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Rozpoznanie i przeanalizowanie źródeł celów wychowania w polskim szkol-
nictwie muzycznym w XX wieku to jeden z najważniejszych — jak się wydaje
— elementów dyskusji nad edukacją muzyczną. Sukces na tym polu oznaczałby
wpisanie się w świadomą polemikę nad rozwojem myśli pedagogicznej nowego,
XXI wieku1. Jest już stosowny czas, aby dokonać dziejowego rozrachunku
i podsumowania dokonań w zakresie celów wychowania, jak i wskazania źródeł
owych celów w polskim szkolnictwie muzycznym w ubiegłym wieku2.

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości uwaga pedagogów i re-
formatorów szkolnictwa muzycznego skupiała się głównie na wypracowa-
niu strukturalnego modelu szkolnictwa muzycznego w Polsce. Architektami
ówczesnego szkolnictwa byli Janusz Miketta i Adolf Chybiński, dla których mo-
del trójstopniowego szkolnictwa był najbliższy. W dyskusji nad tym projektem
już w latach 1927—1928 brali udział Tadeusz Joteyko, Seweryn Barbag, Flora
Szczepanowska i inni3. Spór dotyczył zarówno strukturalnych zamierzeń, jak
i programowych, czyli kogo i jak kształcić oraz jakie cele osiągnąć. Nie było tu
zgodności stanowisk, co w efekcie spowodowało również brak ustrojowej jed-
nolitości nauczania między szkolnictwem muzycznym a szkolnictwem ogól-
nokształcącym. Ważne jest twierdzenie, że ówczesna dyskusja nad strukturą
szkolnictwa muzycznego w II Rzeczpospolitej Polskiej przesłoniła aspekt pro-
gramowy kształcenia, natomiast rezultat ustaleń końcowych nie odzwierciedlał

1 B. Ś l i w e r s k i: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 2010.
2 A. M i c h a l s k i: Wyższe szkolnictwo muzyczne w Polsce w latach 1945—1964. Założenia

organizacyjne i wybrane elementy rzeczywistości. Bydgoszcz 2009.
3 Ibidem, s. 32.



idei głoszonych przez reformatorów, lecz był wynikiem konsensusu osiągnięte-
go w wyniku uwzględnienia reguł ekonomiki uczenia w prywatnych szkołach
muzycznych oraz dokonywania zmian systemowych w edukacji muzycznej.

Pierwszym źródłem celów wychowania w szkolnictwie muzycznym II RP
były — jak się wydaje — ideały wychowawcze zawarte w traktacie Karola Szy-
manowskiego z 1931 roku Wychowawcza rola kultury muzycznej. W tym dziele
przedstawił szereg wartości nadających sens kształceniu i wychowaniu dzieci
i młodzieży oraz zdefiniował rolę państwa w edukacji muzycznej narodu4. Jego
tezy były wyraźnie zbieżne z twierdzeniami nowo powstałej pedagogiki kultury,
której logika oparta była na triadzie kultura — kształcenie — osobowość.
Głosił on mianowicie, że:

1. Niezbędna jest demokratyzacja sztuki muzycznej, ponieważ jest ona „or-
ganicznie związana z życiem całego narodu, społeczeństwa, a nie tylko po-
szczególnych klas czy jednostek”5. Twierdził, że wartość artystyczna dzieła
kompozytora jest tylko wówczas prawdziwie wielka, gdy znajduje zrozumienie
u wykształconego muzycznie i świadomego swej artystycznej kultury narodu.
Dostęp do sztuki muzycznej powinien być powszechny.

2. Zrozumiały język muzyczny może tworzyć wszechludzkie6 wartości i po-
nadczasowe idee. Przeciwieństwem tych pojęć był, według K. Szymanowskiego,
lokalny utylitaryzm sztuki, którego należało unikać.

3. Należy również pamiętać o muzyce i wychowaniu przez sztukę jako po-
tężnej broni „w walce z ciemnotą i barbarzyństwem mas”7. Upominał się tutaj
autor o edukacyjną rolę sztuki, rozważając fakt permanentnego oddziaływania
muzyki na społeczeństwo.

4. Konieczny jest ogromny wysiłek państwa w krzewieniu edukacji muzycz-
nej oraz kultury muzycznej narodu. Twierdził dalej, że pedagodzy, artyści i pra-
cownicy naukowi mają prawo domagać się zrozumienia dla swojej pracy od pań-
stwa oraz mają prawo oczekiwać daleko idącej pomocy. Zatem rola państwa
wydaje się niezbędna w prawidłowym funkcjonowaniu szkolnictwa muzycznego,
tak strukturalnym, jak i w procesie wychowania. K. Szymanowski pisze w uzasad-
nieniu: „W ostatnich zwłaszcza czasach mnożą się w sposób oczywisty te pomyśl-
ne dla nas objawy. Najbardziej radosnym tego dowodem jest dokonany już fakt
otwarcia Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Stanie się ona tym z dawna
upragnionym ośrodkiem prawdziwego wykształcenia muzycznego, polegającego
nie tylko na artystycznym opanowaniu twórczej czy odtwórczej sztuki muzycznej,
lecz i na pogłębionej, obiektywnej o niej wiedzy. Bowiem na tej podwójnej pod-
stawie tylko może się wesprzeć istotna artystyczna kultura społeczeństwa”8.
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4 K. S z y m a n o w s k i: Wychowawcza rola kultury muzycznej. Warszawa—Kraków 1931.
5 Ibidem, s. 7.
6 Ibidem, s. 9.
7 Ibidem, s. 12.
8 Ibidem, s. 20—21.



5. Należy wyznaczyć muzyce równorzędne miejsce obok nauki i religii.
6. Kształcenie muzyczne, twórczość czy w końcu aktywność muzyczna sta-

nowi symbol wywyższenia człowieka, jego dowartościowania i wyzwolenia.
7. Trzy zasadnicze cechy muzyki: powszechność, jej moc jednocząca i siła

organizująca — w imię bezosobistego, wyższego celu mogą być „realną pod-
stawą, na której może się bezpiecznie wesprzeć system wychowania społecz-
nego”9.

Owe ideały wychowawcze wsparte zostały w 1933 roku opracowaniem Psy-
chologia światopoglądu młodzieży. Idealizm — filozofia — religia. Autorami
byli Stefan Szuman (Psychologia młodzieńczego idealizmu), Józef Pieter (Psy-
chologia filozoficznego światopoglądu młodzieży) oraz ksiądz Henryk Weryński
(Problem religijny w światopoglądzie i przeżyciach młodzieży). Analiza zacho-
wań młodzieży wykazała afirmację młodzieńczych postaw gotowych do filozo-
fowania oraz dynamicznych i naturalnych zachowań. Badania dowiodły znaczną
przewagę tej części młodzieży, dla której ideałem społecznym była ojczyzna,
oświata wszystkich ludzi, demokracja oraz równość stanowa i materialna, nato-
miast ideały prawdy, piękna i dobra były ideałami dość abstrakcyjnymi i rozu-
mienie ich wynikało z metafizycznych spekulacji10. Były jednak one bliższe
młodzieży kształconej w szkołach muzycznych.

W II RP znaczenie ideałów wychowawczych i celów wychowania wyni-
kających z naturalnych walorów niesionych przez sztukę zauważyć można było
w programach nauczania szkół ogólnokształcących. Intensywnie rozwijała się
tam problematyka audycji muzycznych oraz audycji-koncertów przeznaczonych
i organizowanych specjalnie dla młodzieży szkolnej celem wykształcenia świa-
domego odbioru treści muzycznych oraz kształtowania kultury odbioru muzy-
ki11. Było to żywe obcowanie z przejawami piękna, kultury ducha i intelektu.
Tadeusz Joteyko, główny propagator audycji muzycznych w szkołach ogólno-
kształcących, wiedział, że w muzyce poza pierwiastkiem piękna i czynnikami
estetycznymi tkwi jeszcze potężny czynnik etyczny, moralny.

Ważnym środkiem wychowania społecznego i patriotycznego była pieśń. Za
jej pomocą utrwalano poczucie jedności narodu, pielęgnowano tradycje, dosko-
nalono język. Ówczesny ideał wychowawczy — służba dla narodu, jego obrona,
twórcza praca dla kraju — zamykał się również w tekstach pieśni szkolnych,
a także religijnych. Tak dobrany repertuar miał kształtować postawy narodowo-
twórcze. Violetta Przerembska pisze: „Naukę śpiewu i muzyki coraz częściej
zaczynano postrzegać jako przedmiot nie tylko o dużym znaczeniu ogólno-
kształcącym, ale także wychowawczym. W pierwszych projektach i programach
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9 Ibidem, s. 46.
10 S. S z u m a n, J. P i e t e r, H. W e r y ń s k i: Psychologia światopoglądu młodzieży.

Idealizm — filozofia — religia. Warszawa—Lwów 1933, s. 120—130.
11 V. P r z e r e m b s k a: Ideały wychowania w edukacji muzycznej w II Rzeczypospolitej.
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mowa jest o kształceniu w człowieku poczucia piękna, ale też rozwijaniu jego
uczuć patriotycznych i religijnych, poczucia jedności i łączności. Istotna była
kwestia wykształcenia u obywateli państwa jednolitej polskiej świadomości na-
rodowej i patriotycznej, obejmującej w równym stopniu wszystkie grupy spo-
łeczne. Silnie eksponowano zatem wątek związany z ideą wychowania narodo-
wego, dążenie do budzenia i rozwijania w młodzieży uczuć narodowych”12.
Owe ideały i cele wychowania zawarte były w pieśniach szkolnych i dzia-
łaniach artystycznych.

Drugim źródłem celów wychowania w szkolnictwie muzycznym w XX wie-
ku były ideały wychowawcze, które zaczęły śmielej się pojawiać od 1948 roku.
Cechowały je polityczne treści ujęte w propozycje wychowawcze, będące często
wytycznymi działań ideologicznych powstałej w grudniu 1948 roku PZPR. Tyl-
ko w latach 1945—1948 Ministerstwo Oświaty deklarowało chęć budowania
szkoły demokratycznej i narodowej z treściami demokratycznego ideału wycho-
wawczego13.

Wychowanie młodzieży do VII Plenum KC PZPR14 nacechowane było stali-
nowskimi zasadami światopoglądowymi, polegającymi między innymi na ukie-
runkowaniu wysiłków naukowych uczniów w budowę internacjonalistycznego
socjalizmu. Praca szkół muzycznych służyć miała między innymi wychowaniu
ludzi nowego typu15, oddanych sprawie idei komunistycznego tworzenia i odbio-
ru sztuki, zrozumiałej przez całe społeczeństwo. Instrumentami służącymi do
realizacji tych zamierzeń były obowiązkowe masówki, wiece polityczne, a także
szereg przedmiotów z zakresu wiedzy o nauce marksistowsko-leninowskiej.

W latach 1956—1964 trzecie źródło celów wychowania — model wychowa-
nia w szkolnictwie muzycznym ewoluował dzięki wciąż żywym ideom wycho-
wawczym II RP w kierunku zaangażowania uczniów w współzawodniczenie na
polu artystycznym, rzetelność warsztatową, a także doceniania uniwersalnych
wartości sztuki światowej.
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12 Ibidem, s. 403—404.
13 R. G r z y b o w s k i: Wyższe Szkoły Pedagogiczne w Polsce w latach 1946—1956. Gdańsk

2000, s. 308—311.
14 VII Plenum KC PZPR odbyło się w Warszawie w dniach 18—28 lipca 1956 roku.
15 Archiwum Akt Nowych, MKiS, Departament Szkolnictwa Artystycznego, Wydział Organi-

zacyjno-Administracyjny, sygn. 4. Konferencja Rektorów, Prorektorów i Sekretarzy POP PZPR
Wyższych Szkół Artystycznych w dniu 4 listopada 1952 r., Aktualne zagadnienia wyższego szkol-
nictwa artystycznego; I. K a i r o w: Pedagogika. T. 2. Warszawa 1950, s. 20—21. W: K. K o -
s i ń s k i: O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945—1956. Warszawa 2000, s. 29.
Iwan Kairow pisał: „Jedynie człowiek kierujący się w działaniu zasadami komunistycznymi, pod-
porządkowujący im swoje zainteresowania i dążenia, kierujący się tymi zasadami w całym swoim
postępowaniu, w całej swej działalności, posiada komunistyczną moralność, określoną przez wa-
runki życia socjalistycznego społeczeństwa radzieckiego. Charakter moralny człowieka radziec-
kiego — określony przez świadomość, ideowość, przekonania — przejawia się i kształtuje nie
inaczej, jak w działaniu, w konkretnych pracach i czynach”.



W perspektywie jednak (czwarte źródło celów wychowania, lata sześć-
dziesiąte do końca XX wieku) widziano już nowy, socjalistyczny ideał wycho-
wawczy dla szkolnictwa muzycznego, w tym wyższego, ale jakże odmienny od
tego z lat 1931—1947, który nacechowany był uniwersalnymi pojęciami dobra,
zła, uczciwości, piękna i demokracji. Zadaniem nowego, perspektywicznego
ładu i ideału wychowawczego miało być wprowadzenie nowych pojęć, relacji
i postaw w wychowaniu artystycznym, estetycznym i etycznym.

Po 1965 roku ważne miejsce w teoretycznych rozważaniach pedagogów nad
wychowaniem w szkole muzycznej w PRL zajmowały dwie kategorie pojęć: po-
staw i przekonań. Mieściły się one w dyspozycjach instrumentalnych oraz kie-
runkowych człowieka. Pierwsze z nich, instrumentalne, odgrywały niejako rolę
narzędzi służących do realizacji określonych celów, a zatem chodziło tu o wie-
dzę człowieka, jego umiejętności, inteligencję, uzdolnienia oraz sprawności ro-
zumiane jako sfera pewnych nawyków, co np. w nauczaniu i wychowaniu mu-
zycznym miało odgrywać bardzo istotną rolę. Dyspozycje kierunkowe natomiast
zawierały w sobie sferę uczuciowo-wolicjonalną i obejmowały wszystko to, ku
czemu człowiek zmierzał, co było mu najbliższe, oraz te ideały i cele, które
przed sobą stawiał.

Ideolodzy oraz pedagodzy i wychowawcy mieli wiele obaw co do właściwej
realizacji procesu wychowania. Twierdzili, iż uczniowie i studenci sprawdzający
się merytorycznie i posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe jednocześnie
wykazywali niski poziom dyspozycji kierunkowych, a więc postaw, przekonań,
ideałów i celów16. Znaczyło to, że absolwent nawet doskonale wykształcony
mógł być mało użyteczny dla państwa17, ponieważ postawy, jakie prezentował
i posiadał, nie były społecznie aprobowane. W świecie sztuki, gdzie jest bardzo
dużo miejsca na indywidualizm, postawy o dyspozycjach instrumentalnych
zaznaczały się szczególnie wyraźnie. Stąd obawy ówczesnych pedagogów o nie-
równomierny rozwój obydwu kategorii, czyli innymi słowy: lęk przed wymknię-
ciem się szkolnictwa artystycznego, w tym muzycznego, spod państwowej kon-
troli wychowania ideologicznego i stworzenia w przyszłości niepokojów intelek-
tualnych oraz zagrożenia stabilności ustrojowej. Wyrażano też pogląd, że szkoła
artystyczna w dziedzinie rozwoju i kształcenia muzycznego w sposób patologicz-
ny kreuje indywidualny rozwój studenta. Zgadzano się co do tego, że szkoła arty-
styczna powinna w szczególności troszczyć się nie tylko o to, aby u uczniów roz-
wijać dyspozycje instrumentalne, aby nie tylko uczyć młodego człowieka wiel-
kiego kunsztu artystycznego, ale także żeby wychować go na jednostkę
społecznie wartościową, konstruktywną, zdolną do harmonijnego współżycia.
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16 Problemy wychowania w szkole artystycznej, Seminarium — Warszawa — Miedzeszyn. W:
Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół i ognisk artystycznych. Warszawa 1973.

17 Nie był bowiem do końca zgodny z wymyśloną i ogólnie aprobowaną postawą polityczną
i społeczną, a zatem nie mógł piastować odpowiedzialnych funkcji społecznych.



Do podjęcia tego tematu, wyznaczenia zarysu kierunku, ideału i celu wy-
chowania w socjalistycznej szkole muzycznej przyczyniły się tezy uchwał
VII Plenum KC PZPR poświęconego problemom młodzieży.

Ideał wychowania był traktowany jako pochodny w stosunku do ideału życia
społecznego, a więc młody człowiek powinien być tak przygotowany, by mógł
w tym społeczeństwie konstruktywnie funkcjonować, żeby chciał i mógł to
społeczeństwo tworzyć i doskonalić, wreszcie aby jego wychowanie do życia
w społeczeństwie nie miało usposobienia adaptacyjnego, lecz miało charakter
twórczy. Tak więc ideał wychowawczy człowieka miał wynikać z ideału życia
społecznego, a w efekcie wychowano by artystę, który:

1. Żyłby w społeczeństwie socjalistycznym i umiałby współżyć z innymi lu-
dźmi, a także mógł w to nowe i nieznane dotąd społeczeństwo wejść i funkcjo-
nować.

2. Chciałby społeczeństwo twórczo kształtować i doskonalić oraz działać na
rzecz postępu społecznego.

3. Potrafiłby realizować samego siebie i prowadził życie, które satysfakcjo-
nowałoby jego samego18.

Zatem w tych trzech aspektach należy — jak się wydaje — ujmować pod-
porządkowanie ideału wychowania pożądanemu wówczas modelowi życia
społecznego. Był to socjalistyczny system wartości, którego teoria głosiła nie-
zbywalne prawo socjalistycznego społeczeństwa do owego osobliwego szczęścia
i osobistego rozwoju.

Wprowadzanie owych ideałów wychowania socjalistycznego do szkół mu-
zycznych napotykało na ogromne kłopoty. Do słabości wychowawczych zalicza-
no między innymi nadmierny dydaktyzm, polegający na nastawieniu wyłącznie
na nauczanie. Proces pracy nad uczniem sprowadzono do spraw czysto tech-
nicznych, dotyczących sposobu przekazania wiadomości i ukształtowania umie-
jętności, przy jednoczesnym niedocenianiu oddziaływania wychowawczego. Nie
wszyscy jednak podzielali ten pogląd, wskazując na kompromitację sztucznych
postaw wychowawczych w obliczu naturalnej roli sztuki w kształtowaniu smaku
estetycznego i postaw moralnych młodzieży.

Za kolejną słabość wychowawczą uznano daleko posunięty formalizm sto-
sunków między uczniem a nauczycielem. Zanikanie bezpośredniego, bliskiego
kontaktu mogło mieć ujemny wpływ na kształtowanie się właściwej postawy
społecznej młodego artysty. Dopiero w bliskim kontakcie osobowość profe-
sora-mistrza wywiera istotny wpływ na kształtowanie się osobowości ucznia.
Roztaczanie przed wychowankiem nierealnych aspiracji i w konsekwencji brak
sukcesów, to dodatkowe nieporozumienia wychowawcze w szkolnictwie mu-
zycznym PRL.
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Aby wdrożyć ideały socjalistycznego wychowania w szkolnictwie muzycz-
nym, zwrócono szczególną uwagę na mechanizm identyfikacyjny, inaczej zwa-
ny mechanizmem wpływu znaczących osób19. Liczono na wrażliwość młodego
człowieka obserwującego osobowość i przeżycia swojego mistrza, oraz na wy-
stępujące w tym mechanizmie zjawisko mowy uczuć, które ludzie sobie przeka-
zują za pomocą własnego zachowania. Właśnie w szkołach artystycznych przy-
wiązywano w znacznym stopniu wagę do tego, aby nauczyciel był pewnym
modelem dla ucznia w zakresie emocjonalnego reagowania, ponieważ to uczeń
przyswajał sobie taką wrażliwość emocjonalną, jaką miał jego nauczyciel. Wa-
runkiem było jednak zaistnienie wystąpienia mechanizmów identyfikacyjnych,
czyli umiejętności przekazania osobowości pedagoga uczniowi.

Ważnym dla wychowania i uwrażliwienia w życiu zbiorowym uczniów na
terenie szkoły artystycznej było stosowanie mechanizmu budzenia przeżyć20.
Polegało ono na wzajemnym (nadawcy i odbiorcy) pogłębianiu pewnego sposo-
bu reagowania. Tylko w grupie osób udawało się doprowadzić uczniów do wza-
jemnego oddziaływania, a przez to do głębokiego przeżycia estetycznego (eks-
tazy). Mechanizm ten z powodzeniem mógł być stosowany do uporczywej
inwigilacji, do masowego, wzajemnego oddziaływania społecznego na rzecz
podnoszenia doniosłości, przełomowości i ważkości przytaczanych wyżej
ideałów wychowawczych w szkole muzycznej w PRL. Coroczne raporty i spra-
wozdania dyrektorów i rektorów szkół muzycznych wysyłane do MKiS dowo-
dziły jednak małej skuteczności ideologicznego oddziaływania wzorców wycho-
wawczych na to środowisko.

Dwutorowo płynący potencjał ideałów wychowawczych w szkołach muzycz-
nych, jeden, z lat 1931—1947, z silnymi treściami ponadczasowej roli wycho-
wawczej sztuki wsparty później dziełem Stefana Szumana21 z 1962 roku, drugi,
z lat stalinowskiego terroru z pojęciem tzw. nowego człowieka, a także wy-
mienionych wyżej socjalistycznych ideałów wychowawczych z lat siedemdzie-
siątych XX wieku — dostatecznie zniechęcił uczniów i studentów uczelni mu-
zycznych do komunistycznych propozycji wychowawczych. Przyjęli oni nieufną
postawę wobec głoszonych nowych ideałów wychowania.
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19 Stosowano też mechanizm społecznej kontroli, mechanizm pełnienia ról społecznych oraz
mechanizm budzenia przeżyć, oddziaływania przez przeżycia.

20 Mechanizm budzenia przeżyć nazywany był też niekiedy mechanizmem facylitacji albo
ułatwienia społecznego.

21 S. S z u m a n: O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa 1962, s. 21—22: „Wychowa-
nie estetyczne tym się różni od zwykłych sposobów i zabiegów dydaktycznych i wychowawczych,
że uczy spostrzegania, doznawania i odczuwania rzeczywistości, a także pojmowania istoty i celu
życia ludzkiego »przez pryzmat sztuki«... nauka i wiedza służą praktyce. Sztuka również wywiera
wpływ na życie i poczynania człowieka, ukazując w swym »zwierciadle«: zmaganie się światła
z ciemnością, postępu z zacofaniem, szczerości z obłudą, prostoty z wyuzdaniem, życzliwości
z wyrachowaniem, wielkoduszności z obskurantyzmem. Uczy nas ona miłości do tego, co szla-
chetne, a odrazy do tego, co podłe”.



Lata dziewięćdziesiąte XX wieku i początek XXI wieku to wyraźna luka
w celach wychowania w szkolnictwie muzycznym. Był to wynik pustki ideolo-
gicznej po przewrocie ustrojowym państwa w 1989 roku. Wydaje się zatem nie-
zbędne i celowe, aby na ogólnopolskim forum dyskusyjnym wypracować nowe
ideały wychowawcze, wytyczyć nowe cele wychowania uczniów i studentów
szkół muzycznych, żeby dołączyć do polemiki nad współczesnymi nurtami
i teoriami wychowania.

Być może jednak nie dostrzeżono w ostatniej dekadzie XX wieku walorów
wychowania osobowego (personalistycznego), które — jak się wydaje — świet-
nie uzupełnia podstawowe, ponadczasowe ideały wychowawcze sztuki muzycz-
nej. Wychowanie osobowe wyrastające z personalistycznej koncepcji człowieka
jako istoty fizyczno-psychiczno-duchowej zachowującej w sobie potencjał fi-
zyczny, intelektualny i moralny22, w sposób naturalny — moim zdaniem — jest
bliskie koncepcji utrwalonych ideałów i celów wychowawczych sztuki muzycz-
nej, to jest: rozwoju intelektualnego, sprawności warsztatowej i niezwykłej
wrażliwości duchowej.

Podsumowując, wydaje się, że można wyróżnić cztery okresy przemian źró-
deł celów wychowania w polskim szkolnictwie muzycznym w XX wieku:
— II Rzeczpospolita do 1947 roku;
— lata 1948—1956;
— lata 1956—1964;
— 1965 rok do końca PRL i ostatnia dekada XX wieku.

Gdyby pokusić się o przypisanie poszczególnym okresom ewolucji ideałów
i celów wychowania w edukacji muzycznej w XX wieku w Polsce charaktery-
stycznych cech, to należy stwierdzić, że:

1. Pierwszy okres, tj. II Rzeczpospolitej do 1947 roku, z uwagi na jego pod-
stawowy, kardynalny, można powiedzieć paradygmatyczny charakter, można
nazwać generalnym23. Trzeba pamiętać, że ideały tego okresu zaważyły na nie-
ufnych postawach uczniów i studentów w okresie terroru stalinowskiego i póź-
niejszego nacisku politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Głoszone wówczas ideały wyznaczały drogę do wychowania społeczeństwa
przez sztukę muzyczną, do jej wywyższenia poprzez aktywność artystyczną.
Sprzyjały temu działania Janusza Miketty w zakresie restrukturyzacji polskiego
szkolnictwa muzycznego24.

2. Drugi okres, lata 1948—1956, to — jak już stwierdziłem — polityczne
treści ujęte w propozycje wychowawcze, będące często wytycznymi działań
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22 K. O l b r y c h t: O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym.
Toruń 2007, s. 157.

23 Autorska nazwa okresu.
24 Efektem jego działań była (po 1945 roku) nowa, trójstopniowa struktura szkolnictwa mu-

zycznego w Polsce. Zob. A. M i c h a l s k i: Wyższe szkolnictwo muzyczne w Polsce w latach
1945—1964. Założenia organizacyjne i wybrane elementy rzeczywistości. Bydgoszcz 2009.



ideologicznych powstałej w grudniu 1948 roku PZPR. Ideały wychowawcze
nabyte w II RP zostały zagrożone przez prowadzoną politykę wychowania lu-
dzi nowego typu. Odpowiedzią niektórych kompozytorów polskich na szalejący
terror komunistyczny była twórczość panegiryczna, rozumiana jako próba
fałszywego i cynicznego oddawania hołdu25. Był to okres zamrożenia, wyraź-
nego zahamowania rozwoju ideałów demokratycznych.

3. Trzeci okres, lata 1956—1964, charakteryzował się nagłym odwołaniem
do wartości nabytych w II Rzeczpospolitej i stąd chęć do współzawodnictwa
artystycznego, komponowania awangardowych dzieł z uwzględnieniem współ-
czesnych trendów światowych, czy też budowania nowych wewnętrznych struk-
tur szkolnych. Czas ten to okres nadziei.

4. Czwarte źródło ideałów wychowania to okres nadmiernego dydak-
tyzmu, od 1965 roku do końca PRL i ostatnia dekada XX wieku. Tworzono
wówczas ideały będące konsekwecją politycznej koncepcji człowieka przydatne-
go państwu socjalistycznemu, a ideał wychowawczy człowieka miał wynikać
z ideału życia społecznego. Zgoła odmienna była ostatnia dekada XX wieku —
przełomu politycznego, gdzie spotykamy nakładające się na siebie i wzajemnie
uzupełniające w pewnym punkcie dwie koncepcje wychowawcze:
— ponadczasowe ideały wychowawcze sztuki muzycznej, oraz
— ideały wychowania personalistycznego: człowieka zachowującego w sobie

potencjał fizyczny, intelektualny i moralny.

Andrzej Michalski

The evolution of ideals and aims of education
in musical education of the 20th century in Poland

S u m m a r y

The aim of the article is to present the sources of educational ideals and aims in the Polish
musical education in the 20th century on the basis of the analysis of documentary materials.

Musical education, apart from formal aims of upbringing accepted in general high schools,
used its own, specific and typical educational ideals and aims. The sources of the aims and ideals
of education were changing with political changes of the nation and society needs, however, the
advantages deriving from timeless values of the musical art determined the ethic and moral bor-
ders, irrespective of the social system.
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25 M. P o d h a j s k i: Periodyzacja. W: Kompozytorzy polscy 1918—2000. Red. M. P o d -
h a j s k i. T. 1: Eseje. Gdańsk—Warszawa 2005, s. 198—201.



Andrzej Michalski

L’évolution des idéaux et des objectifs pédagogiques
dans l’éducation musicale au XXe siècle en Pologne

R é s u m é

L’objecif de cet article est de présenter o la base d’analyse des documents, des sources des
idéaux et des objectifs pédagogiques dans l’enseignement de la musique en Pologne au XXe

siècle.
L’enseignement de la musique avait à sa disposition, sauf des objectifs pédagogiques officiels

admis dans l’enseignement général, ses propres et spécifiques idéaux et buts d’enseignement. Les
sources des objectifs et des idéaux pédagogiques changeaient avec les transformations politiques
de l’Etat et avec les attentes sociales, pourtant les valeurs résultant des qualités universelles de
l’art musical retraçaient les limites éthiques et moraux, indépendamment du régime politique du
pays.
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