
 

 

                                              „Muzyka” 
 
„Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina 

sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka”. (Dawid Crossby)  
            Wbrew pozorom, nie jest łatwo mówić o muzyce. Temat ten wymaga głębszych 
przemyśleń. W życiu każdego z nas stanowi ważny element. Żadna inna dziedzina sztuki nie 
wpływa tak na podświadomość jak ona. Ale jaką rolę ona spełnia w naszym życiu? Czy jest 
lekarstwem na smutek? Czy może nas natchnąć do działania? Czy dzięki niej możemy 
zmienić stosunek do pewnych spraw, patrzeć na świat z innej perspektywy? Czy rzeczywiście 
muzyka jest aż tak ważna, i bez niej życie byłoby trudniejsze? Uważam, iż bez muzyki nie 
dałoby się żyć. To, co nas otacza, byłoby monotonne i przygnębiające. Moim zdaniem 
muzyka odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ człowiek w muzyce dostrzega coś więcej niż 
dźwięk, ale przekaz w nim zawarty. Treści zawarte w nutach, tekstach i harmonijnej melodii 
czasem wzruszają, śmieszą lub zasmucają. Przez muzykę człowiek może wyrazić emocje i 
podzielić się z innymi swoimi obawami i odczuciami. Ja osobiście nie wyobrażam sobie 
poranka bez jakiejś muzyki towarzyszącej mi np. przy przygotowywaniu się do szkoły. Ale 
muzyka nie służy tylko do poprawienia nam nastroju. Odgrywa w naszym życiu ogromną 
rolę, dostrzegamy ją również w historii czy literaturze. Muzyka od wieków towarzyszyła 
człowiekowi już od najmłodszych lat jego życia. Małym dzieciom kupuje się grzechotki, aby 
na nich wygrywały swoje pierwsze własne melodie, potem w szkole uczy się maluchów 
śpiewu. Muzyka związana jest również z religią. Na nabożeństwach śpiewane są pieśni 
pochwalne. Ludzie mogą przez muzykę wyrażać swe nadzieje, wiarę, nawzajem dodając 
sobie otuchy w trudnych momentach. Przykładem na to jest "Bogurodzica", która jako hymn 
narodowy śpiewana była przez żołnierzy w czasie bitwy pod Grunwaldem w 1410r. Z pieśnią 
na ustach umierali na za Ojczyznę, ponieważ wtedy strach był mniej odczuwalny. Urwane w 
połowie zdania teksu kończyli inni odważni, którzy, mimo wszystko, walczyli, nie poddając 
się? Muzyka łagodzi obyczaje? To także tytuł felietonów, a zarazem ulubione powiedzenie 
Jerzego Waldorffa.                                                                                                                                
Już od dawien dawna tworzono prymitywne instrumenty inspirowane głosem przyrody. 
Artyści związani z działalnością muzyczną stali w najwyższej i najwybitniejszej grupie 
społecznej. Magia dźwięku odpręża... Pomaga odpłynąć w świat wykreowany przez naszą 
wyobraźnię. Pomaga tworzyć w nowym stylu. 


