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Wprowadzenie 
 

W metodologicznym umocowaniu prowadzonych badań nad wczesną edukacją 
muzyczną można wyraźnie dostrzec implikacje zaplecza teoretycznego psychologii1. 

Szczególnie interesujące wydają się te z dziedziny psychologii muzyki i psychologii 

zdolności zorientowane na analizę współczesnych problemów procesu uczenia się 
muzyki2. Poza faktem, iż inspiracji badawczych dostarczają również inne dyscypliny 

——————— 
1 David Hargreaves, Nigel Marshall, Adrian North, „Music education in the twenty-first century: a psy-

chological perspective”, British Journal of Music Education 3 (2003): 146-163; Barbara Kamińska, 

„Co wnosi psychologia muzyki do pedagogiki muzyki?”, w Tożsamość pedagogiki muzyki. Peda-
gogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski, t. 1 (Gdańsk: Wydawnic-

two Athenae Gedanenses, 2012), 167-173; Zofia Konaszkiewicz. „Pedagogika muzyki a wybrane 

nurty psychologii”, w Tradycje myśli pedagogicznej w nauczaniu muzyki. Pedagogika muzyki. Ce-
chy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski (Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanen-

ses, 2013), 225-233; Rafał Lawendowski, „Ekologia dźwiękowa w ujęciu społecznej psychologii 

muzyki”, w Tradycje myśli pedagogicznej w nauczaniu muzyki, 273-290; Maria Manturzewska, 

„Zdolności, kompetencje i postawy muzyczne naszej młodzieży w świetle wyników badań”, w Psy-
chologiczne podstawy kształcenia muzycznego, red. Maria Manturzewska (Warszawa: AMFCh, 

2001); Małgorzata Suświłło, „Teorie psychologiczne a koncepcje rozwoju muzycznego dziecka”, 

Edukacja Muzyczna 1 (2005): 34-43. 
2 Richards D. Edwards, Donald A. Hodges, „Neuromusical Research: An Overview of The Litera-

ture”, w Neurosciences in Music Pedagogy, red. Wilfired Gruhn, Frances Rauscher (New York: No-

va Science Publishers, 2007), 5; Beata Bonna, Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym 
wieku szkolnym (Bydgoszcz: UKW, 2016), 50-63; Michał Chruszczewski, Profile uzdolnień. Inte-
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(choćby socjologia muzyki, socjolingwistyka, antropologia kulturowa, filozofia nau-

ki), taki kierunek wykorzystywania w pedagogice muzyki zaplecza teoretycznego wy-

daje się zupełnie naturalny z uwagi na centralną dla pedagogiki kategorię uczenia się.  
Uwarunkowanie uczenia się (muzyki – dop. P.T.) ujętego zarówno w znaczeniu 

„społecznej praktyki edukacyjnej”, „praktyki kulturowej”, jak i „przedsięwzięcia na 

całe życie” jest poddawane próbom opisu w kontekście różnych teorii – choćby Jero-

me’a Brunera, Jeana Piageta, Alberta Bandury, Edwina E. Gordona3 – czy w świetle 

namysłu nad pedagogicznymi wzorami uczenia się4.  

Inspirujące okazują się także rezultaty analiz wyartykułowane w konkretnych, 

istotnych dla wiedzy pedagogicznej (w tym dla edukacji muzycznej) raportach5. Ten 

kierunek wytwarzania ważnych dla pedagogiki muzyki informacji o procesie uczenia 

się wydaje się – jak widać – naturalnym dążeniem do rozwoju tego właśnie, wciąż 
dyscyplinaryzującego się, obszaru naukowej wiedzy o edukacji. Dotyczy to również 
wczesnej edukacji muzycznej i podstawowych dla niej pytań o dziecięce doświadczanie 

muzyki oraz rolę badań nad autonomią wewnętrznego uczenia się (w tym o pochodze-

nie i naturę wiedzy muzycznej dziecka, zmienne w badaniach nad istotą rozwijania au-

tonomii poznawczej ucznia w kontakcie z muzyczną estetyką, a także społeczno-kultu-

rowy sens takiego kształcenia)6.  

——————— 

lektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych (Warszawa: UW, 2009); 

Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, red. Maria Manturzewska, Halina Kotarska (Warszawa: 

WSiP, 1990); Rosamund Shuter-Dyson, Clive Gabriel, Psychologia uzdolnienia muzycznego, tłum. 

Ewa Głowacka, Kacper Miklaszewski (Warszawa: WSiP, 1986); Andrzej Sękowski, „Psycholo-

giczne uwarunkowania wybitnych zdolności”, w Psychologia zdolności. Współczesne kierunki ba-
dań, red. Andrzej Sękowski (Warszawa: PWN, 2005); Małgorzata Suświłło, Psychopedagogiczne 
uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej (Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2001). 

3 Bonna, Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów, 163-250; Agnieszka Weiner, „Pedagogiczne 

implikacje wybranych koncepcji rozwoju muzycznego człowieka”, w Tożsamość pedagogiki muzyki, 
187-198; Ewa A. Zwolińska, Audiacja. Studium teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona (Byd-

goszcz: UKW, 2011). 
4 Bogusława D. Gołębniak, „Nauczanie i uczenie się w klasie”, w Pedagogika. Podręcznik akade-

micki, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski (Warszawa: PWN, 2006), 172-188; Teresa 

Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna (Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

2008), 142-144. 
5 Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, 144-161; Krzysztof Pawłowski, red., Raport o stanie kul-

tury w obszarze szkolnictwa artystycznego (Warszawa: MKiDN, 2007); Wojciech Jankowski, „Pod-

sumowanie. Wnioski modelowe”, w Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia. Diagnozy, 
problemy, wnioski modelowe, red. Wojciech Jankowski (Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2012), 

159-165. 
6 Społeczne (w tym potoczne) postrzeganie praktyki wczesnego kształcenia muzycznego niejedno-

krotnie pomija wskazane przez Dorotę Klus-Stańską te właśnie podstawowe kryteria refleksji nad 

uczeniem się. Por. Dorota Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce (War-

szawa: PWN, 2008), 29-34. Warto zatem pytać o społeczno-kulturowe czynniki, jakie obciążają 
implikacjami quasi-teoretycznymi i praktycznymi osobiste decyzje nauczycieli co do korekty wciąż 
dominującej w szkole jednej strategii wywodzącej się z paradygmatów obiektywistycznych. Pomi-

mo doświadczanej ewolucji form i kondycji sztuki muzycznej, zmienności społeczno-kulturowych 

wzorów uczenia się takie pytania o autonomię dziecka w praktyce edukacji wciąż wydają się ko-

nieczne, bo przecież sama „wartość estetyczna urzeczywistnia się zgodnie z prawami wewnętrznej 

organizacji form i dlatego jest »autonomiczna«”. Cyt. za: Umberto Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieo-
kreśloność w poetykach współczesnych (Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2008), 38-39.  
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Uczenie się muzyki w znaczeniu praktyki wczesnej edukacji  
 

Oddziaływania edukacyjne w muzyce należy zacząć możliwie najwcześniej. Wia-

domo, iż kontakt z nią wielorako stymuluje potencjał rozwojowy dziecka (choćby w za-

kresie dyspozycji poznawczych, inteligencji: muzycznej, emocjonalnej i społecznej czy 

integracji sensorycznej). Muzyka jest wartością autoteliczną i nie powinna być trakto-

wana wyłącznie zadaniowo7. Jak zauważył Ralph Schumacher, dzieci nie tylko uczą się 
śpiewać i grać na instrumencie, ale też w toku zajęć umuzykalniających poprawiają swo-

je umiejętności poznawcze – również w innych dziedzinach niż muzyka8.  

Kierunkiem badań nad optymalizacją procesu kształcenia muzycznego może być 
krytyczna analiza wielu współczesnych zjawisk (dydaktycznych, wychowawczych, 

działalności instytucji edukacyjnych czy zachodzących w społeczeństwie zmian kultu-

rowych i recepcji zmieniających się – bardzo – dynamicznie jakości estetyczno- 

-poznawczych). W edukacji, jak zauważyła Danuta Waloszek, pilną potrzebą bowiem 

jest „spotkanie prawdy i piękna, rozumu i emocji, myślenia i wyobraźni”9. Poszuki-

wanie adekwatności form i metod wywoływania zmiany wobec nowej estetyki „sytuacji 

dydaktycznych” dotyczy również kontroli udziału (charakteru) nauczyciela/dorosłego 

w przestrzeni wczesnego umuzykalniania (formalnego i nieformalnego). Przyjęcie 

właściwej postawy refleksyjnego praktyka/innowatora/badacza, o której mowa, wy-

maga od niego przede wszystkim autonomii poznawczej i otwarcia na nowe rozwią-
zania (często o empirycznym charakterze) z uwzględnieniem społeczno-kulturowego 

kontekstu konstruowania i przeżywania sytuacji dydaktycznych. W rozwiązaniach 

tych realnie wyjaśnianiu poddawane są towarzyszące tym zmianom zjawiska, procesy 

i inne problemy10. Potrzebna jest jednak konkretna orientacja na ważne pytania, jakie 

inspirują wzajemnie praktyka i teoria edukacji muzycznej11. To dość trudne (choć po-

budzające) wyzwanie dla tych praktyków, którzy od lat kierują się utartymi doświad-

czeniami i na co dzień milcząco utrwalają przeżywaną wiedzę osobistą (niejednokrot-

nie o statusie prywatnej pedagogii).  

Propozycją (lecz nie wolną od ograniczeń) może być teoria audiacji. Przyjęcie 

w artykule takiej perspektywy stanowi konsekwencję przekonania dwojakiego rodzaju. 

Pierwsze wynika z teoretycznych uzasadnień dotyczących znaczenia konieczności 

przesunięcia zainteresowań z samego procesu nauczania na proces uczenia się12 i roli, 

jaką przypisuje się aktywności samego nauczyciela (dominującego/kierującego/skutecz-

nego vs towarzyszącego/inspirującego/refleksyjnego) oraz ucznia (naśladującego/ada-

ptującego/przyswajającego vs doświadczającego/refleksyjnego/odkrywcę/badacza).  

——————— 

 7 Beata Bonna, „Powszechna edukacja muzyczna wobec konieczności zmian”, w Tożsamość peda-
gogiki muzyki, 251-260. 

 8 Christoph Drosser, Muzyka, ach daj się uwieść (Warszawa: PWN, 2011), 303. 

 9 Danuta Waloszek, „Estetyka sytuacji edukacyjnych”, w Wartości w muzyce. Studium monograficz-
ne, red. Jadwiga Uchyła-Zroski (Katowice: UŚ, 2008), 37. 

10 Albert W. Maszke, „Tok przygotowania badań”, w Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. 

Stanisław Palka (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010), 158; Krzysztof Rubacha, 

„Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin”, w Pedagogika. Podręcznik akademicki, 18. 
11 Ewa A. Zwolińska, „Status naukowy pedagogiki muzyki w świetle teorii uczenia się muzyki Edwina 

E. Gordona”, w Tożsamość pedagogiki muzyki, 78-80. 
12 Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, 126-143. 
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Drugi argument wynika z dorobku badań prowadzonych w Katedrze Pedagogiki 

Muzyki13 w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i tworzącego się na 

ich podstawie Laboratorium Badań nad Audiacją. Analiza zmieniających się wzorów 
uczenia się (natury i pochodzenia wiedzy muzycznej, sensu i strategii analizowania 

zewnętrznych/wewnętrznych źródeł wytwarzania/doświadczania wiedzy muzycznej) 

jako centralnej kategorii badań nad estetyką sytuacji dydaktycznych inspiruje do sta-

wiania nowych pytań o aktualne wyzwania dotyczące autonomii doświadczania zna-
czeń muzyki w uczeniu się jako podstawowej kategorii dydaktyki wczesnej eduka-

cji14. Trudność jednak – często zresztą werbalizowana – nie polega tylko na pozornym 

połączeniu treści muzycznych z innymi w nauczaniu zintegrowanym (często o dużym 

stopniu ogólności czy wręcz infantylizmu). Chodzi o analizę całości oddziaływań na 

zmianę (rozwój) „konstrukcji myślenia”15 muzycznego dziecka w różnych okresach 
jego życia: od urodzin, przez nieformalną edukację muzyczną w środowisku domowym, 

następnie przedszkolną, wczesnoszkolną i dalsze etapy ogólnego kształcenia. Chodzi tu 

o realną integrację wiedzy muzycznej dziecka rozumianej jako swoisty i przeżywany 

przez ucznia (a więc i dynamiczny) kompozyt jego autonomicznych „doświadczeń 
poznawczych”. Towarzyszące jednak wielu spostrzeżeniom poczucie zagrożenia in-

fantylizmem w społeczno-kulturowej praktyce wczesnego edukowania często prowo-

kuje do stawiania postulatów gruntownej zmiany w postrzeganiu istoty uczenia się 
muzyki w kierunku zmiany konstrukcji myślenia (a nie tylko nabywania informacji  

i umiejętności drogą odtwarzania, referowania czy składania sprawozdań)16.  
W analizie wybranych problemów optymalizacji procesu uczenia się muzyki w edu-

kacji wczesnoszkolnej pewnych inspiracji dostarcza perspektywa „kontinuum rozwo-

jowego”. Zaproponowany przez Edwina E. Gordona audiacyjny model wczesnej edu-

kacji muzycznej dotyczy między innymi natury wybranych determinantów osiągnięć 
uczniów17, eksponując problematykę badań nad empirycznym i zarazem potocznym 

opisem tego aspektu w dominujących w praktyce strategiach myślenia dydaktycznego. 

Otwartość na „nowe” okazuje się wciąż dość dużym wyzwaniem dla nauczycieli i szkół 

(zwłaszcza w eksperckim nurcie praktyki edukacyjnej). Namysł badaczy daje jednak 

obiecującą podstawę nowych koncepcji badań dydaktycznych nad uczeniem się, co może 
być odpowiedzią na oczekiwania adresowane do współczesnej nauki o edukacji. Z tych 

najbardziej pilnych problemów warto zwrócić uwagę przynajmniej na te, które dotyczą:  
– modelu wczesnej edukacji,  

– udziału (nie)formalnych środowisk edukacji i kultury,  

– rodzaju (publicznego i akademickiego) dyskursu o edukacji,  

——————— 
13 Obecnie Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną. 
14 Paweł A. Trzos, „Gordonian Implications in Polish Music Pedagogy: Bydgoszcz School Model”, 

Review of Artistic Education 9-10 (2015): 128-136; Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, 

128-145. 
15 Potrzebę nowego spojrzenia na proces uczenia się muzyki i specyfikę jego rezultatów, których istota 

leży w zmianie konstrukcji ludzkiego myślenia w muzyce i jej rozumieniu, daje się wyraźnie od-

czuć zarówno w wypowiedziach teoretyczno-edukacyjnych, jak i w doniesieniach empirycznych. 

Pisałem o tym więcej, przywołując stanowiska innych badaczy. Por. Paweł A. Trzos, Umiejętności 
audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej (Bydgoszcz: UKW, 2018), 11-12. 

16 Por też: Waloszek, Estetyka sytuacji edukacyjnych, 40. 
17 Edwin E. Gordon, „Wykłady”, w Teoria uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona, red. Ewa 

Zwolińska, Wojciech Jankowski (Bydgoszcz-Warszawa: WSP AMFC, 1995), 92. 
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– postrzegania znaczenia muzycznej antroposfery aksjologicznej18,  

– interdyscyplinarności badań komparatystycznych,  

– roli programów badań nad rzeczywistością estetyczną w edukacji i konstruowa-

nia warunków dla autonomii poznawczej dziecka w tym obszarze aktywności,  

– rodzaju podejść nauczycieli do odmiennych rozwiązań (o charakterze normatyw-

nym, instrukcyjnym, interpretatywno-konstruktywistycznym czy nawet krytycz-

nym) we wczesnej edukacji muzycznej.  

Z badań własnych19 wynika, iż główne wnioski dotyczą ważnej (i oczekiwanej) 

w rozwoju muzycznym uczniów umiejętności zaawansowania myślenia w muzyce. 

Trzeba jednak zaznaczyć, iż sam proces uczenia się muzyki może być narażony, co 

wyżej zaznaczono, na liczne trudności i ograniczenia wynikające głównie z przyjętej 

i utrwalanej od lat strategii myślenia dydaktycznego nauczyciela. Wiele z nich można 

rozpoznać i regulować już na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Dotyczą one choćby 

możliwości wspierania:  

– angażowania uczniów w oryginalne i twórcze interpretacje doświadczanych fak-

tów i sensów muzycznej estetyki,  

– poziomu zadań dotyczących asymilowania wiedzy muzycznej20 (również z wy-

korzystaniem notacji),  

– świadomej realizacji (tj. ze zrozumieniem) notacji muzycznej jako specyficznego 

kodu komunikowania się w muzyce,  

– umiejętności różnicowania i wnioskowania w muzyce oraz na tej podstawie ge-

nerowania i demonstrowania własnych pomysłów w przestrzeni znanej, ale też 
i nieznanej muzyki,  

– koncentrowania się na wielorakiej aktywności poznawczej ucznia w muzyce (nie 

tylko polegającej na imitowaniu, naśladowaniu, lecz i wspieraniu autonomii w an-

tycypowaniu i odkrywaniu znaczeń muzycznych czy nawet ogólnej intuicji mu-

zycznej w znanej i nieznanej muzyce)21. 

Parafrazując pytanie o jakość „muzyki w muzyce”22 i sens przełamywania stereo-

typów poznawczych w jej uczeniu się, można dojść do przekonania, że komplikacje 

w sferze dyskursu kulturowo-interpretacyjnego we wczesnej dydaktyce muzyki doty-

czą poszukiwania bliżej nieokreślonej metateorii i metainterpretacji także w badaniu 

dziecięcego doświadczania znaczeń estetyki. Takie ujęcie wymaga jednak ciągłych 

starań o aktualizowanie pola badawczego nad edukacją muzyczną, z uwzględnieniem 

takich kategorii, jak choćby właśnie „refleksyjność” czy „autonomia” dziecka w co-

dziennym doświadczaniu wewnętrznych źródeł wiedzy muzycznej.  

——————— 
18 Jadwiga Uchyła-Zroski, „Rozumienie muzyki procesem wiodącym ku wartościom”, w Wartości w mu-

zyce, 24-34. 
19 Trzos, Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej, 20-145. 
20Jako rezultatu procesu asymilacji w audiacji wstępnej.  
21 Ibidem, 430. Por też: Paweł A. Trzos, „Między aplikacją a (re)konstrukcją. W poszukiwaniu kate-

gorii myślenia o wczesnej edukacji muzycznej”, w Ontologia pedagogiki muzyki. Europejskie sys-
temy edukacji muzyki. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michal-

ski (Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2017), 173-185. 
22 Andrzej Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarności (Kra-

ków: Universitas, 2012), 54-57; Paweł A. Trzos, „O dojrzałości muzycznej w kontekście rozwoju 

audiacji”, Przegląd Pedagogiczny” 1 (2018): 56-68. 
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Pytania o kontekst zmiany rozwojowej 
  

W analizę procesu uczenia się jako podstawowej kategorii edukacji wpisane jest 

badanie kontekstu zmiany jako pożądanego rezultatu oddziaływania (też formowania) 

„zdolności życiowych człowieka”23. To istotne sformułowanie definicji pojęcia zmiany 
koresponduje z refleksją, jakiej dostarcza współczesna epistemologia pedagogiki (teo-

rii i praktyki edukacji)24. Dotyczy to również edukacji muzycznej i związanego z nią 
postrzegania istoty zmiany w rozwoju muzycznym. 

Rozwój muzyczny jest warunkowany wielorako. Można, za Anną Brzezińską, wy-
eksponować jego kontekstualność i związane z tym analizy. Współwystępowanie i prze-

nikanie się ze sobą kontekstu wewnętrznego (biologicznego) i zewnętrznego (rzeczywi-

stość fizykalna i społeczna) stanowi specyfikę badań, opisu i wyjaśniania głównych 

(choć nie tylko) uwarunkowań rozwoju człowieka25. Te powiązane z genotypem jed-

nostki, jako treść wypełniająca jej „środowisko wewnętrzne”, pozwalają określić nie tyl-
ko jej potencjał, ale też „plan, i możliwości rozwoju w różnych obszarach, wyznacza ro-

dzaj, tempo i dynamikę zmian, jakim podlega jej organizm, wszystkie układy (zwłaszcza 

nerwowy) i określa znamiona »kolejności rozwojowej« realizowanych potrzeb”26.  

Drugi – główny – układ odniesienia w analizie i wyjaśnianiu rozwoju jednostki 
określa kontekst zewnętrzny. Jest nim otoczenie obiektywne, fizyczne oraz środowi-

sko społeczne rozumiane jako środowisko edukacyjne27. Przenikanie się tych dwóch 

środowisk w procesie oddziaływania rozwojowego odbywa się w przestrzeni obiek-

tów, ludzi, ich działań oraz relacji. Opis bezpośrednich i pośrednich związków pomiędzy 

występowaniem komponentów środowisk a działaniem człowieka można odnaleźć 
w refleksji Lwa S. Wygotskiego. Uważa on, iż „dziecko wchodzi w stosunki z sytua-

cją (rozwojową) nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem drugiej osoby” i stąd ko-

nieczne staje się posługiwanie środkami społecznymi (a uwzględniając kulturowy fe-

nomen wychowania, jakość takiego społecznego układu nosi naturalne właściwości 
również „kulturowego”)28. Szczególne znaczenie w oddziaływaniu społeczno-kulturo-

wego środowiska na rozwój jednostki mają zdarzenia i praktyki typowe dla oczekiwań 
danej (rodzimej) kultury artykułowanych co do formy, sposobu czy treści. Dzieje się 
to już od początku życia człowieka29.  

Dla działalności edukacyjnej ważne jest, aby uwzględniać specyfikę oddziaływania 
środowiska społeczno-kulturowego (choćby w kategorii uwarunkowań rozwojowych 
dziecka czy wyznaczników dokonywanych zmian rozwojowych). W kategorii pierw-
szej uwagę koncentrują poziomy: społeczny (w tym polityki oświatowej czy jakości 

——————— 
23 Bogusław Śliwerski, Bogusław Milerski, red., Leksykon PWN. Pedagogika (Warszawa: PWN, 2000), 

54; Zbigniew Kwieciński, „Edukacja do globalnego przetrwania i rozwoju”, w Tradycja i wyzwania. 
Księga pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
1921-1996, red. Kazimiera Pacławska (Kraków: Universitas, 1996), 89. 

24 Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, 35-39. 
25 Por. Anna Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju (Warszawa: Scholar, 2014). 
26 Kolejność rozwojowa potrzeb, o której pisze Kazimierz Obuchowski, określa, jakie potrzeby są dla 

jednostki ważne i domaga się ich zaspokojenia w kolejnych etapach życia. Por. ibidem, 192.  
27 Por. Andrzej Eliasz, Psychologia ekologiczna (Warszawa: PAN, 1993), 34-35. 
28 Paul H. Mussen, red., Handbook of Child Psychology (New York: John Wiley & Sons, 1983), 333; 

Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, 198.  
29 Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, 198. 
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dyskursu edukacyjnego), instytucjonalny (system instytucji edukacyjnych, udziału 
podmiotów w społecznej praktyce edukacyjnej) i grupowy (znaczenie społecznego „sta-
wania się” w naturalnych środowiskach edukacji, takich jak rodzina, grupa rówieśnicza 
czy szkoła). 

W drugiej kategorii stopień rozwoju wyznacza jakość aktywności dziecka na po-
tencjalnym poziomie jego interpersonalności i intrapersonalności oraz formułowany 
obraz siebie, innych partnerów edukacji i świata, a także profil kształtowanych prefe-
rencji i oczekiwań edukacyjnych30. 

Przedstawiona przez Annę Brzezińską kontekstualność rozwojowa (z uwzględnie-
niem specyfiki naturalnego przenikania się środowisk rozwojowych) odnosi się też do 
pedagogiki muzyki. Rozwój muzyczny jednostki mieści się bowiem (w myśl znacze-
nia definicyjnego) w przestrzeni międzygeneracyjnych oddziaływań na nią zoriento-
wanych na samodzielność dojrzałego myślenia w muzyce i zdolnych do świadomej 
oraz krytycznej refleksji w muzyce31.  

Dotyczy to również jej dyscyplinaryzacji w świetle badań nad rozwojem muzycz-
nym opisywanym w kontekście inicjowanej zmiany edukacyjnej człowieka. Biorąc 
pod uwagę specyfikę rozwoju jego podstawowych dyspozycji muzycznych, szczegól-
ną uwagę koncentruje etap wczesnej edukacji muzycznej32. Wielu badaczy donosi, 
iż konieczna staje się optymalizacja działań edukacyjnych w kontekście przenikania 
się i uzupełniania znaczeń wewnętrznych i zewnętrznych środowisk rozwoju muzycz-
nego dziecka (udział znaczących osób i ich działań w społecznej praktyce edukacji 
muzycznej, ich filozofia edukacji, wiedza, orientacje wychowawcze i doświadczenie 
jako autonomicznych podmiotów w edukacji dziecka33).  

Taką interpretację pola badawczego pedagogiki muzyki34, które uwzględnia cało-
ściowe uwarunkowania procesów edukacji (naturalnego wzrastania i wrastania jed-
nostki, procesów celowościowych i uspołeczniania) „uruchamianych” przez relacje 
uczeń – nauczyciel i szerokie działania społeczno-instytucjonalne, utrwalają zresztą 
poglądy pedagogów, jak choćby Janiny Kostkiewicz, Krzysztofa Rubachy, Stanisława 
Palki i Teresy Hejnickiej-Bezwińskiej35. Naświetlany przedmiot badań nad uczeniem 
——————— 
30 Ibidem, 207-209. 
31 Śliwerski, Milerski, Leksykon PWN. Pedagogika, 54. 
32 Zob. Agnieszka Weiner, Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Determinanty, 

zależności, perspektywy rozwoju (Lublin: UMCS, 2010); Bonna, Zdolności i kompetencje muzyczne 
uczniów w młodszym wieku szkolnym, 23-545; Elżbieta Frołowicz, Aktywność muzyczna a zmiany 
rozwojowe dziecka (Gdańsk: AM, 2012); Ewa A. Zwolińska, Rozwój wyobraźni muzycznej a funk-
cje percepcyjno-motoryczne w młodszym wieku szkolnym (Bydgoszcz: WSP, 1997). 

33 Pojęcie podmiotowości budzi jednak wiele poważnych uwag co do konieczności jego precyzowania. 
Mam na uwadze nie tylko analizę postaci (rodziców, innych muzyków, wykonawców, uczniów, nau-
czycieli), ale głównie ich znaczenie w relacjach pomiędzy indywidualnymi i społecznymi elementami 
wiedzy osobistej jednostek, którą można by, używając słów Martina Kohli, określić na podobieństwo 
jakiejś (wszechstronnej) „teorii siebie”. Tak analizowana wiedza osobista konkretnych podmiotów- 
-jednostek, oprócz reprezentacji ważnych dla nich epizodów, ma też dostęp do realiów życia zbioro-
wości społecznych, takich jak rodzina, ale też muzykujący rówieśnicy, formacje muzyczne, zespoły, 
kultury muzyczne etc. Martin Kohli, „Biografia: relacja, tekst, metoda”, w Metoda biograficzna w so-
cjologii. Antologia tekstów, red. Kaja Kaźmierska (Kraków: Nomos, 2012), 128-129. 

34 Por. Wiesława A. Sacher, Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia 
muzycznego (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012), 69-73. 

35 Janina Kostkiewicz, „Przedmiot pedagogiki (ogólnej) w sytuacji wielości nurtów i koncepcji peda-

gogicznych”, w Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, red. Teresa 
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się muzyki eksponuje znaczenie wczesnej edukacji zorientowanej na osobliwą inter-
pretację „faktu ludzkiego”36, w której dziecko z uwagi na zewnętrzne i wewnętrzne 
przyczyny zawsze jest w sytuacji oczekiwania na wsparcie w procesie wzrostu, wra-
stania w różne wspólnoty czy wprowadzania w kulturę (także rodzimą) i jej wartości. 
Takie realistyczno-poznawcze ujęcie inspiruje refleksja Teresy Kukołowicz. Ekspo-
nowanie znaczenia „wewnętrznego impulsu” dziecka do osiągnięcia celów edukacji 
i specyfiki „bytów relacyjnych” wyraźnie bowiem podkreśla, że w rozwoju edukacyj-
nym chodzi o działania wspierające stymulację jego wewnętrznego potencjału w relacjach 
osoby do osoby czy dziecka do samego siebie37.  

Wiele uwagi poświęcono też predyspozycjom genotypicznym dzieci. Szczególnie 

zdolnościom ucznia, które najbardziej determinują postępy w edukacji muzycznej. 

Choć muzyka stanowi rzeczywiście wyłączną domenę człowieka (jak i cała rzeczywi-

stość kulturowa) i tylko ludzie podejmują specyficzną działalność w tym zakresie: 

komponują, śpiewają i grają na instrumentach, to z pewnością nasz układ słuchowy 

ma swoje ograniczenia dotyczące estetycznych preferencji oraz sposobów opanowy-

wania określonych umiejętności muzycznych38. Istnieją konkretne doniesienia ekspo-

nujące te aspekty jako ważne zmienne rozwoju muzycznego39. Intencją jest tu bardziej 

próba zasygnalizowania udziału tych głównych wyznaczników osiągnięć uczniów 

w procesie nabywania i interpretowania nowych sensów estetycznych jako wewnętrz-

nych doświadczeń poznawczych. Badania nad projektowaniem i optymalnością tak 

rozumianego procesu uczenia się muzyki powinny uwzględniać regulację codziennych 

wpływów społeczno-kulturowych40 i związanego z nimi udziału refleksyjnego (a nie 

——————— 

Hejnicka-Bezwińska (Bydgoszcz: UKW, 2011), 60-61; Rubacha, Edukacja jako przedmiot peda-
gogiki i jej subdyscyplin, 18; Stanisław Palka, Pedagogika w stanie tworzenia (Kraków: UJ, 1999); 

Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, 329. 
36 Teresa Kukołowicz, „Pedagogika a teoria wychowania”, w Pedagogika ogólna. Tradycja – teraź-

niejszość – nowe wyzwania, red. Teresa Hejnicka-Bezwińska (Bydgoszcz: WSP, 1995), 72-73. 
37 Ibidem. 
38 Beata Bonna, „Research on the Application of E.E. Gordon’s Theory of Music Learning in the Mu-

sic Education in Poland”, Culture and Education 6 (2013): 66-87.  
39 Rolf Reber, Norbert Schwartz, Piotr Winkielman, „Processing fluency and aesthetic pleasure: Is 

beauty in the perceiver’s processing experience?”, Personality and Social Psychology Review 8 (2004): 

364-382; Hasan G. Tekman, „Music preferences as signs of who we are: Personality and social fac-

tors”, w Proceedings of the 7th Triennial Conference of European Society for the Cognitive Scienc-
es of Music (ESCOM 2009), red. Jukka Louhivuori, Tuomas Eerola, Suvi Saarikallio, Tommi Himberg, 

Päivi-Sisko Eerola (Jyväskylä: JYX, 2009), 592-595; Roger A. Kendall, Edward C. Carterette, 

„Verbal attributes of simultaneous wind instrument timbres: I. von Bismarck’s adjectives”, Music 
Perception 10, 4 (1993): 445-467; Daniel Shepherd, Nicola Sigg, „Music Preference, Social Identity, 

and Self-Esteem”, Music Perception 32 (2015), 507-514.  
40 Wychodząc od komplementarnego ujęcia kategorii „edukacji” i „kultury” oraz procesu edukacyjnego in-

kulturacji jako rezultatu „wrastania w kulturę”, inspiracji dostarcza namysł Zbigniewa Kwiecińskiego. 
Eksponuje on proces inkulturacji jako podstawowy obok innych procesów, proces edukacyjny stanowi 
łącznie szeroko pojętą edukację. Inkulturacja w aktywnym modelu określanym mianem dziesięciościanu 
edukacyjnego wyznacza konieczność harmonijnego oddziaływania, gdzie w centrum edukacyjnych  
(i wszechstronnych) oddziaływań środowiska społeczno-kulturowego lokuje się kształtowaną osobo-
wość dziecka. Por. Zbigniew Kwieciński, Socjopatologia edukacji (Warszawa: Trans Humana, 2002), 
15. Koncentrując się na muzyczno-rozwojowej konceptualizacji tej kategorii procesu edukacji, uwagę 
zwracają założenia teorii Edwina E. Gordona. Najważniejsze znaczenie przypisuje się w niej roli osób  
i ich praktyk w rozwijaniu także ważnych kompetencji komunikacyjnych w muzyce, a zwłaszcza struk-
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wyłącznie transmisyjno-adaptacyjnego treści programowe, „skutecznego”) środowiska 

edukatorów41. 

 

 

Co z koncepcją zmienności warunków uczenia się muzyki?  
 

Zmiany współczesnej rzeczywistości edukacyjnej (w tym te o charakterze para-

dygmatycznym, ale też i systemowym, oświatowym) z pewnością naświetlają kieru-

nek możliwych (a niekiedy wręcz oczekiwanych) modyfikacji koniecznych związków 

badań ze społeczną praktyką edukacji muzycznej. Wybrane postulaty dotyczące za-

trudniania kadr, ich kompetencji i regulacji prawno-oświatowej systematycznie zgła-

szają środowiska pedagogów muzyki. Jednocześnie formułowane są opisy optymal-

nych działań oraz postrzegania roli ucznia i nauczyciela w aktualnym rozumieniu 

procesu jego profesjonalizacji. Kontekst społeczno-kulturowy jest podstawowy. Taki 

głos wyartykułowali choćby: Zofia Konaszkiewicz42, Ewa Zwolińska43, Małgorzata 

Suświłło44, Agnieszka Weiner45, Elżbieta Frołowicz46, Beata Bonna47, Mirosław Gru-
——————— 

tur języka muzycznego dziecka. To, co jest społeczno-kulturowym kapitałem muzycznego środowiska, 
w którym dziecko wzrasta, wiąże się z ciągłym „stawaniem się” członków rodziny, komunikujących się 
ze sobą i rekonstruujących sobie znany kod idiomów muzycznych. Można myśleć wtedy, stosując – za 
Pierre’em Bourdieu – kategorię „habitusu”, o znaczeniu bycia podmiotem w stawaniu się „muzycznych 
habitusów”. Por. Edwin E. Gordon, Learning Sequences in Music. Skill, Content and Patterns. A music 
learning theory (Chicago: GIA Publications, 1980); Ewa A. Zwolińska, Strategia rozwoju audiacji 
w muzycznej edukacji (Bydgoszcz: UKW, 2013), 31. Także: Leonard Meyer, „Meaning in Music and In-
formation Theory”, Journal od Aesthetics and Art Criticism 15 (1957): 412-424.  

41 Implikuje to wątki refleksji nad schematami odniesień w działaniu edukatorów muzyki, dzięki którym 
dziecko będzie mogło aktywnie formować działania muzyczne modeli i interpretować swoje do-
świadczenia w kontekście społeczno-edukacyjnym. Podążając za instytucjonalnie ukształtowanymi 
wzorcami oczekiwań, choćby w podstawowej instytucji społecznej, jaką jest rodzina, dziecko inter-
pretuje bowiem codzienne relacje i ich znaczenie w doświadczaniu własnej edukacji muzycznej. Do-
tyczy to np. asymilowania lansowanego pojęcia sukcesu, a później udziału w procesach habilitacji 
zawodowej w świecie wykwalifikowanych już muzyków. Utrwalane jednak w pedagogiach potocz-
nych nauczycieli muzyki modele pedagoga rozumianego, za D. Fish i H. Broekmanem, jako „profe-
sjonalnego mistrza” korespondują z podobnymi koncepcjami „refleksyjnego praktyka”, w których 
powszechna wiedza o edukacji muzycznej ugruntowana jest właśnie praktyką codzienną środowisk 
nauczycieli. Por. Roman Leppert, Pedagogiczne peregrynacje. Studia i szkice o pedagogice ogólnej 
(Warszawa: Wydawnictwo AB, 2002), 105; Fritz Schütz, „Analiza biograficzna ugruntowana empi-
rycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym”, w Metoda biograficzna w socjologii. Antolo-
gia tekstów, red. Kaja Kaźmierska (Kraków: Nomos, 2012), 155-158. 

42 Zofia Konaszkiewicz, „U podstaw pedagogiki muzycznej w perspektywie przeszłości i przyszło-
ści”, w Tożsamość pedagogiki muzyki, 47-66. 

43 Ewa A. Zwolińska, Kształcenie nauczycieli według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona 
(Bydgoszcz: UKW, 2012); eadem, „Zastosowanie teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gor-
dona w kształceniu nauczycieli”, w Wokół teoretycznych podstaw kształcenia muzycznego. Peda-
gogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. Andrzej Michalski (Gdańsk: Wydawnictwo 
Athenae Gedanenses, 2014), 127-142. 

44 Małgorzata Suświłło, „Wczesna edukacja muzyczna – w poszukiwaniu nowej koncepcji”, w Wybrane 
problemy wczesnej edukacji artystycznej, red. Ewa Szatan (Gdańsk: Wydawnictwo FRUG, 2007), 33-37. 

45 Weiner, Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym, 345-359. 
46 Zob. Elżbieta Frołowicz, „W poszukiwaniu nowych sensów wczesnoszkolnej edukacji muzycz-

nej”, w Wokół teoretycznych podstaw kształcenia muzycznego, 167-180. 
47 Bonna, Powszechna edukacja muzyczna wobec konieczności zmian, 251-261. 
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siewicz48, Andrzej Michalski49, Elżbieta Szubertowska50, Maciej Kołodziejski51, 

Alicja Kozłowska-Lewna52 i inni53. Uwzględniając namysł Ryszarda Pachocińskie-

go, można przypuszczać, że kierunki badań nad edukacją muzyczną będą prowadzić 
do analizy zmian: 

– kształcenia muzycznego jako procesu wspólnotowego uspołecznienia54, 

– wyraźnego rozwijania myślenia krytycznego, praktycznego i teoretycznego w muzy-

ce i przez nią55,  

– ekspozycji autentycznych (ale zmieniających się) doświadczeń poznawczych 

związanych z uczeniem się muzyki56, 

——————— 
48 Mirosław Grusiewicz, Wkład czasopisma „Wychowanie muzyczne” w rozwój praktyki i teorii po-

wszechnej edukacji muzycznej w Polsce (Lublin: UMCS, 2015). 
49 Andrzej Michalski, „Teoretyczne podstawy pedagogiki muzyki”, w Tożsamość pedagogiki muzyki, 

68-75. 
50 Elżbieta Szubertowska, „Specyfika zawodu i kształcenia nauczycieli muzyki na tle teorii i praktyki 

pedentologicznej”, w Tożsamość pedagogiki muzyki, 124-135; eadem, „Kandydat na nauczyciela 

wobec muzyki artystycznej (z badań i doświadczeń)”, w Wartości w muzyce, 310-319. 
51 Maciej Kołodziejski, „Music Teacher as a Researcher of Educational Process”, Muzikas Zinatne 

Šodien: Pastavigais un Mainigais. Zinatnisko rakstu krajums 4 (2012): 366-367. 
52 Alicja Kozłowska-Lewna, „Dlaczego nauczanie zintegrowane nie powinno dotyczyć muzyki?”, 

w Ontologia pedagogiki muzyki. Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. An-

drzej Michalski (Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2015), 115-140. 
53 Zob. też: Paweł A. Trzos, Codzienność we wczesnej edukacji muzycznej (Bydgoszcz: UKW, 2012). 
54 Uczenie i uczenie się muzyki przez rozwój audiacji ewidentnie wiąże się bowiem z praktyką spo-

łecznego działania wielu podmiotów: uczniów, rówieśników, rodzeństwa, nauczycieli i wreszcie 

rodziców. Dotyczy to choćby doświadczania i porównywania różnic w wykonywanej/tworzonej 

muzyce; generowania i doświadczania pojęć stałości i zmian w muzyce w toku ćwiczeń umuzy-

kalniających; konfrontowania wielu znaczeń muzycznych w obrębie indywidualnego i wspólnego 

(w tym rodzimego) języka muzycznego; dialogowania, modelowania itp. Ten interakcyjny charak-

ter wspólnego muzykowania jest przedmiotem dłuższego namysłu. Por. Erving Goffman, Spotkania. 
Dwa studia z socjologii interakcji (Kraków: Nomos, 2010), 4-20; Alfred Schütz, O wielości świa-
tów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, tłum. Barbara Jabłońska (Kraków: Nomos, 2008), 234- 

-235; Ewa A. Zwolińska, Społeczne znaczenie muzyki (Bydgoszcz: UKW, 2015).  
55 Mowa w tym o konieczności rozwijania dziecięcego myślenia analityczno-całościowego w muzy-

ce, z jednoczesnym nabywaniem umiejętności tworzenia i przekształcania modeli wyobrażeniowych 

i pojęciowych w uczeniu się muzyki. Por. Ewa Filipiak, Ewa Lemańska-Lewandowska, „Możli-
wości rozwijania myślenia i uczenia się dzieci poprzez stawianie zadań rozwojowych”, w Naucza-
nie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce, 

red. Ewa Filipiak (Bydgoszcz: Art Studio, 2015), 45. Takie odniesienie koresponduje również 
z orientacją w teorii E.E. Gordona na rozwój audiacji w znaczeniu myślenia twórczego i krytycz-

nego w muzyce. Konceptualizacja projektu dydaktyki szczegółowej uwzględnia wtedy taką opera-

cjonalizację celów, dobór metod oraz zasad nauczania, aby przedmiotem „wspólnie podzielanej 

uwagi” (mówiąc słowami E. Goffmana) były krytycznie (re)interpretowane podstawowe znaczenia 

muzyczne będące treścią procesów myślenia muzycznego – audiacji. Por. Zwolińska, Audiacja, 

188-206. 
56 Jest to celem między innymi w progresywistycznym podejściu w teorii uczenia się muzyki, gdzie 

audiacja staje się rzeczywiście kategorią intersubiektywnie doświadczaną. Jak zauważył Richard 

Paul, poglądy, które są przekazywane w gotowej formie, nie stanowią wiedzy w prawdziwym zna-

czeniu. Jak stwierdziła E.A. Zwolińska, nauka muzyki „przychodzi z wewnątrz” jako efekt we-

wnętrznej motywacji dziecka, a nie w wyniku przekazywania obiektywnych treści w gotowej po-

staci przez kogoś „z zewnątrz”. Por. Zwolińska, Audiacja, 188-189; Richard Paul, „Bloom’s 

Taxonomy and Critical Thinking Instruction”, Educational Leadership 42 (1985): 36-39.  
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– wspierania autonomii dziecka wobec konieczności nie tyle poznawania, ale we-

wnętrznego interpretowania zarówno pojedynczych faktów muzycznych, jak i peł-

nych sensów estetycznych (choćby w obrębie znaczeń danego modelu muzyczno- 

-kulturowego, w tym języka muzycznego środowiska, w jakim żyje dziecko)57, 
– rozwijania działań zwłaszcza na rzecz wytwarzania wiedzy i umiejętności w często 

mocno zróżnicowanych (kulturowo, społecznie, problemowo) strategiach współ-

działania we wspólnej przestrzeni uczenia się58.  

Interpretacja teoretycznych i praktycznych wniosków skłania do refleksji nad wa-

runkami tworzenia interpretatywno-konstruktywistyczno-rozwojowej przestrzeni edu-
kacyjnej, w której rezygnuje się z jednopodmiotowej relacji nauczycielskiego kiero-

wania procesami kształcenia. Sprawdzając nieomylność przyjmowanych z góry (poza 

uczniem) scenariuszy i rozkładów treści nauczania, warto zdystansować się wobec auto-

matycznego powielania utrwalanych wciąż (i dominujących) normatywno-instrukcyjnych 
strategii działań. Sam proces uczenia się niekoniecznie stanowi bezpośrednią konse-

kwencję procesu nauczania, a odmienne stanowiska badaczy co do wzajemnej relacji 

tych dwóch procesów kształcenia są coraz częściej eksponowane59. Choć istotnie nie 

ma tu jednomyślności, to w tym rozmyślaniu najważniejsze inspiracje czerpią swoje 

nasycenie ze źródeł wytwarzanej na bieżąco wiedzy empiryczno-teoretycznej60. Reflek-
sja badaczy nad zmiennością „koncepcji uczenia się” i adekwatnego do niej projektowa-

nia warunków rozwoju dziecka musi, z uwagi na wieloaspektowość i metodologiczną 
złożoność, uwzględniać subiektywistyczny kontekst ewentualnych paradygmatów dy-

daktyki muzyki. Specyfika sytuacji dydaktycznych przesycona jest bowiem indywidu-
alizmem przypadku oraz złożoną (w tym nieprzewidywalną) dostępnością poznawczą 
faktów estetycznych rozumianych jako zdarzenia wewnętrznego doświadczania mu-

zyki61. Chodzi też o to, aby – za propozycją między innymi Rafała Kojsa – intensyw-

nie i zgodnie z indywidualnym potencjałem dziecka stymulować jego naturalne moż-
liwości audytywne, zanurzając je w rzeczywistość codziennego „eksperymentowania 
dźwiękotwórczego”62. W każdym razie systematyczne stawianie przez nauczycieli py-

tań dotyczących rozwojowej wartości „brzmienia w odczuciu dziecka” sprzyja rozwi-

janiu jego pożądanych kompetencji. 

Ciekawe ujęcie uczenia się muzyki w świetle procesu rozumienia i przetwarzania 
informacji przedstawiła Jadwiga Uchyła-Zroski. Stawiając pytanie, w jaki sposób 

przebiega kształtowanie się wartości przez rozumienie muzyki, zwróciła uwagę na 

fakt, iż „utwory muzyczne percypujemy nie jako zbiory, wrażenia, lecz jako określone 

całości struktur, których składniki są ze sobą powiązane”63. Sugestie w tym zakresie 

mogą służyć kolejnym badaczom i praktykom edukacji muzycznej w refleksji nad rolą 
——————— 
57 Eco, Dzieło otwarte, 176-178; Meyer, Meaning in Music and Information Theory, 412-424. 
58 Ryszard Pachociński, Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń (Warszawa: IBE, 1999), 78-85. 
59 Por. Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki, 69. 
60 Na szczególną uwagę zasługuje aktywność badawczo-rozwojowa prof. Ewy Filipiak, która kieruje 

innowacyjnym Laboratorium Zmiany Edukacyjnej w Centrum Badań nad Uczeniem się w Instytu-

cie Pedagogiki UKW w Bydgoszczy. 
61 Mowa o prowadzonym na kierunku pedagogika wczesnoszkolna module zajęć o charakterze ba-

dawczym Warsztat wczesnego umuzykalniania.  
62 Rafał Kojs, „Dziecięca muzyka eksperymentalna”, w Dziecko w świecie muzyki, red. Bronisława 

Dymara (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000), 77. 
63 Uchyła-Zroski, Rozumienie muzyki procesem wiodącym ku wartościom, 26. 
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kontroli operacji kształtowania, kodowania i rozumienia małych struktur i pojęć mu-

zycznych64. Zauważona przez J. Uchyłę-Zroski konieczność stymulowania przez nau-

czycieli naturalnych predyspozycji dziecka (w nawiązaniu do brzmienia, barwy, właści-
wości instrumentów, stylu, formy, warstwy wykonawczej) pomaga osiągnąć główny 

cel, jakim jest rozumienie muzyki65. Oznacza ono świadomy odbiór cech muzycznych, 

budowy (leksykalno-syntaktycznej – dop. P.T.) treści, postrzeganie znaczeń wyrazo-

wych i ekspresyjnych66.  

Ciekawe badania nad wewnętrznym przetwarzaniem zewnętrznej treści muzycznej 

przeprowadzili David Temperley i Daphne Tan67. Analizowano w nich jakość modyfi-

kowania melodii i rozumienia znaczeń diatonicznych w modulowanych konstrukcjach 

tonalnych. To ciekawa inspiracja dla tworzącego się w Uniwersytecie Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy Laboratorium Badań nad Audiacją. Dotyczy ona niedawno 

podjętych badań nad trudnością pobudzania „pytaniami muzycznymi”68 do podejmo-

wania decyzji tonalnych w doświadczanej percepcyjnie muzyce.  

Jak wskazano w badaniach D. Temperley i D. Tan69, podobne zadania, polegające 

na rozwijaniu skuteczności słuchania i podejmowania decyzji w ramach struktur to-

nalnych, są praktykowane w toku wieloletnich badań z udziałem studentów pedagogi-

ki wczesnoszkolnej w Katedrze Badań nad Edukacją Estetyczną (dawnej Katedrze Pe-

dagogiki Muzyki) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy70. Studenci 

przygotowując się do pracy z uczniami, poszukują innowacyjnych rozwiązań, które 

realnie wspierają dziecięce „myślenie pytaniami” w doświadczaniu konkretnych sen-

sów tonalnych w muzyce. Stawiane przez dziecko pytania wiążą się ze stymulowa-

niem sytuacji niejednoznacznych w odbiorze tradycyjnej tonalności. Na bazie indywi-

dualnego potencjału zdolności rodzi się umiejętność poszukiwania właściwych 

odpowiedzi, które wyrażą się w ich konkretnych (autonomicznych) wyborach i decy-

zjach muzycznych. W propozycji koncepcyjnej E.E. Gordona chodzi też o pobudzanie 

różnorodności słuchania muzyki jako pierwszego i najbardziej naturalnego typu au-

diacji. Wnioski z badań D. Temperley i D. Tan argumenty te dodatkowo uzupełniają71. 

Każdy z wariantów modyfikowanej konstrukcji nawiązuje do konkretnej skali modal-

nej, w jakiej powinny śpiewać i muzykować dzieci. Problem wciąż aktualny stanowi 

jednak odpowiednie inicjowanie takich (i podobnych) koncepcyjnych propozycji 

——————— 
64 Por też: Paweł A. Trzos, „Internal Understanding of Music in Children's Education. Discussion and 

(Re)Interpretation of this Issue”, Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne 

25 (2015): 97-107. 
65 Uchyła-Zroski, Rozumienie muzyki procesem wiodącym ku wartościom, 27-29. 
66 Maria Manturzewska, Halina Kotarska, Lech Miklaszewski, Kacper Miklaszewski, „Zdolności, 

uzdolnienie i talent muzyczny”, w Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, red. Maria Mantu-

rzewska, Halina Kotarska (Warszawa: WSiP, 1990), 51-82. 
67 David Temperley, Daphne Tan, „Emotional Connotations of Diatonic Modes”, Music Perception 

30 (2013): 237-257. 
68 Jako motywy tonalne o charakterze poprzednika. Typowa korespondencja motywiczna w gordo-

nowskiej metodyce uczenia solfeżu tonalnego. 
69 Temperley, Tan, „Emotional Connotations of Diatonic Modes”, 237-257. 
70 Ewa A. Zwolińska, Dariusz Mikołajewski, Paweł A. Trzos, „Efficiency of Listening to the Melody 

and Neural Correlates of Tonality Differentiation”, Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online 

16 (2019): 44-57. 
71 Temperley, Tan, „Emotional Connotations of Diatonic Modes”, 242-250. 
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„otwierania na nowe” w konstruowaniu przestrzeni „doświadczania muzyki”. To bar-

dzo ważne kryterium badań nad uczeniem się muzyki. 

Przykład analizowania podobnej aktywności poznawczej (w doświadczaniu tonal-

ności, a także temporalności) wykorzystuje się również w polskich badaniach dydak-

tycznych, co jest ważne, zważywszy na polski repertuar szkolno-dziecięcy. Potwier-

dzają to choćby: koncepcja teoretyczna śpiewnika testowanego w ramach projektu 

NCBiR w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy72, realizowane badania 

ewaluacyjne nad aplikacją krajową Sprawdzianu SUMs w ramach seminarium magi-

sterskiego73 lub aktualnie prowadzone badania nad skutecznością różnicowania tonal-

ności modalnych74.  

Takie prace są bardzo wartościowe, gdyż zmuszają do odstąpienia od „chodzenia 

po śladzie” znanych wzorów repertuarowych. Ślad ten to znany (rodzimy) dzieciom 

tonalny kod muzyczno-kulturowy, którego przełamanie może okazać się jednym z głów-

nych warunków realnej innowacyjności w zadaniach edukacji muzycznej. Badania 

nad procesem uczenia się muzyki właśnie w tym tonalno-temporalnym obszarze dzia-

łań prowadzą do wniosków o konieczności różnicowania treści muzycznej z jednocze-

sną kontrolą aktywności ucznia75. Korespondują one ze znanym postulatem, aby dziecięce 

komponowanie i eksperymentowanie z dźwiękiem zostało uwolnione od dominujące-

go wciąż jedynego modelu transmisyjnego i asocjacyjnego charakteru uczenia się mu-

zyki. Społeczna praktyka edukacji doświadczyła już wielu stereotypów, a przecież 
każdy z nich jest „rezultatem świadomej redukcji oraz uruchomienia mechanizmów 

powielania śladu”76.  

 

 

Zakończenie 
 

Główne wnioski, jakie wciąż stoją nie tylko przed praktykami, ale też teoretykami 

i badaczami, wiążą się choćby z: 

– łączeniem refleksji teoretycznej z praktyką edukacji i praktyką prowadzenia ba-

dań dydaktycznych, 

– postrzeganiem dydaktyki szczegółowej muzyki (także na wczesnym etapie edu-

kacji) jako specyficznej semiteorii czy wręcz konstruktu ulokowanego głównie 

w kapitale wiedzy doświadczanej przez nauczyciela. Konieczność otwarcia na 

nowe argumenty świata empirii pozwoli uchronić praktykę przed iluzoryczną 
nowością i zamknięciem jej w obszarze utrwalanej rutyny, 

– zagrożeniem petryfikowania znanych rozwiązań czy odniesień teoretycznych (a na 

takie naraża zbyt optymistyczne utrwalanie wybranych strategii, koncepcji lub 

——————— 
72 Ewa Parkita, Paweł A. Trzos, „Enhancing the Development of Audiation in Early Music Education 

Using Multimedia (a Polish Example)”, Formazione & Insegnamento 3 (2016): 39-47. 
73 Maciej Kołodziejski, Łukasz Pulchny, Paweł A. Trzos, „Diagnosis of Child Listening to Music in 

the Light of SUMS Application”, w Music Science Today: the Permanent and the Changeable, red. 

Evalds Daugulis (Daugavpils: Daugavpils University Academic Press Saule, 2019), 128-137. 
74 Zwolińska, Mikołajewski, Trzos, „Efficiency of Listening to the Melody and Neural Correlates of 

Tonality Differentiation”, 44-57. 
75 Ibidem. 
76 Hejmej, Muzyka w literaturze, 50. 
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ujęć merytoryczno-wdrożeniowych, np. wynikających z takiej czy innej koncep-

cji edukacji muzycznej), 

– krytycznym rozpoznaniem zjawisk związanych ze współwystępowaniem róż-
nych, często zbyt odległych względem siebie, paradygmatów dydaktyki, które 

opierając się na różnych założeniach, prowadzą do odmiennych stanowisk co do 

podstawowych pojęć sensu kształcenia.  

Oczywiście skuteczność działań wielu podmiotów edukacji muzycznej wymaga 

systemowości, konsekwencji i zaangażowania po stronie praktyki i teorii. Wielka rola 

w tym badań edukacyjnych nad dziecięcym uczeniem się. Wiele już zrobiono, ale wo-

bec potrzeb i wielkich zaniedbań w tym obszarze edukacji poczynione próby i rozwią-
zania okazują się wciąż niewystarczające, a niekiedy jedynie incydentalne. Może bo-

wiem okazać się, iż pomimo dostarczanych argumentów możliwym do spełnienia 

standardem wciąż pozostanie tylko umiejętność wnioskowania na poziomie percepcji 

„jakiejś muzyki” lub „jakiegoś tematu obojowego”77, a pytanie o „muzykę w muzyce” 

jeszcze długo może paradoksalnie dziwić78.  
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Summary 
 

AESTHETIC FACT AS AN AUTONOMOUS COGNITIVE EXPERIENCE 
IN RESEARCH ON MUSIC LEARNING 

(RECOMMENDATIONS FOR EARLY EDUCATION) 
 
Music education theorists agree that the success of music learning depends to a large ex-

tent on the quality of the educational impact at early stages of education. Early music educa-
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tion is therefore the stage where the diagnosis of natural developmental potential and the de-

velopment of appropriate musical competences and skills is particularly important (in terms 

of professionalization of activities and their evaluation). The text raises important issues for 

pedagogues concerning research on the disciplinarization of knowledge about early music 

education and the quality of socio-cultural practice in this field. It refers to E.E. Gordon's 

contemporary Theory of Learning Music and its main conceptual category - audiation. In 

such a theoretical construction, the adopted definitions allow to draw recommendations for 

general reflection on the relationship between theory and practice of research on the auton-

omy of childhood experience of music and aesthetics. This reflection is inscribed in the re-

flection of contemporary pedagogy and strives to evaluate the basic qualities of music ped-

agogy (at least in the aspect of creating empirical-praxeological knowledge). 

  

Key words: music learning, musical aesthetics, early music education, audiation, educa-
tional research  
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