkim tempie. Charakterystyczne są 
w nim silne, regularne akcenty, wirowy tok tańca i nagłe zatrzymania ruchu. 
W większości mazurków Chopin łączy dwie odmiany tańca, przy czym najbardziej 
typowe jest zestawienie mazura z kujawiakiem (np. w Mazurku F-dur op. 7, Mazurkach 
B-dur i a-moll z op. 17, Mazurku As-dur op. 50), rzadziej mazura z oberkiem (np. w 
Mazurku D-dur op. 33) 
 
Z czasem Chopin zestraja w mazurkach specyficzne cechy mazura, kujawiaka i oberka, 
tworząc idiom charakterystyczny dla utworów należących do tego gatunku - idiom 
mazurka Chopinowskiego.  
 
 
 
 
Oskar Kolberg (Henryk Oskar Kolberg) - etnograf, folklorysta i kompozytor. 
Urodzony 22 lutego 1814 w miejscowości Przysucha w powiecie opoczyńskim, zmarł 3 
czerwca 1890 w Krakowie. 
Był synem Juliusza - inżyniera-geodety, przybyłego w 1798 do Polski z Prus oraz 
Karoliny z domu Mercoeur, pochodzącej z rodziny francuskiej. 
"Urodziłem się w miasteczku Przysusze, (...) na rynku polskim - bo są tam trzy rynki: 
polski, żydowski i niemiecki(...). Pamiętam, żem miał mamkę Zuskę wieśniaczkę, która 
mi ciągle nad kołyską wyśpiewywała”  
Po kilkuletnim pobycie w Opoczyńskiem ojciec został powołany na stanowisko 
profesora Katedry geodezji, miernictwa i topografii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Rodzina na trwałe związała się ze środowiskiem intelektualnym i artystycznym 
Warszawy. Kolbergowie zamieszkali w oficynie Pałacu Kazimierzowskiego, gdzie bywali 
wybitni przedstawiciele świata nauki i sztuki, a najczęściej sąsiedzi: Samuel Bogumił 
Linde, Mikołaj Chopin i Kazimierz Brodziński. Z Fryderykiem Chopinem był w bliskiej 
przyjaźni starszy brat Oskara - Wilhelm. 
W latach 1823-30 Oskar Kolberg uczęszczał do Liceum Warszawskiego. Równocześnie 
pobierał naukę gry na fortepianie u Franciszka Vettera (1824-30). Po przymusowym 
zamknięciu Liceum w 1830 (w ramach restrykcji ze strony władz carskich 
spowodowanych wybuchem Powstania Listopadowego), 16-letni Kolberg podjął pracę 
jako księgowy, jednocześnie kontynuował studia muzyczne, od 1830 pod kierunkiem 
Józefa Elsnera, w latach 1832-34 u Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, w latach 1835-36 
pod kierunkiem Karla Friedricha Girschnera i Karla Friedricha Rungenhagena w 
Berlinie. 
Początkowo wiązał swoją przyszłość z karierą kompozytorską, jednak jego debiut w 
1836 przeszedł bez echa.  
W 1838 roku zaczęła się wielka „przygoda” Oskara Kolberga z folklorem polskim. 
Podczas wypraw w gronie przyjaciół (literatów, malarzy, muzyków, m.in. Józefa 
Konopki, Emila Jenikego, Teofila Lenartowicza, Ignacego Marcelego Komorowskiego, 
Cypriana Norwida, Wojciecha Gersona), notował pieśni i melodie ludowe z okolic 
Warszawy, ok. 1840 miał już ich ponad 600. Od 1842 do 1847 publikował je w układzie 
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na głos i fortepian. Zbiór ten spotkał się jednak z krytyką za naruszenie prostoty 
melodii, niewłaściwe opracowanie harmoniczne i wprowadzanie przygrywek. Mimo 
głosów krytycznych Kolberg nadal opracowywał melodie ludowe na głos i fortepian 
oraz sukcesywnie je publikował. 
Od 1845 przez 12 lat pracował jako urzędnik w zarządzie kolei żelaznej warszawsko-
wiedeńskiej. Jednocześnie podjął systematyczne badania terenowe, początkowo na 
Mazowszu, z czasem objął nimi cały obszar dawnej Rzeczpospolitej. 
W latach 1856-57 zaczęły ukazywać się zeszyty "Pieśni ludu polskiego", zawierające 
ponad 400 melodii ludowych w formie autentycznej, bez opracowania harmonicznego. 
Zostały one przyjęte entuzjastycznie i bardzo wysoko ocenione. Kolberg planował 
wydawanie dalszych tomów pieśni, jednak do kontynuacji serii w systematycznym 
układzie nie doszło. W 1865 ukazał się I tom dzieła pt. "Lud. Jego zwyczaje, sposób 
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Seria 
I. Sandomierskie". Odtąd realizował tę nową koncepcję poprzez cykle monografii 
regionalnych, tworzących obraz XIX-wiecznej kultury ludowej.  
Bezskutecznie szukał pomocy finansowej dla swego przedsięwzięcia. Brak materialnego 
wsparcia edycji, sytuacja polityczna w Królestwie Polskim oraz obietnica subwencji ze 
strony Krakowskiego Towarzystwa Naukowego skłoniły go do opuszczenia na zawsze 
Warszawy w 1871. Zamieszkał pod Krakowem najpierw w Mogilanach, u przyjaciela, 
towarzysza pierwszych wędrówek, Józefa Konopki, a następnie w Modlnicy we dworze 
Juliana, brata Józefa, gdzie spędził 13 lat. Bliskość Krakowa, związek z jego 
środowiskiem naukowym, ówczesne warunki polityczne w Galicji stwarzały znacznie 
lepsze możliwości pracy, niż te, na które pozwalała sytuacja w zaborze rosyjskim. 
W 1873 Kolberg został członkiem-korespondentem Krakowskiej Akademii 
Umiejętności, a w 1874 przewodniczącym sekcji etnologicznej Komisji Antropologicznej 
Akademii. W 1878 udał się na światową wystawę do Paryża. Za swoje wydawnictwa, 
eksponowane w dziale etnograficznym pawilonu austriackiego, otrzymał brązowy 
medal. 
W 1885 roku odbył ostatnią podróż badawczą w Sanockie i Przemyskie. 31 maja 1889 
Kolberg obchodził jubileusz 50-lecia pracy, zorganizowany przez krakowskie 
środowisko naukowe i artystyczne. 
Po II wojnie światowej Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zainicjowało sprawę 
udostępnienia spuścizny Kolberga, którą uznano za najważniejszą dla polskiej etnografii 
muzycznej. Prace przygotowawcze rozpoczęte zostały w 1958. W 1960 uchwałą Rady 
Państwa zostało zaakceptowane wydanie "Dzieł wszystkich Oskara Kolberga". 
Przygotowanie wydania powierzano specjalistom różnych dziedzin - etnografom, 
etnomuzykologom, muzykologom i filologom. W 1961 rozpoczęto wznawianie 
wszystkich tomów „Ludu...". 
Wydania dzieł Kolberga: (Dzieła wszystkie Oskara Kolberga / pierwodruk) 
   
Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, 
zabawy, pieśni, muzyka i tańce: 
(należy znać tylko cały tytuł dzieła i 4 wybrane regiony) 
 ◦ T. 1. Pieśni ludu polskiego (1961 / 1857) 
 ◦ T. 2. Sandomierskie (1962 / 1865) 
 ◦ T. 3. Kujawy I (1962 / 1867) 
 ◦ T. 4. Kujawy II (1962 / 1867) 
 ◦ T. 5. Krakowskie I (1962 / 1871) 
 ◦ T. 6. Krakowskie II (1963 / 1873) 



 ◦ T. 7. Krakowskie III (1963 / 1874) 
 ◦ T. 8. Krakowskie IV (1962 / 1875) 
 ◦ T. 9. Wielkie Księstwo Poznańskie I (centralne) (1963 / 1875) 
 ◦ T. 10. Wielkie Księstwo Poznańskie II (południowo-zachodnie) (1963 / 
1876) 
 ◦ T. 11. Wielkie Księstwo Poznańskie III (północne) (1963 / 1877) 
 ◦ T. 12. Wielkie Księstwo Poznańskie IV (całe) (1963 / 1879) 
 ◦ T. 13. Wielkie Księstwo Poznańskie V (1963 / 1880) 
 ◦ T. 14. Wielkie Księstwo Poznańskie VI (1962 / 1881) 
 ◦ T. 15. Wielkie Księstwo Poznańskie VII (1962 / 1882) 
 ◦ T. 16. Lubelskie I (1962 / 1883) 
 ◦ T. 17. Lubelskie II (1962 / 1884) 
 ◦ T. 18. Kieleckie I (1963 / 1885) 
 ◦ T. 19. Kieleckie II (1963 / 1886) 
 ◦ T. 20. Radomskie I (1964 / 1887) 
 ◦ T. 21. Radomskie II (1964 / 1888) 
 ◦ T. 22. Łęczyckie (1964 / 1889) 
 ◦ T. 23. Kaliskie i Sieradzkie I (1964 / 1890) 
 ◦ T. 24. Mazowsze I (Polne) (1963 / 1885) 
 ◦ T. 25. Mazowsze II (Polne) (1963 / 1886) 
 ◦ T. 26. Mazowsze III (Leśne) (1963 / 1887) 
 ◦ T. 27. Mazowsze IV (Stare) (1964 / 1888) 
 ◦ T. 28. Mazowsze V (Stare) (1964 / 1890) 
 ◦ T. 29. Pokucie I (1962 / 1882) 
 ◦ T. 30. Pokucie II (1963 / 1883) 
 ◦ T. 31. Pokucie III (1963 / 1888) 
 ◦ T. 32. Pokucie IV (1962 / 1889) 
 ◦ T. 33. Chełmskie I (1964 / 1890) 
 ◦ T. 34. Chełmskie II (1964) 
 ◦ T. 35. Przemyskie (1964) 
 ◦ T. 36. Wołyń (1964) 
 ◦ T. 37-38. Miscellanea (w przygotowaniu) 
 ◦ T. 39. Pomorze (1965) 
 ◦ T. 40. Mazury Pruskie (1966) 
 ◦ T. 41. azowsze VI (Polne, Leśne) (1969) 
 ◦ T. 42. Mazowsze VII (Stare, uzupełnienia) (1970) 
 ◦ T. 43. Śląsk (1965) 
 ◦ T. 44. Góry i Pogórze I (1968) 
 ◦ T. 45. Góry i Pogórze II (1968) 
 ◦ T. 46. Kaliskie i Sieradzkie II (1967) 
 ◦ T. 47. Podole (1994) 
 ◦ T. 48. Tarnowskie-Rzeszowskie (1967) 
 ◦ T. 49. Sanockie-Krośnieńskie I (1974) 
 ◦ T. 50. Sanockie-Krośnieńskie II (1972) 
 ◦ T. 51. Sanockie-Krośnieńskie III (1973) 
 ◦ T. 52. Białoruś-Polesie (1968) 
 ◦ T. 53. Litwa (1966) 
 ◦ T. 54. Ruś Karpacka I (1970) 
 ◦ T. 55. Ruś Karpacka II (1971) 



 ◦ T. 56. Ruś Czerwona I (1976) 
 ◦ T. 57/1. Ruś Czerwona II/1 (1978) 
 ◦ T. 57/2. Ruś Czerwona II/2 (1979) 
 ◦ T. 58. Materiały do etnografii Słowian wschodnich (w przygotowaniu) 
 ◦ T. 59/1. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. 
Łużyce (1985) 
 ◦ T. 59/2. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. 
Czechy, Słowacja (2001) 
 ◦ T. 59/3. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. 
Słowiańszczyzna południowa (2001) 
 ◦ T. 60. Przysłowia (1967) 
 ◦ T. 61. Pisma muzyczne I (1975) 
 ◦ T. 62. Pisma muzyczne II (1981) 
 ◦ T. 63. Studia, rozprawy i artykuły etnograficzne (1971) 
 ◦ T. 67/1. Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym I (1986) 
 ◦ T. 67/2. Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym II (1989) 
  
 
 
 
Wojciech Kilar - kompozytor i pianista, urodzony 17 lipca 1932 roku we 
Lwowie. Zmarł 29 grudnia 2013 roku w Katowicach. 
Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach grę na fortepianie i 
kompozycję w klasie Bolesława Woytowicza. Dyplom ukończenia studiów z 
najwyższym odznaczeniem uzyskał w 1955 roku. W latach 1955-58 był aspirantem 
Woytowicza w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. W 1957 roku 
uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadt. 
Edukację muzyczną uzupełniał jako stypendysta rządu francuskiego w Paryżu w latach 
1959-60; uczęszczał na zajęcia kompozycji do Nadii Boulanger. 
Wojciech Kilar został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1976) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2002). 
Wojciech Kilar do roku 1974, kiedy skomponował swój najsłynniejszy dzisiaj utwór, 
poemat symfoniczny Krzesany, uchodził za czołowego przedstawiciela polskiej 
awangardy muzycznej. Miał w swoim dorobku RIFF 62 (1962), kompozycję 
ultranowoczesną w brzmieniu i w formie, która stała się symbolem sprzeciwu wobec 
tradycji, manifestem przyszłości. Trafił z nią w dobry czas i "RIFF 62" odniósł na 
festiwalu Warszawska Jesień niezwykły sukces: orkiestra bisowała, a to się w nowej 
muzyce rzadko zdarza!  
Potem przyszła fascynacja inną awangardą - 'minimal music’ (muzyka minimalna), 
która zaowocowała dwoma utworami: "Upstairs-Downstairs" (1971) oraz  "Przygrywką 
i kolędą" (1972). 
Kompozytorowi wydawało się - jak mówił - że odkrył kamień filozoficzny, 
"że nie ma nic piękniejszego, niż trwający w nieskończoność dźwięk czy 
współbrzmienie, że to jest właśnie najgłębsza mądrość, a nie te nasze sztuczki z 
allegrem sonatowym, fugą, harmonią". 
I w dwunastominutowej kompozycji "Upstairs-Downstairs" dwa dźwięki brzmią 
nieprzerwanie od początku do końca! 
Z dzisiejszej perspektywy można uważać, że "Krzesany" wynika logicznie z tego 
właśnie, minimalistycznego rozdziału twórczości Kilara. Ale ćwierć wieku temu 
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„Krzesany” wywołał szok. Wśród zwykłych melomanów zrobił furorę, profesjonaliści 
widzieli w nim coś fałszywego. Utwór zrobił jednak wielką karierę i jest wciąż bardzo 
chętnie grany i słuchany. 
Kilar nie dał jednak publiczności i krytykom wytchnienia i w dwa lata po "Krzesanym" 
napisał następny górski utwór -„Kościelec 1909” (1976), poświęcony Mieczysławowi 
Karłowiczowi, wybitnemu kompozytorowi, który w wieku 33 lat zginął pod lawiną 
właśnie pod Kościelcem w 1909 roku. Potem były następne: "Siwa mgła" na baryton i 
orkiestrę (1979) oraz "Orawa" na orkiestrę kameralną (1986). 
 
Stylistyce przyjętej w tych utworach pozostał Kilar wierny właściwie do końca. 
Rezygnując niemal całkowicie z awangardowych środków technicznych, wciąż 
operował uproszczonym językiem muzycznym, preferował stosowanie wielkich mas 
brzmienia, eksponował melodię i miał skłonność do wywoływania silnych emocji. 
W niektórych kompozycjach jawnie nawiązuje do folkloru, w szczególności 
podhalańskiego. Tak sam kompozytor mówił o jego znaczeniu: „Właściwie bez 
wpływów ludowych to pewnie bym nie zaistniał w świadomości moich rodaków, jak i 
szerszej publiczności. Przecież inspiracji ludowej zawdzięczam „Krzesanego”, „Orawę”, 
„Siwą mgłę”…” 
 
Podobne środki warsztatowe wykorzystywał Kilar również w muzyce filmowej. W tej 
dziedzinie zdobył wielką światową sławę; rozgłos przyniosła mu szczególnie 
współpraca z Francisem Fordem Coppolą nad filmem "Dracula" (1992). Wysokiej klasy 
poziom artystyczny ma zwłaszcza muzyka Kilara do filmów Krzysztofa Zanussiego. 
Ważniejsze kompozycje: 
 
Muzyka do filmów: 
"I ty zostaniesz Indianinem" w reż. Konrada Nałęckiego (1962) 
"Wyspa złoczyńców" w reż. Stanisława Jędryki (1964) 
 "Salto" w reż. Tadeusza Konwickiego (1965) 
"Sami swoi" w reż. Sylwestra Chęcińskiego (1967) 
 "Morderca zostawia ślad" w reż. Aleksandra Ścibora-Rylskiego (1967) 
 "Lalka" w reż. Wojciecha Jerzego Hasa (1968) 
"Przygody pana Michała" w reż. Pawła Komorowskiego (1969) 
 "Perła w koronie" w reż. Kazimierza Kutza (1971) 
"Ziemia obiecana" w reż. Andrzeja Wajdy (1974) 
"Trędowata" w reż. Jerzego Hoffmana (1976) 
 "Rodzina Połanieckich" w reż. Jana Rybkowskiego (1978) 
 "Dracula" w reż. Francisa Forda Coppoli (1992) 
"Pan Tadeusz" w reż. Andrzeja Wajdy (1998-99) 
 "Pianista" w reż. Romana Polańskiego (2002) 
 "Zemsta" w reż. Andrzeja Wajdy (2002) 
 
 
"RIFF 62" na orkiestrę (1962) 
"Generique" na orkiestrę (1963) 
"Upstairs-Downstairs" na 2 chóry dziecięce i orkiestrę (1971) 
„Krzesany” poemat symfoniczny (1974) 
"Bogurodzica" na chór mieszany i orkiestrę (1975) 
„Kościelec 1909” poemat symfoniczny (1976) 

http://culture.pl/pl/node/5858965
http://culture.pl/pl/node/5442848
http://culture.pl/pl/node/5442848
http://culture.pl/pl/node/5474319
http://culture.pl/web/guest/baza-muzyka-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/wojciech-kilar-krzesany-1
http://culture.pl/pl/node/5858965


"Siwa mgła na baryton i orkiestrę" (1979) 
"Exodus" per orchestra e coro misto (1979-1981) 
„Orawa” na kameralną orkiestrę smyczkową (1986) 
"Koncert na fortepian i orkiestrę" (1996-97) 
"Requiem dla Ojca Kolbe" na smyczki, fortepian, czelestę, harfę i kotły (1996-97) 
"Veni Creator" na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (2008) 
"II Koncert" na fortepian, skrzypce i orkiestrę (2011) 
i 5 symfonii 
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