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WSTĉP
W szóstym zeszycie czasopisma „Edukacja Muzyczna” prezentujemy kolejne artykuáy, których tematyka zasadniczo dotyczy szeroko pojĊtej problematyki
muzycznej. Pierwszą czĊĞü stanowią artykuáy o charakterze naukowym. CzĊĞü
druga poĞwiĊcona jest problemom z zakresu dydaktyki. W ostatnim dziale Varia
prezentujemy publicystykĊ muzyczną. Zeszyt otwiera artykuá Maryli Renat pt.
Początki polskiej sonaty skrzypcowej. Autorka przedstawia w nim stan badaĔ
nad tym zagadnieniem, które w dotychczasowej literaturze muzykologicznej
byáo jedynie wzmiankowane lub omawiane ogólnikowo. W artykule znajdziemy
równieĪ szczegóáowe informacje na temat trzech pierwszych polskich sonat
skrzypcowych, które zachowaáy siĊ do naszych czasów: Stanisáawa Sylwestra
SzarzyĔskiego – Sonaty D-dur na 2 skrzypiec i basso continuo, Karola OgiĔsiego – Sonaty A-dur na skrzypce i basso continuo oraz Macieja Radziwiááa – Sonatiny – G-dur na skrzypce i klawesyn. Autorka drobiazgowo omawia formĊ i styl
kaĪdego z tych utworów, poprzedzając wszystkie analizy informacjami z zakresu piĞmiennictwa na ich temat.
TematykĊ sacrum w muzyce porusza Marcin Tadeusz àukaszewski w artykule zatytuáowanym Inspiracja religijna w dzieáach fortepianowych i klawesynowych Mariana Sawy. Trzon pracy stanowią omówienia wybranych utworów
na fortepian lub klawesyn M. Sawy, które – jak wyjaĞnia na wstĊpie Autor –
mają tematykĊ religijną bądĨ są tą tematyką inspirowane. Autor omawia je
w kontekĞcie biografii kompozytora, przytacza wypowiedzi artysty dotyczące
roli inspiracji religijnych w jego twórczoĞci, dokonuje szczegóáowych i wyczerpujących analiz, a swoje spostrzeĪenia ilustruje licznymi przykáadami muzycznymi. Jako koncertujący pianista deklaruje równieĪ chĊü popularyzacji tych, bez
wątpienia, bardzo interesujących dzieá.
Anna Stachura-Bogusáawska w artykule pt. Aleatoryzm i forma otwarta
w twórczoĞci Edwarda Bogusáawskiego prezentuje wyniki swoich badaĔ przeprowadzonych nad spuĞcizną powstaáą we wczesnym okresie twórczoĞci wybitnego
wspóáczesnego polskiego kompozytora. RozwaĪania nad tym zagadnieniem Autorka rozpoczyna od przedstawienia genezy polskiego aleatoryzmu. W swoim
wywodzie na ten temat obala niektóre utarte opinie o tym sposobie komponowania w Polsce. W dalszej czĊĞci pracy przechodzi do omówienia i szczegóáowych
analiz utworów Bogusáawskiego, w których zastosowaá kompozytor formĊ otwartą bądĨ wykorzystaá inne rodzaje aleatoryzmu. Autorka wskazuje równieĪ na inspiracje, jakimi kierowaá siĊ twórca podczas komponowania tych dzieá. Rezultatem tej czĊĞci pracy są wnioski, wysnute w wyniku przeprowadzonej obserwacji,
które wskazują na stosowanie przez Bogusáawskiego charakterystycznych proce-
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dur w akcie tworzenia. WartoĞü poznawczą artykuáu podnosi fakt, Īe Autorka
swoje wywody ilustruje licznymi przykáadami nutowymi. CzĊĞü z nich pochodzi
z rĊkopisów kompozytora bĊdących w posiadaniu rodziny.
Artykuá Katarzyny Suskiej-Zagórskiej pt. Zagadnienie interpretacji tekstu
w nauczaniu przedmiotu emisja indywidualna gáosu z metodyką nauczania poĞwiĊcony jest problemom dydaktyki wokalnej. Praca jest rodzajem refleksji, jaka
powstaáa w efekcie wieloletniego nauczania przez AutorkĊ przedmiotu emisja
gáosu w ramach kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Jest
ona adresowana przede wszystkim do pedagogów i studentów, którzy zmagają siĊ
z problemami charakterystycznymi dla pierwszego etapu nauki Ğpiewu. Gáównym
problemem poruszonym w artykule jest tekst literacki w utworze wokalnym i jego
interpretacja w praktyce wykonawczej. W omówieniu tego zagadnienia Autorka
zwraca uwagĊ na cztery – konieczne, jej zdaniem – strategie, które naleĪy przyjąü
w procesie dydaktycznym, aby początkujący wykonawca mógá w peáni zrozumieü,
przeĪyü i wykonaü dzieáo. W dalszej czĊĞci artykuáu Autorka przedstawia analizy
formalne wraz z propozycją interpretacji wybranych utworów polskich kompozytorów: F. Chopina, S. Moniuszki, W. ĩeleĔskiego i M. Karáowicza. Swoje wywody ilustruje licznymi przykáadami nutowymi, co w znacznym stopniu podnosi
wartoĞü dydaktyczną przedstawionego artykuáu.
CzĊĞü drugą zeszytu, poĞwiĊconą problemom z zakresu dydaktyki Ğpiewu,
zamyka artykuá Sofii Palamar pt. Metody przygotowania wokalisty do wystĊpu
na estradzie. Praca jest rodzajem instruktaĪu w zakresie okreĞlonym w tytule.
Kolejny artykuá, rozpoczynający czĊĞü publicystyczną, napisany przez MaágorzatĊ Kaniowską pt. BaĞĔ o Sinobrodym jako Ĩródáo inspiracji dla twórczoĞci
scenicznej Beli Bartóka, jest próbą ukazania niezwykáych walorów filozoficznoartystycznych tego dzieáa. Autorka przedstawia zarys historii opery wĊgierskiej,
nastĊpnie przechodzi do omówienia twórczoĞci B. Bartóka w zakresie tego gatunku. W dalszej czĊĞci artykuáu zaprezentowana jest analiza podstawy treĞciowej libretta opery – baĞni o Sinobrodym autorstwa Charlesa Perraulta – oraz
dotychczasowe interpretacje przesáania tej legendy. Dalej Autorka omawia genezĊ opery B. Bartóka Zamek Sinobrodego, jej libretto oraz muzyczną i sceniczną koncepcjĊ dzieáa. PracĊ uzupeánia peány tekst libretta opery w jĊzyku
polskim, w táumaczeniu wáasnym Autorki z jĊzyka angielskiego.
TematykĊ historyczną w niniejszym zeszycie reprezentuje artykuá Tomasza
Korzeniowskiego pt. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie w latach 2008–
2011. Na wstĊpie Autor przedstawia znaczenie muzyki filmowej jako produktu
kulturowego, na przykáadzie innych festiwali filmowych odbywających siĊ
w Polsce, oraz kreĞli zarys historyczny rozwoju muzyki filmowej, począwszy od
kina niemego do czasów wspóáczesnych. Dalej omawia krakowski festiwal, ukazując jego genezĊ, ideĊ powstania oraz repertuar, który poddaje uwaĪnej analizie.
Marta Popowska
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