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Wstęp 

W piętnastym numerze „Edukacji Muzycznej” publikujemy dziesięć artyku-

łów w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Pierwszy z tekstów, 

z dziedziny etnomuzykologii, autorstwa Tomasza Rokosza, pt. Emisariusze 

dziadowskiej tradycji – z problematyki lirniczej – przeszłość i teraźniejszość, kon-

centruje się na przedstawieniu „subkultury lirniczej”, która – zdaniem autora – 

przechodzi renesans od lat 90. XX wieku. We wprowadzeniu do głównej proble-

matyki autor przedstawia zarys działalności lirników w Polsce na tle tradycji eu-

ropejskiej. Wymienia rodzaje liry korbowej oraz charakteryzuje szeroki repertuar 

„pieśni dziadowskiej” wykonywanej przy akompaniamencie tego instrumentu. 

W pracy ukazuje również, jak zmienia się hierarchia, zakres i funkcja owych pie-

śni realizowanych współcześnie. Nadto charakteryzuje obecne lirnictwo, wska-

zując na istotne różnice zachodzące we współczesnych jego przejawach. Jak pi-

sze – dzisiejsze lirnictwo ma „konkretne wykładniki i przejawy” w postaci wy-

dawnictw fonograficznych, festiwali, koncertów, konkursów oraz warsztatów lir-

niczych.  

Kolejny tekst, napisany przez Wojciecha Gurgula, pt. Panorama polskich 

koncertów gitarowych, jest pierwszą w polskiej literaturze muzykologicznej 

próbą dostarczenia syntetycznej informacji na temat rodzimej twórczości formy 

koncertu na gitarę z orkiestrą. Praca omawia głównie dzieła powstałe po 1945 

roku, z których wiele nie było publikowanych ani też rejestrowanych w nagra-

niach fonograficznych. Autor przedstawia literaturę przedmiotu, przybliża histo-

rię – od pierwszych polskich koncertów gitarowych, aż po czasy współczesne. 

Swoje rozważania wzbogaca licznymi przykładami muzycznymi. Niektóre  

z omawianych dzieł uległy dziś zapomnieniu, jednak – jak wynika z pracy – są 

wśród nich i takie, które z pewnością zasługują na uwagę oraz przywrócenie do 

repertuaru koncertowego.  

Wojciech Wojtuch, w artykule pt. Gitara – epizod brzmieniowy w twórczo-

ści Grupy Sześciu, przedstawia mało znane utwory na gitarę, tworzone niejako na 

marginesie głównego nurtu kompozytorskiego, które wyszły spod piór francu-

skich twórców grupy Les Six, takich jak: Georges Auric, Darius Milhaud, Francis 

Poulenc oraz Germaine Tailleferre. Omawiane w pracy cztery utwory na gitarę 

solo były inspirowane dziełami wielkich mistrzów gitary klasycznej – jak Andrés 

Segovia i Ida Presti. We wstępie do przedstawienia głównego problemu pracy 

autor nakreśla miejsce gitary w muzyce francuskiej oraz przypomina główne za-

łożenia kompozytorów Grupy Sześciu. Przedstawione miniatury instrumentalne 

hołdują koncepcjom estetycznym tej grupy.  
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Dwa kolejne teksty dotyczą zagadnień interpretacji muzyki. Pierwszy z nich, 

autorstwa Anny Dzialak-Savytskiej, zatytułowany Dialog w Sonacie na dwoje 

skrzypiec op. 10 Henryka Mikołaja Góreckiego z perspektywy wykonawcy, ana-

lizuje aspekty wykonawcze, koncentrując się na dialogach prowadzonych w mło-

dzieńczym dziele H.M. Góreckiego. Rozważając główną problematykę, autorka 

omawia pod tym kątem poszczególne części cyklu sonatowego. Artykuł ten przy-

pomina znane już w literaturze muzykologicznej opracowania dorobku kompo-

zytorskiego twórcy Symfonii pieśni żałosnych. Jednak ze względu na poruszane 

w nim zagadnienia wykonawcze, które nie były omawiane, powinien on zainte-

resować przede wszystkim skrzypków, których domeną jest interpretacja muzyki 

XX i XXI wieku. 

Drugi tekst związany z interpretacją muzyki przedstawia Люція Циганюк 

[Liutsiia Tsyhaniuk]. Jej artykuł, pt. Cechy indywidualnego stylu muzycznego 

Myrosława Skoryka w cyklu preludiów i fug na fortepian, omawia pochodzące  

z tego zbioru dwie pary złożone z preludium i fugi. Przedstawiona w pracy ana-

liza muzykologiczna i wykonawcza prowadzi autorkę między innymi do nastę-

pujących konstatacji: „Cykl preludiów i fug na fortepian M. Skoryka jest przy-

kładem doskonałego opanowania techniki polifonicznej, w połączeniu z twórczą 

reinterpretacją «klasycznych» norm. Cykl ten jest godny uwagi ze względu na 

swoją zróżnicowaną metaforykę, wykorzystanie różnorodnych transformacji ob-

razowo-skojarzeniowych – gatunku barokowego z nowoczesną autorską wypo-

wiedzią artystyczną, w której obrazy różnych kultur historycznych są naturalnie 

zintegrowane”.  

Dwa kolejne artykuły dotyczą teorii uczenia się muzyki w ramach wczesnej 

edukacji i szeroko pojętej pedagogiki muzycznej. W pierwszym z tekstów, napi-

sanym przez Macieja Kołodziejskiego, pt. Heterogeniczność myślenia o audia-

cji w świetle eksploracji naukowego statusu teorii uczenia się muzyki według 

Edwina Eliasa Gordona, autor – posługując się analizą tekstu jako główną me-

todą badawczą – próbuje rozwiązać problem – czy i w jakim stopniu teoria ucze-

nia się muzyki autorstwa Edwina E. Gordona posiada status teorii naukowej.  

Głos praktyka pobrzmiewa w pracy Tomasza Dolskiego, zatytułowanej Edu-

kacja muzyczna w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście sys-

temu reprezentacji Jerome’a Brunera. Jej celowość oraz modyfikacja metodyki 

nauczania do pracy zdalnej. Tekst ten zdaje się być szczególne aktualny w cza-

sach pandemii COVID-19. W pierwszej części artykułu autor skupia się na zna-

czeniu zabawy we wczesnej edukacji dziecka i nauczaniu przez nią. W części 

drugiej, w odniesieniu do przedstawionej teorii, proponuje zastosowanie w eduka-

cji muzycznej zmodyfikowanych metod, które sprawdzą się w nauczaniu zdalnym.  

Na pograniczu muzyki i literatury sytuuje się tekst autorstwa Elżbiety Wró-

bel, pt. Juliusz Kaden-Bandrowski o muzyce, pracy i pisaniu – czyli pisarz przy 

fortepianie, odnoszący się do znaczenia muzyki w życiu i twórczości jednego  

z najważniejszych pisarzy lat międzywojennych. Jest to studium o mało znanych 
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aspektach pracy literackiej i zainteresowaniach muzycznych J. Kadena-Bandrow-

skiego. Fakt zdobycia przez niego wykształcenia muzycznego mocno wpłynął na 

postawę artystyczną pisarza. Jako pianista potrafił należycie ocenić i precyzyjnie 

opisać grę innych grających na fortepianie. Autorka omawia te wątki na przykła-

dzie napisanej przez Kadena recenzji koncertu Aleksandra Michałowskiego. 

Przywołuje również książkę o Chopinie autorstwa pisarza, a także jego refleksje 

o uczestnikach Pierwszego Konkursu Chopinowskiego, w którym Kaden był 

członkiem komitetu organizacyjnego. Autorka odwołała się także do krytycznych 

tekstów pisarza z początkowego okresu jego literackiej kariery, aby pokazać jego 

szersze stanowisko wobec sztuki.  

Artykuł Aleksandry Popiołek-Walicki, pt. Kulturowe znaczenie IV Między-

narodowego Konkursu Chopinowskiego w kontekście odradzającego się po  

II wojnie światowej polskiego życia muzycznego, przedstawia kulisy przygoto-

wań, organizacji i przebiegu jednego z najbardziej prestiżowych konkursów pia-

nistycznych na świecie, który odbył się w 1949 roku, w odradzającej się po 

zgliszczach wojny Polsce. Podstawą źródłową tej pracy są przede wszystkim re-

portaże Polskiej Kroniki Filmowej. Z przeprowadzonych przez autorkę analiz 

wynika, że pierwszy po wojnie konkurs nie tylko był doniosły jako wydarzenie 

artystyczne, ale również jego organizacja stała się dla ówczesnej władzy absolut-

nym priorytetem o randze politycznej. Do reaktywacji konkursu w tym czasie 

mogło dojść tylko dzięki nieprzeciętnej determinacji ludzkiej, co oddają również 

słowa autorki w podsumowaniu pracy: „Czteroletnie przygotowanie IV Kon-

kursu Chopinowskiego w Warszawie – w mieście, w którym walki toczone pod-

czas okupacji i Powstania Warszawskiego pozostawiły zgliszcza, jest wyrazem 

postępowania heroicznego oraz realizacją projektu niemalże niemożliwego do 

wykonania. Chęć powrotu do życia pozostawionego przed II wojną światową 

była w Polakach silniejsza od rozpaczy po przeżytej traumie wojny”.  

Tom kończy tekst Agaty Kocaj i Izabeli Krasińskiej, pt. Kształcenie mu-

zyczne w Polsce z perspektywy „Wiadomości Muzycznych” (1925–1926). Sta-

nowi on przyczynek do dalszych badań nad historią szkolnictwa muzycznego  

w Polsce. Praca jest pierwszą próbą monograficznego opracowania periodyku 

„Wiadomości Muzyczne” i to zarówno od strony formalno-wydawniczej jak  

i zawartości treściowej. Uwaga autorek koncentruje się tu głównie na informa-

cjach dotyczących kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego muzy-

ków oraz nauczycieli muzyki i śpiewu w różnych typach szkół funkcjonujących 

w Polsce w okresie międzywojnia. 

 

Marta Popowska – redaktor zeszytu



 

 



 

Introduction 

The fifteenth issue of “Musical Education” features ten articles in two lan-

guage versions – Polish and English. The first text, from the field of ethnomusi-

cology, entitled The Emissaries of the Wandering Beggars’ Tradition – on the 

Issues of Hurdy-Gurdy – Past and Present by Tomasz Rokosz focuses on por-

traying the “hurdy-gurdy subculture,” which – according to the author – has en-

joyed a renaissance since the 1990s. In the introduction to the issues addressed in 

the article, the author presents an outline of the activity of hurdy-gurdy players in 

Poland in the context of European tradition. He mentions different types of the 

hurdy-gurdy and describes the extensive repertoire of the “wandering beggars’ 

song” performed with the accompaniment of the instrument. The work also shows 

how the hierarchy, scope and function of contemporary wandering beggars’ 

songs are currently changing. Furthermore, the author characterises the modern 

art of hurdy-gurdy playing, indicating the important differences that appear in its 

contemporary manifestations. He also claims that the modern art of hurdy-gurdy 

playing has “its characteristic features and manifestations” in the form of dedi-

cated record labels, festivals, concerts, competitions and workshops. 

The next text, written by Wojciech Gurgul and entitled A Panorama of 

Polish Guitar Concertos, is the first attempt at providing synthetic information 

on the subject of Polish concertos for guitar and orchestra in the history of musi-

cological literature in Poland. The work predominantly discusses pieces created 

after 1945, many of which have not been published or recorded. The author pre-

sents literature on the subject and offers an insight into the history of the form – 

from the first Polish guitar concertos to present day. He supplements his deliber-

ations with numerous musical examples. Some of the works discussed in the ar-

ticle have been forgotten, but – as the work suggests – there are also some that 

certainly deserve attention and should be reintroduced to concert repertoires. 

In the article entitled Guitar – a sound episode in the output of Les Six group, 

Wojciech Wojtuch presents little-known pieces for guitar created on the fringes 

of the main music composing trend; they were penned by the French authors be-

longing to the Les Six group, including Georges Auric, Darius Milhaud, Francis 

Poulenc and Germaine Tailleferre. The four pieces for solo guitar discussed in the 

work were inspired by the works of the great masters of the classical guitar, such 

as Andrés Segovia and Ida Presti. In the introduction to the main issues of the work, 

the author outlines the role of the guitar in French music and recounts the main 

premises that the composers of Les Six adhered to. The instrumental miniatures 

presented in the article pay tribute to the aesthetic concepts of the group. 
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The two following texts concern interpretation of music. The first, written by 

Anna Dzialak-Savytska and entitled Dialogue in Sonata for two violins Op. 10 

by Henryk Mikołaj Górecki from a performer's perspective, analyses different 

aspects of the performance of the piece, focusing on the dialogues in this early 

work of H.M. Górecki. The author discusses the individual parts of the sonata 

cycle in the context of its main issues. The article resembles other studies, already 

known in musicological literature, devoted to the compositional output of the cre-

ator of Symfonia pieśni żałosnych. However, due to the fact that it raises perfor-

mance-related issues that have not been considered thus far, it should be of inter-

est mostly to violinists who specialise in the interpretation of the 20th and 21st 

century music.  

Люція Циганюк [Liutsiia Tsyhaniuk] presents the second text devoted to 

interpretation of music. Her article entitled Principles of Myroslav Skoryk's Indi-

vidual Style of Music in the Piano Cycle of Preludes and Fugues discusses two 

pairs of pieces comprising a prelude and a fugue. The musicological and perfor-

mance-related analysis presented in the work prompts the author to draw the fol-

lowing conclusion: “The cycle of preludes and fugues for piano by M. Skoryk is 

an example of the composer's brilliant mastery of the polyphonic technique in 

combination with a creative rethinking of the norms of «classical» writing. The 

cycle is notable for its varied imagery, the use of diverse image-associative trans-

formations of the baroque genre in a modern authorial musical expression, in 

which the images of different historical cultures naturally integrate.” 

The next two articles concern the theory of learning music with respect to 

early childhood education and broadly defined music pedagogy. In the first text, 

written by Maciej Kołodziejski, entitled Heterogeneity of thinking about audia-

tion in terms of scientific exploration of the status of music learning theory by 

Edwin Elias Gordon, the author employs the analysis of text as the main research 

method to determine whether, and to what extent, the theory of learning music by 

Edwin E. Gordon enjoys the status of a scientific theory. 

The voice of a practitioner resounds in Tomasz Dolski’s work entitled Music 

Education in Training Early Childhood Education Teachers in the Context of Je-

rome Bruner’s System of Representations. Its Purpose and Teaching Methodol-

ogy Modification for Remote Work. The text appears to be particularly relevant 

at the time of the COVID-19 pandemic. In the first part of the article, the author 

focuses on the importance of play in early childhood education and its application 

in teaching. In the second part, with reference to the theory presented in the text, 

he proposes the use of modified teaching methods in music education, which will 

prove useful in distance learning.  

Elżbieta Wróbel’s text entitled Juliusz Kaden-Bandrowski about music, 

work and writing – a writer at the piano bridges the gap between music and lit-

erature. It concerns the significance of music in the life and works of one of the 

most important writers of the interwar period. It is a study of little-known aspects 
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of J. Kaden-Bandrowski’s literary work and music interests. The fact that he re-

ceived music education strongly influenced the writer’s attitude to art. As a pia-

nist, he could accurately judge and describe the performance of other piano play-

ers. The author of the article discusses these issues on the basis of Kaden’s review 

of Aleksander Michałowski’s concert. She also mentions his book about Chopin 

and his thoughts on the participants of the First Chopin Competition, in which 

Kaden was a member of the organising committee. In addition, the author dis-

cussed the writer’s critical texts from the early period of his literary career in 

order to present his broader views on art.  

The article by Aleksandra Popiołek-Walicki entitled Cultural importance 

of the 4th International Chopin Piano Competition in the light of Polish music 

life reviving after the WW II offers a behind-the-scenes look at one of the most 

prestigious piano competitions in the world, which took place in 1949 in post-

war Poland. The sources of the work predominantly include reportages of the 

Polish Film Chronicle. The analysis performed by the author shows that the first 

competition to have been organised after the war was not only significant as an 

artistic event, but also became an absolute priority for the contemporary authori-

ties due to political reasons. At that time, the competition could only be revived 

thanks to the extraordinary resolve of its organisers, which is confirmed by the 

author’s claim at the end of the work: “The four-year preparation to the 4th Inter-

national Chopin Piano Competition in Warsaw, the city which was reduced to 

ruins due to fighting during the occupation and the Warsaw Uprising, demon-

strates heroic behaviour and realization of the project almost impossible to exe-

cute. Longing for life before WWII was stronger in the Polish than their despair 

after the war trauma.” 

The volume is concluded by Agata Kocaj and Izabela Krasińska’s text enti-

tled Music Education from the perspective of “Wiadomości Muzyczne” (1925–

1926). It constitutes a contribution to the research on the history of the music 

education system in Poland. The work is a first attempt at a monograph study of 

the “Wiadomości Muzyczne” periodical, both from the perspective of the formal 

and publishing aspects as well as its contents. The authors focus mainly on the 

reports concerning the education, training and professional development of mu-

sicians and music and singing teachers in different types of schools in interwar 

Poland. 

 

Marta Popowska – volume editor


