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Problems of universal music education in the interwar Polish press

Tre ci zwi zane z szeroko rozumian  powszechn  edukacj  muzyczn  w Pol-
sce okresu mi dzywojennego znajdziemy w ró norodnej prasie. G ównym ich 
jednak ród em s  czasopisma dydaktyczno-muzyczne, czasopisma naukowe 
i popularnonaukowe z zakresu muzyki i nauk muzycznych oraz czasopisma spo-
eczno-kulturalne i religijne. Analizuj c tytu owy problem, tym w a nie grupom 

czasopism zechcemy po wi ci  uwag . 
W latach 1918-1939 w Polsce nast pi  znaczny rozwój prasy, przede wszyst-

kim z powodu post pu w zakresie technik poligra  cznych, druku zdj  i ilustra-
cji. Prasa staje si  tania i ogólnodost pna. W tym okresie powstaj  specjalistycz-
ne periodyki przeznaczone dla nauczycieli muzyki, chórmistrzów, kierowników 
orkiestr i zespo ów muzycznych, organistów, jak i inna specjalistyczna prasa 
pedagogiczno-muzyczna. O skali tego rozwoju mo e wiadczy  fakt, i  Central-
ny katalog polskich czasopism muzycznych i wydawnictw ci g ych o tematyce 
muzycznej1 wymienia 119 tytu ów czasopism muzycznych wydawanych w latach 

1 Centralny katalog polskich czasopism muzycznych i wydawnictw ci g ych o tematyce 
muzycznej. Zbiory polskie, oprac. W. Pig a, Warszawa 1991. 
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70 Miros aw Grusiewicz

1918-1939, Bibliogra  a polskich czasopism pedagogicznych (do 1979 r.)2 za  
wymienia a  432 tytu y periodyków pedagogicznych wydawanych w omawia-
nym okresie. 

Najwi kszy udzia  i znaczenie dla powszechnej edukacji muzycznej w okresie 
mi dzywojennym mia y czasopisma „Muzyka w Szkole” oraz „ piew w Szkole” 
– periodyki przedmiotowo-metodyczne, które najbli ej merytorycznie zwi zane 
s  z obecnie wydawanym w Lublinie „Wychowaniem Muzycznym”. 

„Muzyka w Szkole”

Czasopismo „Muzyka w Szkole. Miesi cznik pedagogiczno-muzyczny” 
(1929-1933) wydawane by o od 1929 roku jako miesi cznik (10 numerów 
w roku), a od roku 1931 w numeracji roku szkolnego (nr 1 – wrzesie , nr 10 
– czerwiec). Przez ca y okres redaktorem naczelnym by  Karol H awiczka3. 
W okresie wydawania periodyku przez Stowarzyszenie Nauczycieli piewu 
i Muzyki w Szko ach Pa stwowych i Prywatnych  gurowa  on w stopce redak-
cyjnej równie  jako jego wydawca. Przez pierwsze lata periodyk wydawany 
by  w Katowicach – w 1929 roku przez Zwi zek Nauczycieli piewu i Muzyki 
w Szko ach Pa stwowych i Prywatnych, w latach 1930-1931 za  przez Stowa-
rzyszenie Nauczycieli piewu i Muzyki w Szko ach Pa stwowych i Prywatnych. 
Od pocz tku 1932 roku (od numeru 5 1931/32) ukazywa  si  natomiast w War-
szawie jako organ Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego. 

Czasopismo mia o grono sta ych wspó pracowników, uznanych specjalistów 
w zakresie powszechnej edukacji muzycznej oraz muzykologów reprezentuj -
cych ró ne o rodki w kraju. W stopce redakcyjnej byli wymieniani: Julia Bara-
nowska-Borowa, Ryta Gnus, Jadwiga Wierzbi ska – reprezentuj ce Warszaw , 
Bronis awa Gawro ska z Wilna, Roman Heising z Poznania, W adys aw Linca 
z Katowic, Gabriel Le czyk z Krakowa oraz Karol H awiczka, który podpisywa  
si  jako instruktor piewu z Cieszyna. Na amach czasopisma wypowiadali si  
równie  do  cz sto – dzia aj cy w Warszawie – Tadeusz Joteyko, Stanis aw Ka-
zuro, Piotr Maszy ski, Tadeusz Mayzner, Stella Szczepkowska, Stefan Wysocki 
oraz Zo  a Lissa ze Lwowa, Faustyn Piasek z P ocka, Jan Sewery ski z Lublina, 
Stanis aw Zetowski, Józef Reiss z Krakowa, Flora Szczepanowska z Poznania, 
Wanda Kurzejówna z Bia egostoku.

2 Bibliogra  a polskich czasopism pedagogicznych (do 1979 r.), oprac. S. Mo d e , J. Musia , 
Kielce 1981.

3 Bibliogra  a polskich czasopism pedagogicznych b dnie podaje, i  redaktorem by  W adys aw 
Linca, a czasopismo ukazywa o si  do 1937 roku. Por. ibid., s. 105. 
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71Problematyka powszechnej edukacji muzycznej w prasie polskiej okresu mi dzywojennego

„Muzyka w Szkole” posiada a pewn  sta  struktur , chocia  nie zawsze kon-
sekwentnie by a ona przestrzegana. Podstawow  zasad  organizacji materia u 
by o publikowanie wszystkich d u szych tekstów – niezale nie od ich zawarto-
ci merytorycznej – poza dzia ami oraz czenie drobniejszych tekstów w dzia y, 

takie jak Wiadomo ci z kraju, Wiadomo ci z zagranicy, Z ycia Stowarzyszenia 
Nauczycieli piewu i Muzyki, Przegl d prasy, Dzia  wydawniczy/Nowe wydaw-
nictwa, Recenzje, Kronika. Poza dzia ami publikowano te  ró ne zestawienie 
bibliogra  czne nut, ksi ek, piewników, pie ni z repertuaru szkolnego, utworów 
do s uchania, programy koncertów szkolnych transmitowanych przez Polskie 
Radio. Do  swobodnie za  traktowano kolejno  zamieszczanych artyku ów. Do 
wi kszo ci numerów do czane by y osobno zszyte dodatki nutowe, które mo na 
by o zakupi  niezale nie od prenumeraty czasopisma. Zawiera y one pie ni ów-
czesnych kompozytorów, pie ni patriotyczne, opracowania piewów ludowych 
lub opracowania na u ytek szkolny repertuaru historycznego muzyki artystycz-
nej. Pie ni najcz ciej by y opracowywane na jeden, dwa lub trzy g osy. 

W periodyku podejmowano ró norodn  tematyk . Zamieszczane by y teksty 
z zakresu podstaw teoretycznych edukacji muzycznej, porady metodyczne, jak 
równie  informuj ce o wydarzeniach zwi zanych z edukacj  muzyczn .

Numer czasopisma zazwyczaj otwiera  artyku  w formie eseju, obja niaj cy 
znaczenie i celowo  edukacji muzycznej, wskazuj cy na najwa niejsze zadania 
stawiane w tym obszarze. By y to teksty mówi ce o pewnych ideach edukacji 
muzycznej czy te  szerzej traktuj ce o problemach kultury muzycznej. Spora-
dycznie, przy okazji rocznic, wa nych ówcze nie wydarze , odwo ywa y si  one 
do historii muzyki. Starano si  jednak przy tym poszukiwa  kontekstów edu-
kacyjnych i nadawa  im wymiar popularyzatorski, a nie muzykologiczny. Cie-
kaw  te  form  by y teksty opracowywane przez redakcj  czasopisma (Karola 
H awiczk ), polegaj ce na zestawianiu cytatów ró nych osób na okre lony te-
mat z krótkimi komentarzami. Czasami w jednym numerze zamieszczano kilka 
tekstów problemowych o podobnych zagadnieniach. Publikowane by y te  frag-
menty znanych monogra  i pedagogiczno-muzycznych. Warto tu zwróci  uwa-
g , e na amach czasopisma wypowiada y si  takie osoby, jak Adolf Chybi ski, 
Emil Jaques-Dalcroze, Stanis aw Niewiadomski, Józef Reiss, Karol Szymanow-
ski i wiele innych powszechnie znanych autorytetów w swoich dziedzinach4.

4 Np.: E. Behne, L. Browne, G os dziecka, „Muzyka w Szkole” [dalej MS] 1932/33 nr 7, 
s. 151-156; A. Chybi ski, W sprawie krajoznawstwa muzycznego w szkole ogólnokszta c cej, 
MS 1930 nr 1, s. 1-3; S. Dobrowolski, Wychowawcze znaczenie muzyki, MS 1932 nr 4, s. 73-75; 
S. Dobrzycki, Kol dy, MS 1930 nr 12, s. 125-126; F. Konior, piew ko cielny a szko a, MS 1930 nr 
4, s. 80–81; Twórczo  religijna polska, MS 1931/32 nr 7, s. 150-152; S. Krynicki, Muzykalno  wsi 
polskiej i sposoby jej uszlachetnienia, MS 1931/32 nr 9, s. 189-192; idem, Pie  jako wspó czynnik 
w wychowaniu pa stwowym wsi, MS 1932/33 nr 6, s. 121-125; K. H awiczka, Umuzykalnienie 
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72 Miros aw Grusiewicz

Do  licznie reprezentowane by y w czasopi mie zagadnienia zwi zane 
z psychologi  muzyki, publikowano teksty dotycz ce zdolno ci muzycznych, 
muzykalno ci i wra liwo ci, podnoszono równie  problemy zwi zane z estety-
k  muzyczn . W „Muzyce w Szkole” znajdziemy teksty wybitnych wiatowych 
specjalistów, takich jak Jacob Kwalwasser, Zo  a Lissa, Carl E. Seashore5.

Kilka interesuj cych tekstów dotyczy historii edukacji muzycznej. Na szcze-
góln  uwag  zas uguj  opracowania, które w sposób przekrojowy na wietla-
j  wa ne i interesuj ce zagadnienia, m.in. zwi zane z rozwojem nauki solfe u 
w ró nych kulturach na wiecie, uproszczonymi zapisami muzyki czy histori  
wprowadzania do edukacji nowych zasad dydaktycznych6.

Czasopismo by o te  autentycznym miejscem cierania si  ró nych pogl -
dów, zarówno tych dotycz cych spraw szczegó owych, metodycznych, jak i wi-
zji i rozwi za  systemowych o wiaty muzycznej. „Gor cymi” tematami by y 
popularne w tamtym okresie wi ta Pie ni. Wywo ywa y one ostre dyskusje na 

lekcji muzyki, MS 1931 nr 5, s. 97-101; idem, Nauczanie muzyki jako czynnik wychowawczy, MS 
1931/32 nr 6, s. 113-120; idem, Roz piewanie – nowe has o nauczania piewu, MS 1932 nr 3, s. 49-
-52; idem, Detonacja w piewie, MS 1932/33 nr 8, s. 175-179; idem, Spór o drog  w nauczaniu 
muzyki, MS 1932/33, nr 9-10, s. 203-209; E. Jaques-Dalcroze, Muzyka a dziecko, MS 1931 nr 
1, s. 7-13; T. Joteyko, piew, czy muzyka, MS 1930 nr 3, s. 49-54; idem, Muzyka w szkole jako 
czynnik kultury narodowej, MS 1931 nr 6, s. 129-132; J. Loeblowa, Umuzykalnienie m odzie y 
szkolnej, MS 1929 nr 5, s. 74-77; S. Niewiadomski, Rok 1930 w yciu Fr. Szopena, MS 1930 nr 
11, s 197-200; ks. W. Orzech, piew ko cielny a szko a, MS 1930 nr 4, s. 75-80; nr 5, s. 103-107; 
nr 6-7, s. 124-126; nr 8-9, s. 154-158; S. R czka, O uporz dkowanie pie niarstwa polskiego, MS 
1930 nr 5, s. 98-103; idem, Pie  ludowa w szkole , MS 1932/33 nr 7, s. 147-151; J. Reiss, Czy 
nale ycie cenimy muzyk  polsk , MS 1932 nr 1, s. 1-4; J. J. Rousseau, O nauczaniu muzyki (wyj tek 
z „Emila”), MS 1932/33 nr 6, s. 133-134; F. Sachse, Lutnia i gitara w ród m odzie y szkolnej, 
MS 1930 nr 12, s. 241-244; G. Shaw, Nowe drogi w wychowaniu muzycznem, MS 1931/32 nr 10, 
s. 219-223; F. Szczepanowska, Znaczenie nauki solfe u, jej cel i g ówne zasady wytyczne, MS 
1929 nr 10, s. 136-138, nr 11, s. 153-156; K. Szymanowski, Wychowawcza rola kultury muzycznej 
w spo ecze stwie (streszczenie), MS 1931 nr 1, s. 13-16; J. Wierzbi ska, Czem jest pie  w yciu 
dziecka?, MS 1931 nr 1, s. 3-7; eadem, Rola piewu w rozwoju dzieci upo ledzonych umys owo, MS 
1932/33 nr 9-10, s. 209-215; S. Wysocki, piew, muzyka, umuzykalnienie, MS 1930 nr 3, s. 54-58; 
nr 4, s. 74-75.

5 Np.: K. H awiczka, Pomiary wra liwo ci s uchowej i muzykalno ci, MS 1930 nr 12, s. 226-
-230; J. Kwalwasser, Testy muzykalno ci, MS 1931 nr 3, s. 50-54; nr 4, s. 79-85; nr 5, s. 101-104; 
Z. Lissa, Z psychologii muzycznej dziecka, MS 1931/32 nr 2, s. 26-33; nr 3, s. 49-60; nr 4, s. 73-75; 
eadem, Psychologia wspó czesna a wychowanie muzyczne, MS 1931/32 nr 7, s. 137-143; eadem, 
Twórczo  muzyczna dziecka w wietle psychologii i pedagogiki, MS 1932/33 nr 7, s. 141-145; nr 8, 
s. 165-174; nr 9-10, s. 192-203; C. E. Seashore, Poczucie rytmu, MS 1931/32 nr 3, s. 60-67.

6 Np.: M. Chevais, Zasada pogl dowo ci w nauczaniu muzyki, MS 1932 nr 4, s. 76-79; 
K. H awiczka, To stoj jako nauczyciel piewu, MS 1929 nr 2, s. 17-19; Przyczynek do historii polskich 
piewników szkolnych, MS 1931/32 nr 8, s. 162-169; Louis Bocquillon Wilhem, MS 1931/32 nr 9, 

s. 193-197; T. Joteyko, Cyfrowe pismo muzyczne, MS 1931/32 nr 8, s.169-174; K. Kurdzielówna, 
Wychowanie muzyczne w wietle wieków, MS 1931/32 nr 2, s. 32-36; G. Schünemann, Pochodzenie 
i znaczenie solmizacji, MS 1931/32 nr 4, s. 75-84. 
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temat ich znaczenia i kszta tu. Tematem budz cym kontrowersje by y metody 
wzgl dne i absolutne w nauce solfe u7. Sporo te  miejsca zajmowa y równie  
problemowe teksty o edukacji muzycznej za granic 8 oraz przedruki z publikacji 
zagranicznych autorów, które wzbogaca y polsk  my l dydaktyczn 9.

„Muzyk  w Szkole” charakteryzowa a równowaga mi dzy tekstami o charak-
terze ogólnym i teoretycznym, maj cymi kszta towa  przekonania pedagogicz-
ne nauczycieli, a praktyczno-metodycznymi, które bezpo rednio mia y pomaga  
w pracy szkolnej i inspirowa  do podejmowania okre lonych dzia a . 

W tym drugim zakresie elementem wiod cym by y scenariusze zaj , za-
mieszczane w prawie ka dym numerze. Przybiera y one form  sprawozdania 
z odbytach ju  lekcji. Redakcja wskazywa a czas i miejsce opisywanego zda-
rzenia, wykorzystane podr czniki oraz osob  prowadz c  zaj cia. W sprawozda-
niach tych zawarty by  równie  kontekst sytuacyjny, opis klasy, warunków itp., 
jak równie  ocena dzia a  nauczyciela i uczniów oraz wskazanie uzyskanych 
rezultatów, ewentualnie pope nianych b dów. Opisy zaj  posiada y ró ny sto-
pie  szczegó owo ci. Niektóre skupia y si  na czynno ciach nauczyciela, nie-
które wr cz przeciwnie – na reakcjach uczniów; niektóre pisane by y w czasie 
tera niejszym, pe ni c rol  stenogramu z zaj , inne opisywa y lekcje w czasie 
przesz ym i w trzeciej osobie. Scenariusze by y bogato ilustrowane przyk adami 
nutowymi, zamieszczanymi przede wszystkim w celu lepszego zrozumienia po-
ruszanych zagadnie . Cz  z nich to przyk ady wicze , melodii i piosenek do 
wykorzystania bezpo rednio w klasie. W czasopi mie znajdziemy opisy lekcji 
przeprowadzonych, mi dzy innymi, przez: Juli  Baranowsk -Borow , Waleriana 
Batko, Halin  Czaykowsk , Stanis aw  Drabczy sk , Ryt  Gnus, W adys awa 
Goclona, Karola H awiczk , Józef  Skarbek-Kie czewsk , Franciszka Konio-
ra, Wand  Kurzejówn , Antoniego Maciejewskiego, Gustawa Moissla, Jadwig  
Wierzbi sk . Niektóre numery zawiera y równie  scenariusze przedstawie , in-

7 Np.: J. Baranowska-Borowa, „ wi to Pie ni” z powodu artyku u p. Heisinga, MS 1932 
nr 4, s. 81-82; eadem, Z powodu artyku u prof. Joteyki, MS 1930 nr 4, s. 82-83; K. H awiczka, 
„Zamieszka muzyczna”, MS 1932/33, nr 5, s. 96-103; S. Kazuro, Moja odpowied  na referat p. dr 
St. Ludkiewicza, MS 1929 nr 5, s. 77-80; T. Mayzner, wi to Pie ni, MS 1932 nr 4, s. 80-81; P. 
Mooss, O systemie czterolinii St. Wysockiego, MS 1931/32 nr 6, s. 120-122; F. Szczepanowska, 
S uch absolutny, czy s uch relatywny?, MS 1929 nr 5, s. 80-82.

8 Np.: J. Chmara, Z podró y po Niemczech, MS 1929 nr 10, s. 139-141; K. H awiczka, Historia 
i znaczenie „Ruchu M odych” (Jugendbewegung) w Niemczech, MS 1930 nr 2, s. 30-34; idem, 
Renesans muzyczny w szko ach ameryka skich, MS 1930 nr 6-7, s. 126-129; M. Puchner, Nauka 
piewu we W oszech, MS 1929 nr 4, s. 56-58; Redakcja, [artyku  opracowany na podstawie wielu 

autorów] Najnowsze pomys y i kierunki w wychowaniu muzycznym, MS 1930 nr 12, s. 235-241. 
9 Np.: B. L. Blyler, Pi  poziomów nauczania muzyki, MS 1931/32 nr 5, s. 104-106; A. Greiner, 

Pierwsze wiczenia g osowe, MS 1929 nr 11, s. 161-166, nr 12, s. 187-188; I. Schreiber, Lekcja 
piewu w szkole wiede skiej, MS 1931/32 nr 7, s. 156-158.
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74 Miros aw Grusiewicz

scenizacji, uk adów tanecznych i choreogra  cznych oraz audycji szkolnych10. 
W czasopi mie publikowano te  ca e programy i komentarze do programów 
szkolnych11. 

Poza scenariuszami do typowych tekstów dydaktyczno-metodycznych nale a-
y porady dotycz ce realizacji szczegó owych zagadnie  dydaktycznych, w tym 

okre lonych form kontaktu z muzyk . Poza piewem wiod cymi tematami by y 
rytmika Jaquesa-Dalcroze’a, nauka s uchania muzyki (audycje muzyczne) oraz 
metody wzgl dne nauczania piewu – tu przede wszystkim metoda Tonic Solfa12.

10 Np.: K. H awiczka, S owo wst pne na koncercie szkolnym, MS 1932/33 nr 7, s. 156-159; 
J. Ka mierczakowa, Inscenizacja piosenki, MS 1932/33 nr 9-10, s. 228–232; W. Kurzejówna, 
Inscenizacja kol d, MS 1930 nr 3, s. 54-66; Z. Madejski, Ta ce kaszubskie, MS 1931/32 nr 8, 
s. 175-178; Z. Meissnerówna, Opera dzieci ca w szkole. Pory roku, MS 1932/33, nr 3, s. 57-66, nr 
4, s. 85-87; nr 7, s. 134-135. 

11 Np.: K. H awiczka, Nowy program nauki piewu w szkole powszechnej, MS 1932/33 nr 9-10, 
s. 189-192; G. Le czyk, Uwagi do programu nauki piewu w szko ach powszechnych, MS 1929 nr 
1, s. 4-7, nr 2, s. 20-22; J. Baranowska-Borowa, Uwagi do wykonania programu, MS 1929 nr 4, 
s. 58-60. 

12 Np.: J. Baranowska-Borowa, Szkolne audycje muzyczne, MS 1929 nr 12, s. 180-182; 
W. Blacha, Ta ce l skie, MS 1931 nr 6, s. 149-151; J. Gache, Audycje muzyczne, MS 1930 nr 6-7, 
s. 122-124; nr 8-9, s. 151-154; B. Gawro ska, Uroczysto  szkolna a nauka piewu, MS 1930 nr 11, 
s. 209-210; R. Gnus, Szerzenie kultury muzycznej w ród m odzie y szkolnej, MS 1929 nr 1, s. 8-9, 
nr 2 s. 23-25; idem, Uczenie pie ni ze s uchu, MS 1930 nr 5, s. 110-111; idem, Pi kno na lekcjach 
piewu, MS 1930 nr 1, s. 3-5; idem, Chór szkolny, MS 1930 nr 6-7, s. 129-132; idem, Audycje 

muzyczne w szkole powszechnej, MS 1930 nr 10, s. 186-189; idem, Pi kno wykonania pie ni, MS 
1930 nr 10, s. 189-191; Audycje po wi cone Moniuszce, MS 1930 nr 11, s. 205-209, nr 12, s. 231-
-232; R. Heising, O piel gnowaniu g osu dziecka, MS 1929 nr 6-7, s. 102-103; idem, O rejestrach 
g osowych, MS 1929 nr 11, s. 159-161; idem, Na marginesie wicze  g osowych, MS 1930 nr 5, 
s. 107-109; K. H awiczka, Wprowadzenie w diatonik  w my l zasad metody tonic-solfa, MS 1929 nr 
11, s. 156-158; nr 12, s. 183-186; 1930 nr 1, s. 7-11, nr 6-7, s. 133-136; idem, Modulacja w metodzie 
Tonic Solfa, MS 1931 nr 2, s. 35-38; idem, Opracowanie chromatyki, MS 1931 nr 6, s. 135-
-143; idem, Technika opracowania pie ni, MS 1931/32 nr 4, s. 86-89; J. Kubicka, O sposobach 
przeprowadzenia przygotowawczych wicze  s uchowych i g osowych, MS 1930 nr 5, s. 111-114; 
S. Krynicki, Zespo y g osowe i instrumentalne w rodowiskach wiejskich, MS 1932 nr 2, s. 34-37; 
nr 3, s. 52-56; Z. Kwa nicowa, piew w ruchu,MS 1932/33 nr 9–10, s. 215-228; S. Ludkiewicz, 
Krytyczne uwagi w sprawie nauki solfe u i dyktatu muzycznego w szko ach muzycznych, MS 1929 
nr 3, s. 37-41; A. Maciejewski, Orkiestra harmonijkowa w szkole powszechnej, MS 1931/32 nr 7, 
s. 152-156; E. Makosza, Jak prowadz  wiczenia g osowe w szkole, MS 1930 nr 4, s. 83-85; ks. 
H. Nowacki, Jak utworzy  w para  i chór ch opi cy, MS 1931 nr 3, s. 60-61; J. Nowak, Higiena 
g osu, MS 1931/32 nr 5, s. 99-104; idem, piewaj cy las, MS 1931/32 nr 8, s. 178-181; F. Piasek, 
Nauka gry na instrumentach – a nauka piewu, MS 1930 nr 1, s 5-7; idem, Nauka piewu – a nauka 
j zyka ojczystego, MS 1931 nr 2, s. 39-41; J. Reiss, Audycja szkolna, MS 1932/33 nr 6, s. 116-
-120, nr 7, s. 146-147; F. Szczepanowska, Uwagi o rytmice, MS 1929 nr 6-7, s. 98-100; eadem, 
Metoda Jaques-Dalcroze’a, MS 1931/32 nr 7, s. 143-147; J. Wierzbi ska, Powtarzanie materia u 
naukowego w szkole ogólnokszta c cej, MS 1930 nr 2, s. 34-36; S. Wysocki, O audycjach w szkole 
ogólnokszta c cej, MS 1929 nr 8-9, s. 118-122; idem, Kilka wa nych zagadnie  w zwi zku 
z nauczaniem pocz tków solfe u, MS 1929 nr 12, s. 177-180; idem, Rola linii akordowych w mojej 
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75Problematyka powszechnej edukacji muzycznej w prasie polskiej okresu mi dzywojennego

Elementem obecnym w czasopi mie by y równie  problemy ówczesnych me-
diów, które w jaki  sposób wp ywa y na kszta t edukacji muzycznej. Do szkó  
dociera o radio, posiada y one te  gramofony z p ytami. Tote  niektóre teksty 
po wi cone by y wykorzystywaniu w edukacji muzycznej tych urz dze 13. 

Tematem stale obecnym w czasopi mie by a wreszcie korelacja i integracja 
zaj  muzycznych z innymi przedmiotami szkolnymi, na przyk ad z histori  Pol-
ski. W tego rodzaju publikacjach opisywano rozmaite mo liwo ci formalne, jaki-
mi nauczyciel dysponuje w czeniu tych obszarów, zarówno gdy chodzi o za o-
enia ogólne i teoretyczne, jak i konkretne posuni cia praktyczne14.

„ piew w Szkole”

„ piew w Szkole” (1933-1939) by  miesi cznikiem wydawanym w Warsza-
wie przez organ Sekcji Nauczycieli Muzyki i piewu Zwi zku Nauczycielstwa 
Polskiego, jako dodatek do „G osu Nauczyciela”. Przez kilka pierwszych nume-
rów redaktorem naczelnym periodyku by  Karol H awiczka, od 1934 roku sta-
nowisko to obj  Tadeusz Mayzner, od 1935 roku za  Ludwik Paw owski. Przez 
ca y okres ukazywania si  wydawc  – Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego – re-
prezentowa  Stanis aw Machowski. 

W literaturze przedmiotu nie ma jednolitego stanowiska, czy „ piew w Szko-
le” stanowi  kontynuacj  czasopisma „Muzyki w Szkole”, czy te  by  odr bnym 
periodykiem powo anym na miejsce rozwi zanego. Edyta Koci ba-Go dziela, 
analizuj c problematyk  poruszan  w czasopi mie, traktuje je jako kontynuacj  
„Muzyki w Szkole”15, jednak wi kszo  róde  bibliogra  cznych opisuje obydwa 
czasopisma jako odr bne wydawnictwa ci g e. 

metodzie umuzykalniania, MS 1931/32 nr 5, s. 95-99; idem, O metodach nauczania piewu 
w szko ach ogólnokszta c cych wzgl dnej i absolutnej, MS 1932/33 nr 5, s. 93-96.

13 Np.: J. Guzik, Gramofon w s u bie nauki piewu i innych przedmiotów, MS 1931/32 nr 4, 
s. 84-85; Z. Lissa, Radio a nauczanie muzyki w szkole, MS 1932 nr 2, s. 29-33; S. Szczepkowska, 
Polskie pomoce do nauki muzyki i piewu, MS 1930 nr 10, s. 177-186; nr 11, s. 200-204; nr 12, 
s. 232-234.

14 K. H awiczka, Mo liwo ci korelacji przedmiotów muzycznych z innymi przedmiotami 
nauczania, MS 1931/32 nr 6, s. 124-126; J. Sewery ski, Zestawienie elementarnej nauki piewu 
z innymi przedmiotami nauczania i ich zdobyczami z zakresu pedagogiki eksperymentalnej, MS 
1930 nr 2, s. 25-29; nr 3, s. 58-63; S. R czka, Nauka piewu a literatura polska w szkole, MS 1931 
nr 2, s. 27-35; S. Zetowski, Muzyka a nauka historii polskiej w szkole redniej, MS 1931/32 nr 7, 
s. 147-150; nr 9, s. 198-201.

15 Por. E. Koci ba-Go dziela, Problematyka kszta cenia g osu dziecka na amach czasopisma 
„ piew w Szkole” (1933-1939), [w:] Czasopi miennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako 
ród o do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, ód  2010, s. 245.
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76 Miros aw Grusiewicz

We s owie wst pnym do pierwszego numeru z 1934 roku redakcja czasopi-
sma „ piew w Szkole” jako najwa niejsze zadania postawi a sobie odzwiercie-
dlanie ruchu pionierskiego w zakresie nauczania piewu i muzyki w szko ach, 
prezentowanie pomys ów, zdarze  i idei z dziedziny wychowania muzycznego, 
przedstawianie dzia a  sekcji muzycznych oraz propagowanie ideologii Zwi zku 
Nauczycielstwa Polskiego. „ piew w Szkole”, wed ug za o e  redakcji czasopi-
sma, mia  pomaga  nauczycielom w sprostaniu wymaganiom stawianym przez 
nowy program nauczania w zakresie wychowania muzycznego16. 

W czasopi mie nie zabrak o artyku ów maj cych charakter typowo teoretycz-
ny, jakkolwiek zamieszczano tu mniej tekstów problemowych, polemicznych, 
g osów w dyskusji ni  w „Muzyce w Szkole”. W zdecydowanej wi kszo ci przy-
padków prezentowano natomiast konkretne pomys y i rozwi zania praktyczne, 
zawieraj ce metodyczne wskazówki. Do  istotnym uzupe nieniem „ piewu 
w Szkole” by y informacje o wydarzeniach polskich i zagranicznych dotycz ce 
edukacji i kultury muzycznej oraz dodatki nutowe17.

W ród zagadnie  metodycznych dominowa y problemy kszta cenia g osu 
dziecka. Poruszane by y ró ne szczegó owe problemy zwi zane ze piewem 
i emisj  g osu, co wydaje si  oczywiste z uwagi na fakt, i  nowe programy szkol-
ne zak ada y ograniczenie innych form kontaktu z muzyk  – wiedzy o niej, teorii 
muzyki – na rzecz piewu. Wyra nie wida  w czasopi mie ch  przybli enia za-
o e  nowego programu. 

Sprawom w a ciwej emisji, mo liwo ciom wokalnym dzieci, podstawom roz-
woju i zasadom higieny g osu oraz wiczeniom aparatu g osowego wiele uwagi 
po wi cali Bronis aw Romaniszyn18 i Zo  a Kruszewska19. Szczegó owe proble-
my zwi zane z kszta ceniem g osu poruszali równie  inni, mi dzy innymi: Le-
onard Chyli ski (wprowadzenie drugiego g osu w nauczaniu pie ni)20, Marcin 
Szeligowicz (mo liwo ci g osowe ch opców)21, Józef Swato  (wprowadzanie 
repertuaru wokalnego w poszczególnych klasach)22 czy Franciszek Sadowski 
(problemy mutacji w piewie)23. 

16 Artyku  wst pny, „ piew w Szkole”, 1934 nr l, s. 1. 
17 Por. Koci ba-Go dziela, op. cit., s. 245.
18 B. Romaniszyn, G os dziecka i jego kszta cenie, „ piew w Szkole” [dalej S] 1933/34 nr 4, 

s. 70-71; S. Wasiak, piew jako przedmiot artystyczny, S 1933/34 nr 6, s. 152.
19 Z. Kruszewska, Estetyka i higiena g osu, S 1936/37 nr 6, s. 151.
20 L. Chyli ski, Jak wprowadzi em drugi g os w nauczaniu piewu, S 1935/36 nr 8-9, s. 160-

-164. 
21 M. Szeligowicz, Racjonalne wykorzystanie g osów ch opi cych, S 1938/39 nr 3, s. 42-43.
22 J. Swato , Stopnie trudno ci wokalnych z uwzgl dnieniem skali g osowej w poszczególnych 

klasach, S 1938/39 nr 3, s. 42-43.
23 F. Sadowski, Mutanci, S 1938/39 nr 4-5, s. 84-86.
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W zakresie kszta cenia g osu dominowa y teksty metodyczne, czasami tylko 
podejmowano rozwa ania na temat celowo ci i ogólnych za o e  nowego przed-
miotu szkolnego i roli w nim piewu. Zagadnienia te, a tak e kwestie dotycz ce 
koniecznych kompetencji wokalnych nauczyciela muzyki, porusza  Stefan Wa-
siak24. Uj cie problemowe roli piewu w wychowaniu, w tym w wychowaniu 
patriotycznym i estetycznym, odwo uj cym si  do tradycji kultury polskiej oraz 
tradycji edukacji wywodz cej si  od Jana Amosa Kome skiego, Jeana Jakuba 
Rousseau oraz Henryka Pestalozziego, prezentowa a Stanis awa Reda25. Nie kwe-
stionuj c znaczenia piewu, Stanis aw Kazuro konsekwentnie wspiera  wszystkie 
d enia do uczenia nut i piewania piosenek z nut, a nie ze s uchu, oraz uczenia 
teorii i zasad muzyki26.

Czasami te  odwo ywano si  do do wiadcze  zagranicznych. Zo  a Kruszew-
ska pisa a o nowych metodach prowadzenia piewu dzieci cego na podstawie do-
wiadcze  francuskich i szwajcarskich, takich dydaktyków, jak Maurice Chevais, 

Maurice Martenot czy Jacques Duhamel27.
Zbli onym tematycznie do dwóch prezentowanych periodyków by o czasopi-

smo „Nowa Muzyka w Szkole”. Powo a o go w 1938 roku Stowarzyszenie Na-
uczycieli piewu i Muzyki w Szko ach Pa stwowych i Prywatnych. Ukazywa o si  
ono w okresie trudno ci organizacyjno-  nansowych Zwi zku Nauczycielstwa Pol-
skiego, na skutek których cz  czasopism by a zamykana, a wydawanie czasopi-
sma „ piew w Szkole” na pewien czas zawieszono28. Wed ug dost pnych róde 29 
oraz Bibliogra  i polskich czasopism pedagogicznych po wznowieniu tego czasopi-
smo ukaza o si  jednak tylko pi  jego numerów30. Oprócz redaktora naczelnego, 
Karola H awiczki31 swoje teksty zamieszczali tu, mi dzy innymi, Stefan Wysocki32, 

24 S. Wasiak, piew jako przedmiot artystyczny, S 1933/34 nr 7, s. 152.
25 S. Reda, Nauka piewu a wychowanie pa stwowe, S 1933/34 nr 1-2, s. 26.
26 S. Kazuro, Kilka uwag w sprawie nauki piewu, S 1938/1939 nr 4-5, s. 72-74; idem, 

Realizacja tekstu w piewie, S 1936/37 nr 6, s. 60-61.
27 Z. Kruszewska, Nowy pogl d na prowadzenie piewu dzieci cego, S 1935/36 nr 5, s. 87-88.
28 Zob. Kilka s ów od redakcji, „Nowa Muzyka w Szkole” [dalej NMS] 1938 nr 1, s. 1.
29 Czasopismo jest dost pne w bibliotekach Akademii Muzycznej w Katowicach i Uniwersytetu 

Akademii Muzycznej w Poznaniu.
30 Kilka s ów od redakcji…, s. 1. Por. równie  Bibliogra  a polskich czasopism pedagogicznych…, s. 117 

oraz katalog NUKAT (http//www.nukat.edu.pl/cgi-bin/gw_2012_2/chameleon?skin=leader&Lang=pl 
[data dost pu: 10.10.2013]). 

31 K. H awiczka, Niewyzyskany problem metodologiczny, NMS 1938 nr 1; idem, K opoty 
nauczycieli piewu w szko ach bu garskich, NMS 1938 nr 4; idem, Obecna sytuacja w dziedzinie 
nauczania muzyki w szkolnictwie ogólnokszta c cym, NMS 1938 nr 5.

32 S. Wysocki, Audycje muzyczne w gimnazjach i liceach, NMS 1938 nr; idem, Niebezpiecze stwo 
inscenizacji pie ni, NMS 1938 nr 2; idem, Nauczyciele piewu i muzyki w Polsce, czcie si !, NMS 
1938 nr 3; idem, Preludia Szopena na audycjach szkolnych, NMS 1938 nr 5.
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Wanda Kurzejówna33, Zo  a Lissa34, Stanis aw Lipi ski35, Franciszek Sadowski36. 
W czasopi mie by  te  drukowany dodatek nutowy, w którym zamieszczano, mi -
dzy innymi, opracowania pie ni ludowych oraz kompozycje takich autorów, jak 
Feliks Rybicki czy Jan Maklakiewicz. 

Inne czasopisma

1. Periodyki muzyczne

W okresie mi dzywojennym w zakresie publikacji periodycznych uaktyw-
niaj  si  regionalne towarzystwa i zwi zki muzyczne propaguj ce muzyczn  
dzia alno  kulturaln , promuj ce amatorskie uprawianie muzyki. Szczególnie 
aktywnymi regionami w zakresie upowszechniania piewu zbiorowego i gry na 
instrumentach by y l sk i Wielkopolska. Tamtejsze towarzystwa regionalne wy-
dawa y, mi dzy innymi, takie tytu y, jak „ piewak l ski” czy „Przegl d Mu-
zyczny”. W Warszawie ukazywa  si  „Chór”, w Przemy lu za  „Orkiestra”. 

Ko a piewacze na l sku (od 1922 roku Zwi zek l skich Kó  piewa-
czych) wydawa y czasopismo „ piewak l ski” (1920-1939, 1946-1948 1985-). 
Przez pierwsze lata periodyk wydawany by  w Bytomiu jako dwutygodnik, od 
1922 roku regularnie ukazywa  si  w Katowicach jako miesi cznik. W 1926 roku 
zmieni  tytu  na „ piewak. Miesi cznik literacko-muzyczny”, od 1929 roku – na 
„ piewak. Miesi cznik Muzyczny”. W 1932 roku przeszed  pod egid  Rady Na-
czelnej Zjednoczenia Polskich Zwi zków piewaczych i Muzycznych w Warsza-
wie. Ponownie pod patronat Zwi zku l skich Kó  piewaczych w Katowicach 
powróci  w latach 1946-1948. Czasopismo zosta o reaktywowane w 1985 roku 
jako kwartalnik przez Oddzia  l ski Polskiego Zwi zku Chórów i Orkiestr37. 

33 W. Kurzejówna, Jak nale y post powa  z dzie mi, które nie maj  s uchu, NMS 1938 nr 1, 
2, 3, 5.

34 Z. Lissa, S uchanie muzyki. Audycje muzyczne w gimnazjach ogólnokszta c cych, NMS 1938 
nr 3; eadem, Muzyka w yciu m odzie y, NMS 1938 nr 4.

35 S. Lipi ski, Nauka muzyki w nowych programach zak adów kszta cenia nauczycieli w Polsce 
i we W oszech, NMS 1938 nr 4.

36 F. Sadowski, Uwagi w zwi zku z urz dzaniem widowisk szkolnych, NMS 1938 nr 5. 
37 Wed ug katalogu NUKAT ostatni dost pny w bibliotekach numer „ piewaka l skiego” 

pochodzi z 2004 roku. Na podstawie dokumentu elektronicznego z 2011 roku mo na stwierdzi , e 
czasopismo do tego  roku by o wydawane, ale mia o wy cznie zasi g regionalny i ogranicza o si  
do dokumentowania dzia alno ci l skich amatorskich zespo ów artystycznych. Por.: Oferta realizacji 
zadania publicznego, dokument elektroniczny Urz du Miejskiego w Katowicach z dnia 12.05.2011: 
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2011/5/13/1305292598.pdf [data dost pu: 22.08.2013]. 
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Poza informacjami z dzia alno ci l skich zespo ów muzycznych i szkó , 
w „ piewaku” publikowane by y artyku y i rozprawy przybli aj ce muzyk  
(g ównie przynale n  do polskiej tradycji), nadto podstawy teorii muzyki, teksty 
o znaczeniu i warto ci edukacji muzycznej38 oraz maj ce charakter porad meto-
dycznych dotycz cych piewu i prowadzenia zespo ów muzycznych39. Wydawa-
ne by y równie  zeszyty specjalne – w latach 1928-1929 by  to dodatek „My l 
Muzyczna”; publikowano tak e dodatki b d ce relacjami ze zjazdów organizacji 
piewaczych40.

Wielkopolski Zwi zek Kó  piewaczych w latach 1925-1931 wydawa  w Po-
znaniu dwutygodnik „Przegl d Muzyczny”41. W okresie kilkuletniej dzia alno ci 
redaktorami pisma byli Henryk Opie ski, Kazimierz Sikorski, Stanis aw Wie-
chowicz. Czasopismo prezentowa o ró norodne materia y, zarówno teoretyczne, 
jak i b d ce poradami praktycznymi w zakresie prowadzenia zespo ów chóral-
nych42. W ka dym numerze by y dokonywane przegl dy innych czasopism, ksi -

38 Z tekstów publicystycznych o ideach i znaczeniu edukacji muzycznej w „ piewaku l skim” 
mi dzy innymi ukaza y si : tekst podpisany „Oracz.”, Co nam stoi w drodze do post pu?, „ piewak 

l ski” [dalej ] 1923 nr 8-9, s. 60-62; S. Ochs, Rola wychowawcza chóru,  1928 nr 10, s. 106-
-108; K. H awiczka, Uwagi w sprawie naszych chórów,  1929 nr 10, s. 120-121; S. M. Stoi ski, 
Pa stwo a ruch piewaczy,  1930 nr 1, s. 2-4; idem, Znaczenie spo eczne piewu chórowego, 

 1930 nr 2, s. 18-20; idem, Wp yw piewania na zdrowie  zyczne,  1930 nr 4, s. 49-53; 
W. Toczy owska, O nauce piewu solowego,  1932 nr 3, s. 36-39; S. M. Stoi ski, O wielkich 
celach naszej pracy piewaczej,  1932 nr 10, s. 138-139; S. Kazuro, W sprawie nauczania muzyki 
w szko ach,  1932 nr 11, s. 156; S. ledzi ski, W sprawie „rzeczowej” dyskusji o nauczaniu 
muzyki w szko ach ogólnokszta c cych,  1933 nr 4, 5, s. 53-55, 68-69; S. M. Stoi ski, O ostateczne 
cele ruchu piewaczego,  1933 nr 9, s. 113-115; idem, „ piew”... „ piewanie”,  1933 nr 10, 
s. 131-134; J. Reiss, Chór i jego pos annictwo spo eczne,  1935 nr 3, 4, 5, s. 38-39, 50-51, 71-73; 
S. Niewiadomski, Czy radio umuzykalnia?,  1936 nr 1, s. 3-4.

39 W „ piewaku l skim” w z zakresu porad metodycznych ukaza y si  mi dzy innymi: 
O nauce piewu [tekst niepodpisany],  1921 nr 3, s. 19-21; W. Rzepko, Dyrygent jako kierownik 
zespo ów chórowych,  1921 nr 4 i 5, s. 30, 37-38; O pie ni i jej wykonaniu [tekst niepodpisany], 

 1921 nr 7, s. 51-53; O dyrygowaniu [tekst niepodpisany],  1922 nr 16, s. 121-123; F. Sachse, 
wiczenia chórowe,  1925 nr 10-11, s. 29-50; idem, Do metodyki umuzykalniania,  1926 nr 

8-9, s. 10-12; S. M. Stoi ski, S uch i jego wyszkolenie,  1927 nr 7-8, s. 71-72; H. Gal, Technika 
i nauczanie piewu chórowego,  1929 nr 1, s. 4-5; R. Heising, O poprawn  emisj  g osow  
w naszych chórach,  1929 nr 4, s. 39-40; S. M. Stoi ski, O oddechu w piewie chóralnym, 

 1930 nr 1, s. 4-8; S. Kazuro, O metodach nauczania piewu w szko ach ogólnokszta c cych 
wzgl dnej i absolutnej,  1932 nr 12, s. 174-176. 

40 Czasopismo „ piewak l ski” jest dost pne w l skiej Bibliotece Cyfrowej: http://www.
sbc.org.pl/dlibra/publication?id=16096&tab=3, por.: M. Komorowska, Polska prasa muzyczna 
w okresie 1945-2000, Warszawa 2001, s. 12; Centralny katalog polskich czasopism muzycznych..., 
s. 251-254.

41 Czasopismo „Przegl d Muzyczny” jest dost pne w Jagiello skiej Bibliotece Cyfrowej: http://
jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=123610&tab=3.

42 W „Przegl dzie Muzycznym” form  porad metodycznych mi dzy innymi mia y: L. Barblan-
-Opie ska, O pracy wokalnej nad chórem, „Przegl d Muzyczny” [dalej PM]1927 nr 11, s. 8-10; 
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ek i nut, podawano tak e informacje z zakresu organizacji i dzia alno ci ruchu 
chóralnego w Polsce. W mniejszym zakresie eksponowane by y formy publi-
cystyczne, a na amach tego periodyku nie by y prowadzone dyskusje na temat 
idei pedagogiczno-muzycznych czy dotycz ce rozwi za  strukturalnych szkol-
nictwa. Do niektórych numerów do czane by y dodatki nutowe.

Z inicjatywy Jana Maklakiewicza w Warszawie w latach 1934-1939 by o 
wydawane specjalistyczne czasopismo „Chór. Miesi cznik po wi cony muzy-
ce chóralnej”. Poruszano w nim problemy zwi zane z dzia alno ci  dyrygenc-
k , z prowadzeniem i kierowaniem amatorskich zespo ów piewaczych. Przez 
pierwszy rok dzia alno ci „Chór” zdecydowanie odró nia  si  od „ piewaka l -
skiego” czy „Przegl du Muzycznego”, które to czasopisma g ównie opisywa y 
i propagowa y dzia alno  piewacz . „Chór” za  w znacznie wi kszym zakresie 
by  poradnikiem metodycznym, czasopismem dydaktyczno-muzycznym. W s o-
wie wst pnym redakcja pisa a, i  chce, aby pismo by o potrzebne wszystkim 
dyrygentom, kierownikom chórów i chórmistrzom – chce „zaradza  najbardziej 
pal cym potrzebom chórów polskich”43. Pragmatyczny wymiar czasopisma by  
obecny we wszystkich jego numerach z roku 1934, nie tylko w sta ym dziale 
„Rady dla chórmistrzów i chórzystów”, ale i na innych szpaltach. 

Sytuacja nieco zmieni a si  po obj ciu patronatu przez Zjednoczenie Polskich 
Zwi zków piewaczych i Muzycznych w 1935 roku. Od tego momentu znacznie 
wi cej miejsca w czasopi mie zajmowa y dzia y kronikarskie, rejestruj ce po-
czynania organizacji i stowarzysze . Dzia y metodyczne wypierane by y przez 
informacje o dzia alno ci wydawcy czasopisma i o yciu piewaczym w Polsce. 
Niemniej zapocz tkowana struktura czasopisma, w której wa nymi elementami 
by y teksty ogólne o muzyce chóralnej oraz porady praktyczne i wskazówki do-
tycz ce piewu chóralnego, utrzyma a si  przez ca y okres wydawniczy. 

Teksty ogólne o muzyce dotyczy y wa nych polskich kompozytorów muzyki 
chóralnej (na amach periodyku mo na znale  analizy twórczo ci Stanis awa Mo-
niuszki, Jana Galla, Karola Szymanowskiego, Stanis awa Niewiadomskiego) oraz 
ró nych zagadnie  zwi zanych z histori  muzyki wokalnej44. W zakresie porad 
metodycznych w czasopi mie nie tylko zamieszczano wskazówki, jak prowadzi  
zespo y muzyczne, lecz tak e, jak interpretowa  muzyk  chóraln , oraz praktyczne 
wskazania, jak pisa  i opracowywa  wielog osow  muzyk  wokaln 45. Czasami 

R. Heising, Dyrygent i jego zadania, PM 1927 nr 12, s. 7-9; idem, O poprawn  emisj  g osow  
w naszych chórach, PM 1929 nr 2, s. 8-9. 

43 Redakcja, Le  pie ni w dal!..., „Chór. Miesi cznik po wi cony muzyce chóralnej” [dalej C], 
1934 nr 1, s. 1-2. 

44 Np. J. Prosnak, Kultura chóralna w dawnej i dzisiejszej Polsce, C 1937 nr 5, 6, s. 8-9, 6-8. 
45 Np. S. Niewiadomski, Jak powstaje pie  chóralna, C, cykl artyku ów zamieszczany w latach 

1934-1936, kontynuowany w latach 1937-1938 przez K. H awiczk ; „Stary praktyk”, Co robi  aby chór 
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publikowano te  teksty publicystyczne o nastawieniu polemicznym lub ideowym46, 
a tak e artyku y ukazuj ce szersze perspektywy dla dzia a  praktycznych, wyja-
niaj ce uwarunkowania dzia alno ci dyrygenckiej47. Sta ymi wspó pracownikami 

„Chóru” byli wybitni polscy kompozytorzy, chórmistrzowie i dydaktycy, muzy-
kolodzy, tacy jak: Tadeusz Mayzner, Stanis aw Niewiadomski, Stefan ledzi ski-
-Lidzki, Jan Niezgoda, Feliks Starczewski, Jan Prosnak. 

Wa nym elementem periodyku by y – zamieszczane we wszystkich numerach 
pisma – nuty utworów chóralnych uznanych kompozytorów specjalizuj cych si  
w muzyce chóralnej, takich jak: Jan Maklakiewicz, Stanis aw Kazuro, Stanis aw Nie-
wiadomski, Piotr Maszy ski, Wac aw Lachman, Antoni Or owski, Stanis aw R czka, 
Boles aw Walek-Walewski, Karol Prosnak, Zygmunt Noskowski, W adys aw ele -
ski. By y to nowo powsta e utwory, jak równie  opracowania pie ni oraz wyj tków 
z oper Stanis awa Moniuszki, W adys awa ele skiego i innych kompozytorów, 
dostosowane do mo liwo ci technicznych chórów amatorskich. Przy utworach mu-
zycznych pojawia y si  komentarze dotycz ce w a ciwego odczytania tekstu mu-
zycznego, przybli aj ce dane utwory, wyja niaj ce ich przes anie, genez  powstania.

„Orkiestra. Miesi cznik po wi cony krzewieniu kultury muzycznej w ród or-
kiestr i towarzystw muzycznych w Polsce” wydawany by  przez Spó k  Wydawni-
cz  w latach 1930-1938 w Przemy lu i pe ni  podobn  rol  jak wy ej opisane pisma, 
z tym, e by  ukierunkowany na amatorskie zespo y instrumentalne, a nie wokalne. 
W s owie wst pnym do numeru pierwszego jego redaktor naczelny, Józef Kof  er 
pisa , i  „pragnie w nim wszystkim [...] orkiestrantom [...] radzi , pomaga , wykszta -
ca  i dokszta ca , sta  si  niejako ich pismem organizacyjnym, ideow  przystani  
zbiorow  dla wszystkich orkiestr Polski”. I jak dalej pisze, chce rozszerza  horyzon-
ty wiedzy, ale nie poprzez naukowe rozprawy, ale porównania, dowcipy i anegdoty 
i chcia by zajmowa  si  nie tylko „muzyk  powa n , ale i tak zwan  lekk ”48.

Przez ca y okres wydawniczy czasopismo ukazywa o si  regularnie i stara o si  
realizowa  cele wyznaczone w pierwszym numerze. Charakteryzowa o si  szero-
kim spektrum zainteresowa . Publikowane by y eseje na temat kultury muzycznej, 

piewa  czysto w tonacji?, C 1934 nr 1, s. 12-13; S. Kazuro, Zagadnienia muzyki wokalnej, C 1935 nr 1, 
s. 12-15; S. Natanson, W sprawie rytmiki i czysto ci intonacji w chórze, C 1937 nr 12, s. 1-3. 

46 Np. S. ledzi ski-Lidzki, Rola chóru w kulturze muzycznej spo ecze stwa, C 1934 nr 1, 
s. 3-4; J. Strzelecka, „Drga samo powietrze”, C 1934 nr 1, s. 4-6; T. Mayzner, M odzie  szkolna 
a chóry ludzi doros ych, C 1935 nr 1, s. 11-12; Redakcja, piewactwo polskie to szko a nasza, praca 
uspo eczniaj ca, si a manifestacyjna i ideowa, C 1937 nr 11, s. 1-3; Redakcja, Pie ni  wychowamy 
m odzie , C 1937 nr 11, s. 4. 

47 Np. J. Niezgoda, Praca w dziedzinie piewactwa chóralnego zagranic , C 1935 nr 1, s. 1-4; 
P. Leliwa, Smutne i radosne. Na marginesie chórów nauczycielskich, C 1936 nr 1, s. 11-13; S. Sieja, 
O nasz  pie  ludow , C 1937 nr 1, s. 3-6; L. Surzy ski, Potrzeby narodowej kultury muzycznej, 
C 1937 nr 4, s. 7-10. 

48 Od Redakcji, „Orkiestra” 1930 nr 1, s. 1-2. 
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znaczenia i funkcji muzyki, teksty z zakresu teorii i historii muzyki, ale zawsze 
by y to krótkie i przyst pnie napisane artyku y z my l  o wspieraniu praktyki wy-
konawczej i zrozumienia istoty muzyki adresowane do szerokiego odbiorcy. Dru-
kowane by y te  porady metodyczne, informacje o dzia alno ci orkiestr, wiersze, 
anegdoty, krzy ówki, zamieszczane te  by y okoliczno ciowe nuty49.

2. Czasopisma muzykologiczne i popularnonaukowe

W czasopismach naukowych i popularnonaukowe z bran y muzycznej 
w okresie mi dzywojennym niewiele znajdziemy odniesie  do powszechnej 
edukacji muzycznej. Niemniej warto o nich pami ta , gdy  publikuj cy w nich 
autorzy to najcz ciej osoby o ugruntowanym autorytecie i zamieszczane w tych 
periodykach teksty posiadaj  do  istotne znaczenie dla pedagogiki muzycznej. 
W okresie mi dzywojennym by o wydawanych kilka czasopism naukowych 
i popularnonaukowych z dziedziny muzyki, miedzy innymi: „Wiadomo ci Mu-
zyczne”, „Muzyka”, „Kwartalnik Muzyczny”, „Muzyka Polska”. 

Jednym z czasopism popularnonaukowych – które zgodnie z informacj  za-
wart  w stopce redakcyjnej, zamieszcza o teksty z zakresu teorii i historii mu-
zyki, etnogra  i, muzyki ko cielnej, estetyki oraz dotycz ce zagadnie  organi-
zacyjno-zawodowych ycia muzycznego w Polsce – by  wydawany w latach 
1925-1926 przez Warszawski Zwi zek Muzyków miesi cznik ilustrowany „Wia-
domo ci Muzyczne”50. W periodyku, oprócz tekstów stricte naukowych i popu-
larnonaukowych, zamieszczano równie  teksty popularne i publicystyczne. Te-
matami by y: problemy umuzykalniania dzieci i m odzie y poprzez ró ne formy 
aktywno ci51, rozwi zania systemowe w zakresie edukacji muzycznej i kszta ce-
nia nauczycieli muzyki52, praktyczne porady i opinie w zakresie tre ci i metod 
kszta cenia muzycznego53.

49 Czasopismo „Orkiestra” jest dost pne na stronach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu 
Wroc awskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=13540. 

50 Czasopismo „Wiadomo ci Muzyczne” jest dost pne w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej: http://
pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=1551&from=FBC oraz w Jagiello skiej Bibliotece Cyfrowej: 
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=204535&tab=3. 

51 Np.: J. Baranowska-Borowa, Polska muzykalno  a wi to Pie ni, „Wiadomo ci Muzyczne” 
[dalej WM] 1925 nr 5-6, s. 167-168; J. Koral, O naszej muzykalno ci, WM 1925 nr 3, s. 90-92; 
E. Wrocki, Umuzykalnienie a czytelnictwo, WM 1926 nr 10, s. 1-2. 

52 Np.: W. Piotrowski, Sprawozdanie z kursu instruktorskiego dla nauczycieli piewu i muzyki 
w szko ach rednich, WM 1925 nr 2, s. 56-57; K. Zatorowski, Nauka muzyki w szkole pocz tkowej, 
WM 1925 nr 7, s. 201-203; S. Kazuro, W sprawie utworzenia wydzia u dla nauczycieli piewu 
w szko ach ogólnokszta c cych – przy Konserwatorium Warszawskim, WM 1926 nr 10, s. 23-24.

53 Np. Z. Kruszewska, G os nauczycielki gry fortepianowej, WM 1926 nr 10, s. 24-25.
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W Warszawie, w latach 1924-1938, pod redakcj  Mateusza Gli skiego wyda-
wany by  „Miesi cznik ilustrowany. Muzyka”. W periodyku publikowane by y 
dodatki monogra  czne, np. „Bulletin Musical de la revue Muzyka”, „Jazz”, do-
datki ilustracyjne oraz dodatki nutowe – od 1927 roku pod nazw  „Biblioteka 
Nutowa Muzyki”. Wydawane te  by y numery specjalne pod nazw  „Monogra  e 
Muzyczne”54. 

Typowym czasopismem naukowym z zakresu muzykologii, po wi conym 
teorii, historii i etnogra  i muzyki, by  „Kwartalnik Muzyczny”55, wydawany 
w latach 1928-1933 oraz 1948-1950 jako organ Stowarzyszenia Mi o ników 
Dawnej Muzyki oraz Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej. W okresie 
mi dzywojennym redaktorami czasopisma byli Adolf Chybi ski i Kazimierz 
Sikorski. Oprócz naukowych tekstów z zakresu muzykologii w „Kwartalniku 
Muzycznym” sporadycznie publikowano teksty z dziedzin pokrewnych, w tym 
z teorii kultury, estetyki, pedagogiki muzycznej56. 

„Muzyka Polska”57 by a czasopismem wydawanym w Warszawie w latach 
1934-1939 przez Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej. Na winiecie stro-
ny redakcyjnej zamieszczany by  dopisek kwartalnik/miesi cznik po wi cony 
zagadnieniom ycia muzycznego w Polsce. Redaktorami jego byli Adolf Chy-
bi ski, Kazimierz Sikorski, Teodor Zalewski. Bronis aw Rutkowski, Julian Puli-
kowski, Konstanty Regamey, Micha  Kondracki. Czasopismo programowo by o 
bardzo zbli one do „Kwartalnika Muzycznego”. Równie  i tu, poza tekstami 
muzykologicznymi, by y zamieszczane teksty zwi zane z kultur  muzyczn  oraz 
edukacj 58.

54 Por. Centralny katalog polskich czasopism muzycznych..., s. 142 oraz Z. Gli ska, Testament 
Mateusza Gli skiego, Londyn 1982. 

55 Archiwalne numery „Kwartalnika Muzycznego” [dalej KM] s  dost pne w Jagiello skiej 
Bibliotece Cyfrowej: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=195545&tab=3. 

56 W numerze 1928 nr 1 „Kwartalnika Muzycznego” ukaza y si  m.in. teksty: S. Furmanik, 
O kulturze muzycznej w Polsce, KM 1928 nr 1, s. 77-81; F. Starczewski, Pierwsze zacz tki metod 
umuzykalnienia, KM 1928 nr 1, s. 85-87. 

57 Archiwalne numery „Muzyki Polskiej” s  dost pne w Jagiello skiej Bibliotece Cyfrowej: 
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/139029. 

58 W „Muzyce Polskiej” [dalej MP] z tekstów poruszaj cych problemy edukacji muzycznej 
mo na wymieni  m.in.: tekst zbiorowy Zasadnicze zagadnienia wspó czesnej kultury muzycznej 
w Polsce, którego autorami s  Z. Mycielski, T. Ochlewski, S. W s awski, F. Kulczycki, 
T. Szeligowski, Z. Dymmek, T. Zalewski, S. Wiechowicz, B. Rutkowski, R. Palester, M. Kondracki, 
F. R. abu ski, MP 1934 z. 2, s. 85-131; Z. Lissa, Badanie muzykalno ci a wychowanie muzyczne, 
MP 1934 z. 3, s. 216-221; J. Freiheiter, O umuzykalniaj c  nauk  harmonii, MP 1934 z. 3, s. 222-
-229; T. Ochlewski, O. R. Muz, MP 1934 z. 4, s. 332-334; S. Lidzki- ledzi ski, Dyletantyzm 
i amatorstwo, MP 1934 z. 4, s. 301-304; M. Piotrowska, Kilka uwag o audycjach w szko ach 
ogólnokszta c cych, MP 1935 z. 5, s. 43-51; B. Romaniszyn, O roli i znaczeniu dykcji w nauczaniu 
piewu, MP 1935 z. 8, s. 55-279.
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3. Prasa spo eczno-kulturalna

W okresie mi dzywojennym szczególnego znaczenia nabieraj  periodyki 
spo eczno-polityczne i spo eczno-kulturalne adresowane do szerokiego odbiorcy, 
wydawane w du ych nak adach. Fenomenem tamtego okresu staj  si  ciesz ce 
si  ogromn  popularno ci  pisma satyryczne59. W ród prasy spo eczno-kultural-
nej, znajdziemy równie  tytu y poruszaj ce problemy zwi zane z kultur  mu-
zyczn  i edukacj . Na szczególn  uwag  w tym zakresie przede wszystkim za-
s uguj  „Lwowskie Wiadomo ci Muzyczne i Literackie”.

„Lwowskie Wiadomo ci Muzyczne i Literackie”, wydawane by y jako mie-
si cznik w latach 1925-1934 przez Zwi zek Muzyków Pedagogów. Zgodnie 
z nag ówkiem tytu owym by y po wi cone sprawom kultury muzycznej i twór-
czo ci literackiej. Redaktorem naczelnym periodyku by  W adys aw Go biow-
ski. Wa nymi osobami dla czasopisma, stale wspó pracuj cymi, byli znakomici 
przedstawiciele wiata muzycznego – muzykolodzy, kompozytorzy, profesoro-
wie konserwatoriów i uniwersytetów, tacy jak: Adolf Chybi ski, Józef Reiss, Wi-
told Friemann, ks. Hieronim Feicht oraz Seweryn Barbag60.

„Lwowskie Wiadomo ci Muzyczne i Literackie” skupia y si  na relacjonowa-
niu i komentowaniu bie cych wydarze  artystycznych i kulturalnych – przyno-
si y szeroki ogl d ca ego ycia artystycznego, g ównie muzyki i literatury, lecz 
równie  plastyki i teatru. Sprawozdania dotyczy y nie tylko Lwowa, lecz tak e 
wa nych wydarze  z Polski i innych krajów. Jednym z celów miesi cznika by a 
popularyzacja muzyki. Na amach periodyku prowadzona by a systematycz-
na edukacja w zakresie kultury muzycznej, przybli ane by y najnowsze dzie a 
kompozytorów, pr dy i kierunki artystyczne. Wa ne miejsce zajmowa y teksty 
z szeroko rozumianej pedagogiki muzycznej. W artyku ach publicystycznych – 
esejach, felietonach, polemikach i dyskusjach, czasami te  o charakterze nauko-
wym – pisano o edukacji muzycznej dzieci i m odzie y, realizowanej zarówno 
w szko ach artystycznych, jak i ogólnokszta c cych, oraz w seminariach nauczy-
cielskich. Na tematy zwi zane z edukacj  muzyczn  w czasopi mie wypowiadali 
si , mi dzy innymi: Seweryn Barbag, Wiktor Hausman, Stanis aw Kazuro, Karol 

59 Mi dzy innymi: „Mucha”, „Wolna My l – Wolne arty”, „Trubadur Polski”, „Trubadur 
Warszawy”, „Szpilki”, „Cyrulik Warszawski”, „Kabaret”.

60 Por. A. Hutnikiewicz, ycie artystyczne Lwowa w latach mi dzywojennych, „Semper Fidelis. 
Pismo Towarzystwa Mi o ników Lwowa i Kresów Po udniowo-Wschodnich, 1994 nr 3 (tekst 
dost pny na http://www.lwow.com.pl/semper/hutnikiewicz.html [data dost pu: 16.08.2013]); 
V. Przerembska „Lwowskie Wiadomo ci Muzyczne i Literackie” (1925-1934) w dyskusji 
nad wychowaniem muzycznym m odzie y szkolnej, [w:] Czasopi miennictwo okresu Drugiej 
Rzeczypospolitej…, s. 229-230 oraz Centralny katalog polskich czasopism muzycznych..., s. 121.

Pobrane z czasopisma Annales L - Artes http://artes.annales.umcs.pl
Data: 06/09/2019 16:27:27

UM
CS



85Problematyka powszechnej edukacji muzycznej w prasie polskiej okresu mi dzywojennego

H awiczka, Zo  a Lissa, Stefania obaczewska, Józef Reiss, Zo  a Swi tkowska, 
Stefan ledzi ski, Franciszka Ungerfeld, Stefan Wysocki.

Na szczególn  uwag  zwraca cykl artyku ów zamieszczony w latach 1925-
-1927 pod wspólnym tytu em Muzyka w szko ach ogólnokszta c cych61, w któ-
rym analizowano ówczesny stan edukacji muzycznej w szko ach powszechnych, 
rednich i w seminariach nauczycielskich, wskazywano braki i niedoskona o ci 

kszta cenia, dyskutowano na temat nowych programów ministerialnych, praktyki 
szkolnej uczenia piewu, pozalekcyjnych i pozaszkolnych form umuzykalniania, 
w tym na temat chórów i orkiestr szkolnych, wi t Pie ni. Warto nadmieni , 
i  z uwagi na fakt szerokiego zainteresowania tym cyklem, artyku y te zebrano 
i wydano jako oddzieln  broszur 62. Osobn , krótsz , ale te  istotn  pozycj  by  
cykl Muzyka w seminariach nauczycielskich63.

Cz  tekstów dotyczy a fundamentalnych problemów pedagogiki muzycz-
nej. Do istotnych tu zagadnie  nale a y rola muzyki w wychowaniu i cele wycho-
wania muzycznego, które najcz ciej sprowadzano do rozwijania ogólnej kultury 
estetycznej jednostki i spo ecze stwa64.

W pi mie pojawia y si  te  teksty zwi zane z zainteresowaniami muzycznymi 
m odzie y. Na szczególn  uwag  zas uguje tu wspomniany artyku  Józefa Reissa65,
który nie tylko opisuje i diagnozuje stan zainteresowa , ale i wskazuje na przy-
czyny tego stanu, mi dzy innymi, zwraca uwag  na niski poziom szkolnych or-
kiestr muzycznych, cz ste wyst py muzyczne m odzie y i nadmiar muzyki s u-
chanej przez radio. W podobnym tonie utrzymany jest artyku  Zo  i Lissy66. Na 
problem radia – które z jednej strony dostarcza wiele ró norodnej muzyki i za-
znajamia z literatur  muzyczn , z drugiej za  wytwarza przesyt i zoboj tnienie 
dla muzyki – zwróci a równie  uwag  Franciszka Ungerfeld67.

61 Artyku y z cyklu Muzyka w szko ach ogólnokszta c cych ukaza y si  m.in. w numerach: 1925 
nr 9, 10, 11, 13; 1927 nr 1, 2, 3. 

62 Por. Przerembska „Lwowskie Wiadomo ci Muzyczne i Literackie”…, s. 233.
63 Artyku y z cyklu Muzyka w seminariach nauczycielskich ukaza y si  m.in. w numerach: 1925 

nr 7, 1927 nr 5.
64 W „Lwowskich Wiadomo ciach Muzycznych i Literackich” z tekstów dotycz cych 

fundamentalnych problemów pedagogiki muzycznej mi dzy innymi zamieszczono: J. Reiss, 
Muzyka jako czynnik wychowawczy, „Lwowskie Wiadomo ci Muzyczne i Literackie” [dalej 
LWML] 1928 nr 4, (29), s. 1; idem, Jak budzi  w ród m odzie y zami owanie do muzyki, LWML 
1929 nr 3 (40); S. obaczewska, Problemy wspó czesnej estetyki muzycznej, LWML 1931, nr 2 
(63); Z. Lissa, O post p w pedagogice muzycznej, LWML 1931 nr 4 (65), s. l; F. Ungerfeld, Post p 
w pedagogice muzycznej a praktyka, LWML 1931 nr 5 (66); S. Barbag, ywa muzyka jako ród o 
wychowania muzycznego, LWML 1931 nr 6 (67), s. 1-2.

65 Reiss, Jak budzi  w ród m odzie y zami owanie do muzyki…
66 Z. Lissa, O s uchaniu nowej muzyki, LWML 1930 nr 12.
67 F. Ungerfeld, Muzyka a m odzie  dzisiejsza, LWML 1929 nr 4 (41).
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Nowe programy kszta cenia muzycznego w szkolnictwie powszechnym, 
wprowadzone na pocz tku lat trzydziestych, sta y si  pretekstem do szerszej po-
lemiki, któr  na ten temat prowadzi y, mi dzy innymi, Zo  a Lissa i Stefania o-
baczewska68. Gor ce dyskusje wywo ywa y metody nauczania piewu (solfe u). 
I spór nie rozpo ciera  si  tylko na osi wzgl dnych i absolutnych metod naucza-
nia, ale dotyczy  tak e zakresu wicze  i stopnia ich trudno ci, znaczenia dla 
nauki piewu i rozwoju kompetencji muzycznych wiadomo ci z teorii muzyki. 
G ównymi oponentami w tej dyskusji byli Stanis aw Kazuro, Karol H awiczka, 
Stefana ledzi ski, Bronis aw Rutkowski, Stefan Wysocki i Wiktor Hausman69.

W czasopi mie nie zabrakowa o te  publikacji z zakresu psychologii muzyki 
oraz przybli aj cych zagraniczne koncepcje edukacyjne70. Nie zamieszczano za  
w periodyku tekstów stricte dydaktycznych i metodycznych, tylko czasami nie-
którzy autorzy nawi zywali do okre lonych form i metod kszta cenia muzyczne-
go, rozbudzenia w ród dzieci i m odzie y zainteresowa  muzycznych.

W ród czasopism spo eczno-kulturalnych „Lwowskie Wiadomo ci Muzyczne 
i Literackie” w sposób szczególny zorientowane by y na problemy edukacji i kul-
tury muzycznej spo ecze stwa. Warto jednak wymieni  tak e inne tytu y, które spo-
radycznie podejmowa y te problemy. By y to, mi dzy innymi: Miesi cznik „Rytm” 
o podtytule „Miesi cznik Muzyczny”, wydawany w Warszawie w latach 1922-1930 
przez Zjednoczenie Zwi zku Muzyków Polskich (od 1925 roku Zwi zek Zawodowy 
Muzyków)71; „Przegl d Artystyczny. Dwutygodnik dla spraw teatru, muzyki, kinema-
togra  i, sztuk plastycznych, literatury i ycia spo ecznego”, wydawany i redagowany 
przez Feliksa Jordana Lubierzy skiego w Warszawie w latach 1925-193972; „Wia-
domo ci Literackie” – tygodnik spo eczno-kulturalny wydawanym w latach 1923-
-1939 w Warszawie, adresowany do inteligencji; ilustrowany tygodnik „Bluszcz” 
– adresowany do kobiet; „Tygodnik Ilustrowany”; kwartalnik kulturalno-religijny 

68 Z. Lissa, O post p w pedagogice muzycznej, LWML 1931, nr 4 (65), s. l; S. obaczewska, 
Jeszcze o post p w pedagogice muzycznej, LWML 1931 nr 5 (66), s. 1.

69 W „Lwowskich Wiadomo ciach Muzycznych i Literackich” z tekstów dotycz cych metod 
nauczania piewu zamieszczono mi dzy innymi: S. Kazuro, O metodach nauczania piewu 
w szko ach ogólnokszta c cych. Metoda wzgl dna i absolutna, LWML 1932 nr 39; S. ledzi ski, 
W sprawie ,,rzeczowej” dyskusji o nauczaniu muzyki w szko ach ogólnokszta c cych, LWML 1933 
nr 73, s. 4; W. Hausman, Tolerowanie i popieranie analfabetyzmu muzycznego, LWML 1933 nr 79; 
idem, Jeszcze w sprawie piel gnowania analfabetyzmu muzycznego w szko ach, LWML 1934 nr 83.

70 J. Reiss, Na czym polega muzykalno ?, LWML 1928 nr 12 (37), s. 1; Z. Swi tkowska, 
Metoda E. Jaques-Dalcroze’a, LWML 1927, nr 11 (24), s. 1.

71 Mi dzy innymi, z tekstów dotycz cych edukacji muzycznej w miesi czniku „Rytm” 
opublikowano: T. Joteyko, Stosunek nauczycieli do obowi zkowego nauczania muzyki w szko ach 
ogólnokszta c cych, „Rytm” 1924 nr 14; S. Kazuro, Wielkiej donios o ci ustawa Ministerstwa 
WRiOP, „Rytm” 1924 nr 14.

72 Por. Centralny katalog polskich czasopism muzycznych..., s. 199.
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„Verbum”; tygodnik publicystyczno-kulturalny „Prosto z mostu”; czasopismo spo-
eczno-kulturalne i literackie „Nowa Kultura”; miesi cznik „Przegl d Warszawski”; 

pismo spo eczno-kulturalne publikowane we Lwowie „Sygna y”; ilustrowane pismo 
spo eczno-kulturalne „ wiatowid” wydawane w Krakowie.

4. Pisma muzyczno-liturgiczne

Istotnymi dla edukacji muzycznej by y te  pisma ukazuj ce si  pod patro-
natem Ko cio a, zwi zane g ównie z muzyk  ko cieln . Wydawane w ró nych 
diecezjach, by y przeznaczone przede wszystkim dla licznej rzeszy organistów 
ko cielnych. Mia y s u y  rad  i pomoc  w praktyce muzyczno-liturgicznej, 
wspiera  w sprawach zawodowo-organizacyjnych, dostarcza  wiedzy, która po-
mocna by aby w samorozwoju zawodowym. Publikowane by y krytyczne ana-
lizy muzyki liturgicznej oraz uznanych, historycznych dzie  muzyki sakralnej. 
W niektórych z tych czasopism zamieszczano dodatki nutowe, zarówno muzyki 
organowej, jak i wokalnej, w tym chóralnej. Czasopisma te ze wzgl du na fakt, 
i  Ko ció  mia  du y wp yw na kszta towanie kultury, w tym równie  kultury 
muzycznej, oraz z uwagi na obecn  w tamtym okresie praktyk  czenia funk-
cji organisty i nauczyciela muzyki, pe ni y wa n  rol  w rozwoju edukacji mu-
zycznej w Polsce. W okresie mi dzywojennym bardziej znacz cymi periodykami 
zwi zanymi z muzyk  sakraln  by y „Muzyka Ko cielna” oraz „Hosanna”. 

„Muzyka Ko cielna”73 wydawana by a w Poznaniu w latach 1926-1939 przez 
Zwi zek Organistów Archidiecezji Gnie nie sko-Pozna skiej (od 1937 – Ko-
legium Organistów Polskich i Chórów Ko cielnych). Redaktorami czasopisma 
byli Zygmunt Latoszewski, Wac aw Faustman oraz Stanis aw Siedlewski. Przez 
czternastoletni okres wydawniczy wielokrotnie zmieniano w nim podtytu y 
(„Miesi cznik”, „Pismo po wi cone muzyce ko cielnej i liturgii”, „Miesi cznik 
po wi cony muzyce ko cielnej i liturgii”, „Miesi cznik dla organistów”) oraz 
cz stotliwo  (w latach 1935-1936 oraz 1939 roku ukazywa  si  jako dwumie-
si cznik). W czasopi mie du o miejsca po wi cano zagadnieniom muzykolo-
gicznym oraz teologicznym, w tym równie  znaczeniu muzyki w liturgii. Istotny-
mi problemami poruszanymi w periodyku by y muzyka chóralna i prowadzenie 
chórów para  alnych74. 

73 Czasopismo „Muzyka Ko cielna” jest dost pne w Jagiello skiej Bibliotece Cyfrowej: http://
jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=146661&tab=3; por. Centralny katalog polskich czasopism 
muzycznych..., s. 157.

74 W „Muzyce Ko cielnej” o prowadzeniu chórów para  alnych mi dzy innymi opublikowano: 
Z. Latoszewski, O wzorowy piew chórowy, „Muzyka Ko cielna” [dalej MK] 1927 nr 3, 4, s. 65-
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„Hosanna”75 z kolei to czasopismo liturgiczno-muzyczne wydawane w latach 
1926-1939 w Tarnowie i w Warszawie (od 1929 roku przez Towarzystwo Muzyki 
Liturgicznej, a od 1938 roku przez Oblatów Benedykty skich). Jego redaktora-
mi byli ks. Wojciech Orzech i ks. Henryk Nowacki. Podobnie jak w przypadku 
„Muzyki Ko cielnej”, wielokrotnie zmieniane by y podtytu y (mi dzy innymi 
na stronie tytu owej  gurowa o: „Miesi cznik po wi cony sprawom muzyki ko-
cielnej i religijnej z dodatkiem nutowym”, „Miesi cznik dla muzyki ko cielnej”, 

„Dwumiesi cznik muzyki ko cielnej”) oraz cz stotliwo  ukazywania si . 
„Hosanna”, przez czteroletni okres ukazywania si  w Tarnowie, posiada a 

bardzo indywidualne rysy. Publikowane teksty odznacza y si  przyst pno ci  
i popularyzatorskim charakterem. W tamtym okresie mniej w tym periodyku 
znajdziemy tekstów analitycznych i naukowych, wi cej za  nastawionych na 
praktyk . G ównymi celami postawionymi sobie przez redakcj , jak mo na prze-
czyta  we s owach wst pnych, by  rozwój praktyki muzyki liturgicznej, powrót 
do tradycji chórów ko cielnych piewaj cych z prezbiterium, czynniejszy udzia  
poprzez muzyk  wiernych w liturgii, wspó praca na polu nauczania pie ni reli-
gijnych ze szko ami, wprowadzenie na szersz  skal  piewów liturgicznych w j -
zyku polskim76. Wida  wyra nie, e muzyk  religijn  (liturgiczn ) ks. Wojciech 
Orzech traktuje jako element kultury, a prac  organisty jako misj  edukacyjn 77. 
Czasopismo w tamtych latach odznacza o si  estetycznym sk adem, ozdobnym 
liternictwem i staranie dobranymi elementami gra  cznymi, ilustracjami i rysun-
kami. Ka dy numer zawiera  nuty z nowo opracowanymi ko cielnymi utworami 
chóralnymi oraz organowymi. Po przeniesieniu czasopisma do Warszawy oraz 
zmianie wydawcy i redaktora naczelnego czasopismo straci o swój pro  l. Za-
cz y w nim dominowa  teksty teologiczne i muzykologiczne, dodatki nutowe 
zamieszczane pod now  redakcj  na pocz tku sporadycznie i wy cznie z frag-
mentami chora u gregoria skiego, w ko cu zaprzestano publikacji periodyku. 

-66, 92-94; S. Wojciechowski, Jak zak ada  i prowadzi  chóry ko cielne, MK 1927 nr 8, s. 157-
-159; W. Gieburowski, Zadania e skich chórów ko cielnych, MK 1928 nr 2, s. 24-26; L. Barblan-
-Opie ska, O pracy wokalnej nad chórem, MK 1928 nr 2, s. 26-29; W. Faustman, Chór para  alny 
a rz dca ko cio a, MK 1928 nr 10, s. 175-176; Z. Latoszewski, O dyrygowaniu chórem ko cielnym, 
MK 1931 nr 12. s. 150-155; J. Nowak, Uwagi o prowadzeniu chórów, MK 1939 nr 1, s. 10-16.

75 Czasopismo „Hosanna” jest dost pne w Jagiello skiej Bibliotece Cyfrowej: http://jbc.bj.uj.
edu.pl/dlibra/publication/141243, por. Centralny katalog polskich czasopism muzycznych..., s. 86.

76 Redakcja, Do celu, „Hosanna. Miesi cznik dla muzyki ko cielnej” [dalej H] 1928 nr 1, s. 1-3; 
W. Orzech, Niezmienne stanowisko, H 1929 nr 1, s. 1-6.

77 Z tekstów o walorach edukacyjnych w „Hosannie” mo emy mi dzy innymi znale : tekst 
sygnowany „Chorodidaskalos”, Jak zorganizowa  chór mieszany z g osami ch opi cymi?, H 1926 
nr 11, s. 6-8; W. Orzech, piew ko cielny m odzie y szkolnej, H 1927 nr 3, s. 36-38; H. Wery ski, 

piew ko cielny w szkole powszechnej, H 1927 nr 3, s. 43-44; J. Pacu a, O d wigni ciu muzyki 
i piewu ko cielnego s ów kilka pod rozwag , H 1927 nr 3, s. 44-45. 
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Innymi czasopismami, które równie  muzyk  ko cieln  i prac  organisty trak-
towa y jako element kultury i edukacji muzycznej, by y: „Kierownik Chórów. 
Miesi cznik po wi cony sprawom organistów” – wydawany w latach 1926-1935 
w Cz stochowie; „Chór Para  alny. Czasopismo muzyczne Stowarzyszenia Chó-
rów Ko cielnych Diecezji Przemyskiej Obrz dku aci skiego” – dwumiesi cz-
nik wydawany w latach 1936-1939 w Przemy lu; „Kultura Muzyczna. Pismo 
po wi cone sprawie krzewienia kultury muzycznej w Polsce” – miesi cznik 
wydawany tylko przez jeden rok (1922) przez Kolegium Polskich Organistów 
Chórmistrzów, którego redakcj  tworzyli Stanis aw Kazuro i Jan Jurkiewicz; 
„Echo Muzyczne. Miesi cznik po wi cony muzyce ko cielnej i wieckiej oraz 
zespo om muzycznym i teatralnym” wydawane w latach 1924-1937 w Chicago, 
dost pne równie  w Polsce78.

***

Ten syntetyczny przegl d prasy z pierwszej po owy XX wieku, która na swo-
ich amach porusza a problemy powszechnej edukacji muzycznej, pokazuje przede 
wszystkim jej ogromne znaczenie dla kszta towania my li i rozwoju praktyki. Ude-
rzaj ca jest zarówno wielo  i ró norodno  periodyków, jak i zamieszczanych 
w nich artyku ów. Edukacji muzycznej po wi cone by y periodyki adresowane do 
ró nych grup spo ecznych, do nauczycieli pracuj cych w szko ach powszechnych 
i gimnazjach, osobne czasopisma wydawane by y dla chórmistrzów, dyrygentów 
amatorskich orkiestr, organistów ko cielnych. Problemy kultury muzycznej i edu-
kacji w wymiarze powszechnym by y poruszane w czasopismach spo eczno-poli-
tycznych i kulturalnych w mniejszym zakresie w czasopismach stricte naukowych 
i popularnonaukowych. Prasa z tamtego okresu by a podstawowym no nikiem in-
formacji, równocze nie miejscem cierania si  i krystalizowania pogl dów. Zawie-
ra w sobie wielkie bogactwo my li, które mog yby i powinny by  inspiruj ce dla 
osób obecnie zajmuj cych si  edukacj  muzyczn . 

SUMMARY

In the interwar years the press was the main medium that provided specialist know-
ledge, current information, or entertainment. It is from the articles in the press of that time 
that we can learn a lot about the universal music education in that period. These articles 

78 Por. Centralny katalog polskich czasopism muzycznych..., s. 68, 
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are an invaluable source of knowledge: both in the  eld of educational practice and in the 
sphere of ideas, thoughts, discourse, and normative and axiological assumptions.

The present paper is a comprehensive approach to the issues concerning universal mu-
sic education that were discussed in specialist and socio-cultural periodicals of that time. 
The purpose of the study is not to analyze in detail but to present a general description of 
the content found in the available sources. Nevertheless, even this super  cial treatment 
enables one to perceive the state of education and the principal themes of discussions on 
music education held during the interwar period. 

The survey of the interwar press takes into account over a dozen titles representing 
teaching/methodology journals and some periodicals dealing with other subjects. They 
are “Muzyka w Szkole” [Music at school], “ piew w Szkole” [Singing at school], “Nowa 
Muzyka w Szkole” [New Music at school], “ piewak l ski” [the Silesian singer],
“Przegl d Muzyczny” [Music review]” “Chór” [Choir], “Orkiestra” [Orchestra], “Muzy-
ka Ko cielna” [Churhc music], “Hosanna”, “Wiadomo ci Muzyczne” [Music news], 
“Muzyka” [Music], “Kwartalnik Muzyczny” [Music quarterly], “Muzyka Polska”
[Polish music], “Lwowskie Wiadomo ci Muzyczne i Literackie” [Lvov literary and mu-
sic news]. The characteristics of the content of these periodicals provokes the following 
re  ections: despite the passage of time many questions and problems of universal music 
education have not lost their relevance at all; both articles on teaching methods and the 
texts discussing theory can be highly inspiring even today, not only to scholars interested 
in the subject but to ordinary readers as well. 
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