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WstĊp
W ósmym zeszycie „Edukacji Muzycznej” prezentujemy szeĞü artykuáów.
Trzy pierwsze dotyczą wybranych utworów wspóáczesnych kompozytorów Ğląskich. Reprezentują zatem tematykĊ wciąĪ niewystarczająco zbadaną i omówioną w dotychczasowej literaturze muzykologicznej. Pierwszy z tekstów, autorstwa Anny Stachury-Bogusáawskiej, zatytuáowany Kompozycje na akordeon
solo w twórczoĞci Edwarda Bogusáawskiego, jest kolejnym opracowaniem publikowanym na áamach naszego rocznika poĞwiĊconym twórczoĞci zmaráego
w 2003 roku wspóáczesnego polskiego kompozytora. Tym razem Autorka zajĊáa
siĊ przedstawieniem kompozycji na akordeon solo Bogusáawskiego. Lista
wszystkich dzieá tego twórcy z udziaáem akordeonu liczy kilkanaĞcie. Są to pozycje, które w znaczący sposób wzbogaciáy polską literaturĊ akordeonową,
wszystkie powstaáy po 1980 roku. NaleĪą do nich dzieáa solowe, kameralne,
wokalno-instrumentalne, a takĪe koncert na akordeon i orkiestrĊ. W pracy gruntownej analizie poddane zostaáy nastĊpujące utwory na akordeon solo: Trzy postludia (1980–1981), Capriccioso per accordeono (1985) oraz Continuo II per
accordeono solo (1988). Utwory te w literaturze muzykologicznej dotychczas
nie doczekaáy siĊ szerszego omówienia – byáy jedynie wzmiankowane. W omówieniu wybranych dzieá Autorka szczególnie koncentruje siĊ na materiale
dĨwiĊkowym, ksztaácie formalnym oraz ogólnym wyrazie emocjonalnym. KreĞli
proces drogi twórczej Bogusáawskiego w ksztaátowaniu wáasnego jĊzyka muzycznego. Wskazuje na fascynacje kompozytora brzmieniem akordeonu. Ukazuje najbardziej charakterystyczne cechy jĊzyka dĨwiĊkowego, obecne takĪe
w innych dzieáach Bogusáawskiego skomponowanych w latach 80. XX wieku.
Maryla Renat podejmuje problematykĊ analizy faktury w fortepianowych
utworach twórców Ğląskich z lat 1953–2008 w pracy zatytuáowanej Rodzaje
faktury w utworach dla dwóch pianistów w twórczoĞci wspóáczesnych kompozytorów Ğląskich. Autorka poddaáa badaniom 6 kompozycji na dwa fortepiany lub
cztery rĊce takich kompozytorów, jak: Józef ĝwider, Allegro. Moderato na dwa
fortepiany (1953); Henryk Mikoáaj Górecki, Toccata na dwa fortepiany (1955)
i PiĊü utworów na dwa fortepiany op. 13 (1959); Jan Wincenty Hawel, Capriccio-Fantasia na dwa fortepiany (1975); Aleksander Glinkowski, Dialogos na fortepian na cztery rĊce (1976), Andrzej Dziadek, Klavierstücke na fortepian na cztery rĊce (2008). Celem przeprowadzonych analiz jest próba odpowiedzi na szereg
pytaĔ dotyczących modeli faktury instrumentalnej. Dotyczą one relacji pomiĊdzy wspóáwykonawcami dzieáa muzycznego. AutorkĊ interesuje m.in. to, jaki
model faktury wynika z wzajemnych relacji wspóáwykonawców oraz jakie są
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uwarunkowania tych relacji i zaáoĪenia kompozytorskie? Rozwiązanie tej problematyki jest poprzedzone przedstawieniem zarysu Ğląskiej szkoáy kompozytorskiej. NastĊpnie Autorka dokonuje oddzielnego omówienia i oceny muzyki fortepianowej kaĪdego z twórców na tle ich caáego dorobku kompozytorskiego.
Ustosunkowując siĊ do gáównych problemów badawczych, stwierdza, Īe relacje
pomiĊdzy partiami dwóch wykonawców determinują fakturĊ dzieáa muzycznego
– wypáywają z róĪnych uwarunkowaĔ oraz zaáoĪeĔ stylistycznych kompozytora.
PracĊ wieĔczą wnioski koĔcowe, w których Autorka definiuje róĪne faktury
analizowanych utworów dla dwóch wykonawców.
Kolejny artykuá, autorstwa Magdaleny Stochniol, pt. Ostatnie kompozycje
Aleksandra Glinkowskiego. W tonie noworomantycznej ekspresji stanowi próbĊ
omówienia wybranych dzieá A. Glinkowskiego (1941–1991), skomponowanych
w ostatnich latach Īycia kompozytora. Charakterystyce poddane zostaáy kompozycje: Concerto notturno na klawesyn i zespóá kameralny, kantata Chwila westchnienia oraz Sinfonia mesta e tranquilla na alt (baryton) chór i orkiestrĊ symfoniczną. Omawiane utwory Glinkowskiego zostaáy niesáusznie zapomniane,
obecnie nie funkcjonują w szerszym obiegu wykonawczym. Z pewnoĞcią stanowią cenny dorobek kompozytorski regionu Ğląskiego, nieustĊpujący takim
twórcom, jak Henryk Mikoáaj Górecki, Wojciech Kilar czy Eugeniusz Knapik.
Zasadniczy walor artykuáu sprowadza siĊ do przypomnienia i opisu tych dzieá.
Mateusz Andrzejewski w pracy ĝwiĊci Cyryl i Metody w kulturze muzycznej XIX i pierwszej poáowy XX wieku w kontekĞcie oddziaáywania idei sáowiaĔskiej przedstawia rzadko poruszane w polskim piĞmiennictwie muzykologicznym zagadnienie dotyczące muzyki religijnej Sáowian. Autor przedstawia kult,
jaki otacza w krajach sáowiaĔskich postacie ĞwiĊtych Cyryla i Metodego. Kult
tych ĞwiĊtych w XIX wieku wykroczyá poza ramy religijne. Pod wpáywem ideologii sáowianofilskiej nastąpiáa jego transformacja, polegająca na przeniesieniu
akcentów ze sfery religijnej na narodową. ĝwiĊci Cyryl i Metody, jako pierwsi
Apostoáowie SáowiaĔszczyzny, stali siĊ symbolami zjednoczenia i braterstwa
narodów sáowiaĔskich. Artykuá przedstawia historyczne i spoáeczne podáoĪe
tego zjawiska oraz jego związek z kulturą muzyczną, zwáaszcza z twórczoĞcią
kompozytorską. Tekst zawiera równieĪ przegląd utworów poĞwiĊconych ĞwiĊtym Cyrylowi i Metodemu autorstwa takich kompozytorów, jak: Pavel KĜížkovský – kantata Sv. Cyril a MethodČj (ĝw. Cyryl i Metody), Piotr Czajkowski –
Gimn w czest’ swjatych Kiriááa i Mefodija (Hymn ku czci ĞwiĊtych Cyryla i Metodego), Božidar Širola – oratorium Život i spomen slavnih uþitelja, svete braüe
ûirila i Metodija apostola slavenskih (ĩycie i wspomnienie sáawnych nauczycieli, ĞwiĊtych braci Cyryla i Metodego apostoáów Sáowian), Leoš Janáþek – Hlaholská mše (Msza gáagolicka).
TematykĊ z zakresu dydaktyki przedmiotu Muzyka w polskim szkolnictwie
porusza Mateusz Meisner. Jego artykuá pt. Realizacja treĞci programowych
podrĊczników przedmiotu „muzyka” w wybranych placówkach oĞwiatowych
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w Polsce jest rodzajem sprawozdania z wáasnych badaĔ ankietowych dotyczących problemu realizacji treĞci programowych podrĊczników do przedmiotu
muzyka, obowiązujących w polskim szkolnictwie oĞwiatowym na przeáomie
XX/XXI wieku. Podstawą analiz byáy: treĞci programowe wybranych podrĊczników dla szkóá podstawowych (klasy IV–VI) i gimnazjów (klasy I–III), akty
prawne z 1999 roku dotyczące reformy systemu oĞwiaty, podstawy programowe
przedmiotu muzyka na drugim i trzecim poziomie etapu edukacyjnego oraz wyniki badaĔ wáasnych przeprowadzonych w 2011 roku w wybranych polskich
miastach, m.in. w: Krakowie, àodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocáawiu oraz
w Ğrodowisku wiejskim. Ich celem byáo okreĞlenie jakoĞci i efektywnoĞci prowadzenia przedmiotu muzyka w szkoáach. Odpowiedzi 368 respondentów oraz
analiza dokumentów pozwoliáy stwierdziü szereg trudnoĞci w prowadzeniu skutecznej realizacji treĞci programowych. Są nimi m.in. zbyt maáa liczba godzin
przeznaczonych na naukĊ przedmiotu muzyka, zróĪnicowany stopieĔ zdolnoĞci
i umiejĊtnoĞci muzycznych uczniów, wyposaĪenie szkóá niespeániające wymogów podstawy programowej itd.
Zeszyt zamyka artykuá Maágorzaty Kaniowskiej, która podejmuje zagadnienie interpretacji wykonawczej dzieáa muzycznego. Tekst zatytuáowany Wybrane problemy interpretacyjne w VI Symfonii h-moll „Patetycznej” Piotra
Czajkowskiego stanowi záoĪone studium analizy wykonawczej, poĞwiĊcone
ostatniej symfonii tego twórcy. WstĊpem do rozwaĪaĔ jest rys historyczny rozwoju symfonii od jej zarania aĪ po czasy wspóáczesne, z zaznaczeniem punktów
stanowiących momenty zwrotne w rozwoju tego gatunku. NastĊpnie Autorka
koncentruje siĊ na charakterystyce jĊzyka symfonicznego Piotra Czajkowskiego
oraz omawia VI SymfoniĊ Patetyczną, począwszy od jej genezy po zwiĊzáą analizĊ formy. Wskazuje na elementy, które są istotne w kreowaniu satysfakcjonującej interpretacji dyrygenckiej dzieáa. W tym aspekcie w ostatniej czĊĞci pracy
Autorka porównuje szeĞü rejestracji fonograficznych VI Symfonii Czajkowskiego, powstaáych w XX wieku: Tchaikovsky, Symphony No. 6 Pathetique/Ozawa;
Boston Symphony Orch. (CD, Erato 6702372), 1991; Czajkowski, Symfonia nr 6
Patetyczna/Semkow, WOSPRiTV w Katowicach (LP Muza SX 1808), 1979;
Tchaikovsky, Symphony No. 6 Pathetique/Bernstein & New York Philharmonic
(CD DG 419 604–2), 1987; Tchaikovsky, Symphony 6 Pathetique/Karajan,
Berlin PO (CD, DG 427 862-2), 1964; Tchaikovsky, Symphony No. 6 Pathetique/Nanut, Ljubljana Radio Sym Orch (CD, Jan-1990, Pilz Vienna Masters
Series), 1990; Tchaikovsky, Symphony No. 6 Pathetique/Ormandy, Philadelphia
Orch (LP, Columbia ML 4544), 1953. NajbliĪsze ideaáowi wykonawczemu,
wedáug subiektywnej oceny Autorki, jest nagranie New York Philharmonic pod
batutą L. Bernsteina.
Wszystkie publikowane w czasopiĞmie artykuáy zawierają angielskojĊzyczne abstrakty.
Marta Popowska
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