Wstęp
W pi tnastym numerze Edukacji Muzycznej publikujemy dziesi artykuów w dwóch wersjach j zykowych polskiej i angielskiej. Pierwszy z tekstów,
z dziedziny etnomuzykologii, autorstwa Tomasza Rokosza, pt. Emisariusze
dziadowskiej tradycji z problematyki lirniczej
e
i e a iej
, koncentruje si na przedstawieniu subkultury lirniczej , która zdaniem autora
przechodzi renesans od lat 90. XX wieku. We wprowadzeniu do g ównej problematyki autor przedstawia zarys dzia alno ci lirników w Polsce na tle tradycji europejskiej. Wymienia rodzaje liry korbowej oraz charakteryzuje szeroki repertuar
pie ni dziadowskiej wykonywanej przy akompaniamencie tego instrumentu.
W pracy ukazuje równie , jak zmienia si hierarchia, zakres i funkcja owych pieni realizowanych wspó cze nie. Nadto charakteryzuje obecne lirnictwo, wskazuj c na istotne ró nice zachodz ce we wspó czesnych jego przejawach. Jak pisze dzisiejsze lirnictwo ma konkretne wyk adniki i przejawy w postaci wydawnictw fonograficznych, festiwali, koncertów, konkursów oraz warsztatów lirniczych.
Kolejny tekst, napisany przez Wojciecha Gurgula, pt. Panorama polskich
k ce
gi a
ch, jest pierwsz w polskiej literaturze muzykologicznej
prób dostarczenia syntetycznej informacji na temat rodzimej twórczo ci formy
koncertu na gitar z orkiestr . Praca omawia g ównie dzie a powsta e po 1945
roku, z których wiele nie by o publikowanych ani te rejestrowanych w nagraniach fonograficznych. Autor przedstawia literatur przedmiotu, przybli a histori
od pierwszych polskich koncertów gitarowych, a po czasy wspó czesne.
Swoje rozwa ania wzbogaca licznymi przyk adami muzycznymi. Niektóre
z omawianych dzie uleg y dzi zapomnieniu, jednak jak wynika z pracy s
w ród nich i takie, które z pewno ci zas uguj na uwag oraz przywrócenie do
repertuaru koncertowego.
Wojciech Wojtuch, w artykule pt. Gitara e i d b ie i
c ci G
S e ci , przedstawia ma o znane utwory na gitar , tworzone niejako na
marginesie g ównego nurtu kompozytorskiego, które wysz y spod piór francuskich twórców grupy Les Six, takich jak: Georges Auric, Darius Milhaud, Francis
Poulenc oraz Germaine Tailleferre. Omawiane w pracy cztery utwory na gitar
solo by y inspirowane dzie ami wielkich mistrzów gitary klasycznej jak Andrés
Segovia i Ida Presti. We wst pie do przedstawienia g ównego problemu pracy
autor nakre la miejsce gitary w muzyce francuskiej oraz przypomina g ówne zao enia kompozytorów Grupy Sze ciu. Przedstawione miniatury instrumentalne
ho duj koncepcjom estetycznym tej grupy.
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Dwa kolejne teksty dotycz zagadnie interpretacji muzyki. Pierwszy z nich,
autorstwa Anny Dzialak-Savytskiej, zatytu owany Dialog w Sonacie na dwoje
k
iec . 10 He ka Mik aja G eckieg
e ek
k a c , analizuje aspekty wykonawcze, koncentruj c si na dialogach prowadzonych w m odzie czym dziele H.M. Góreckiego. Rozwa aj c g ówn problematyk , autorka
omawia pod tym k tem poszczególne cz ci cyklu sonatowego. Artyku ten przypomina znane ju w literaturze muzykologicznej opracowania dorobku kompozytorskiego twórcy S f ii ie i a
ch. Jednak ze wzgl du na poruszane
w nim zagadnienia wykonawcze, które nie by y omawiane, powinien on zainteresowa przede wszystkim skrzypków, których domen jest interpretacja muzyki
XX i XXI wieku.
Drugi tekst zwi zany z interpretacj muzyki przedstawia
[Liutsiia Tsyhaniuk]. Jej artyku , pt. Cechy indywidualnego stylu muzycznego
M
a a Sk ka c k
e di i f g a f e ia , omawia pochodz ce
z tego zbioru dwie pary z o one z preludium i fugi. Przedstawiona w pracy analiza muzykologiczna i wykonawcza prowadzi autork mi dzy innymi do nast puj cych konstatacji: Cykl preludiów i fug na fortepian M. Skoryka jest przyk adem doskona ego opanowania techniki polifonicznej, w po czeniu z twórcz
reinterpretacj «klasycznych» norm. Cykl ten jest godny uwagi ze wzgl du na
swoj zró nicowan metaforyk , wykorzystanie ró norodnych transformacji obrazowo-skojarzeniowych gatunku barokowego z nowoczesn autorsk wypowiedzi artystyczn , w której obrazy ró nych kultur historycznych s naturalnie
zintegrowane .
Dwa kolejne artyku y dotycz teorii uczenia si muzyki w ramach wczesnej
edukacji i szeroko poj tej pedagogiki muzycznej. W pierwszym z tekstów, napisanym przez Macieja Kołodziejskiego, pt. He e ge ic
e ia a diacji
ie e ek
acji a k eg
a
e ii c e ia i
ki ed g
Edwina Eliasa Gordona, autor pos uguj c si analiz tekstu jako g ówn metod badawcz próbuje rozwi za problem czy i w jakim stopniu teoria uczenia si muzyki autorstwa Edwina E. Gordona posiada status teorii naukowej.
G os praktyka pobrzmiewa w pracy Tomasza Dolskiego, zatytu owanej Edukacja
c a k a ce i a c cie i c e ej ed kacji k ek cie
e
e e e acji Je
e a B e a. Jej ce
a
d fikacja e d ki
nauczania do pracy zdalnej. Tekst ten zdaje si by szczególne aktualny w czasach pandemii COVID-19. W pierwszej cz ci artyku u autor skupia si na znaczeniu zabawy we wczesnej edukacji dziecka i nauczaniu przez ni . W cz ci
drugiej, w odniesieniu do przedstawionej teorii, proponuje zastosowanie w edukacji muzycznej zmodyfikowanych metod, które sprawdz si w nauczaniu zdalnym.
Na pograniczu muzyki i literatury sytuuje si tekst autorstwa Elżbiety Wróbel, pt. Juliusz Kaden-Bandrowski o muzyce, pracy i pisaniu czyli pisarz przy
fortepianie, odnosz cy si do znaczenia muzyki w yciu i twórczo ci jednego
z najwa niejszych pisarzy lat mi dzywojennych. Jest to studium o ma o znanych
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aspektach pracy literackiej i zainteresowaniach muzycznych J. Kadena-Bandrowskiego. Fakt zdobycia przez niego wykszta cenia muzycznego mocno wp yn na
postaw artystyczn pisarza. Jako pianista potrafi nale ycie oceni i precyzyjnie
opisa gr innych graj cych na fortepianie. Autorka omawia te w tki na przyk adzie napisanej przez Kadena recenzji koncertu Aleksandra Micha owskiego.
Przywo uje równie ksi k o Chopinie autorstwa pisarza, a tak e jego refleksje
o uczestnikach Pierwszego Konkursu Chopinowskiego, w którym Kaden by
cz onkiem komitetu organizacyjnego. Autorka odwo a a si tak e do krytycznych
tekstów pisarza z pocz tkowego okresu jego literackiej kariery, aby pokaza jego
szersze stanowisko wobec sztuki.
Artyku Aleksandry Popiołek-Walicki, pt. K
e ac e ie IV Mi d a d eg K k
Ch i
kieg
k ek cie d ad aj ceg i
II
j ie ia ej
kieg
cia
c eg , przedstawia kulisy przygotowa , organizacji i przebiegu jednego z najbardziej presti owych konkursów pianistycznych na wiecie, który odby si w 1949 roku, w odradzaj cej si po
zgliszczach wojny Polsce. Podstaw ród ow tej pracy s przede wszystkim reporta e Polskiej Kroniki Filmowej. Z przeprowadzonych przez autork analiz
wynika, e pierwszy po wojnie konkurs nie tylko by donios y jako wydarzenie
artystyczne, ale równie jego organizacja sta a si dla ówczesnej w adzy absolutnym priorytetem o randze politycznej. Do reaktywacji konkursu w tym czasie
mog o doj tylko dzi ki nieprzeci tnej determinacji ludzkiej, co oddaj równie
s owa autorki w podsumowaniu pracy: Czteroletnie przygotowanie IV Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w mie cie, w którym walki toczone podczas okupacji i Powstania Warszawskiego pozostawi y zgliszcza, jest wyrazem
post powania heroicznego oraz realizacj projektu niemal e niemo liwego do
wykonania. Ch powrotu do ycia pozostawionego przed II wojn wiatow
by a w Polakach silniejsza od rozpaczy po prze ytej traumie wojny .
Tom ko czy tekst Agaty Kocaj i Izabeli Krasińskiej, pt. K a ce ie
c e P ce
e ek
Wiad
ci M c ch (1925 1926). Stanowi on przyczynek do dalszych bada nad histori szkolnictwa muzycznego
w Polsce. Praca jest pierwsz prób monograficznego opracowania periodyku
Wiadomo ci Muzyczne i to zarówno od strony formalno-wydawniczej jak
i zawarto ci tre ciowej. Uwaga autorek koncentruje si tu g ównie na informacjach dotycz cych kszta cenia, dokszta cania i doskonalenia zawodowego muzyków oraz nauczycieli muzyki i piewu w ró nych typach szkó funkcjonuj cych
w Polsce w okresie mi dzywojnia.
Marta Popowska redaktor zeszytu

