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Obchodziliśmy ostatnio w Związku Kompozytorów Polskich kilka rocznic; uroczysty 
charakter spotkań sprzyjał odświeŜaniu pamięci, wydłuŜaniu perspektywy oraz rozumieniu 
wydarzeń, dzieł i ludzi. Tworzył teŜ atmosferę obcowania z tym, co najwaŜniejsze, a co 
zapodziewa się w codzienności. Sekcja Muzykologów ZKP włączyła do konferencji Polskość i 
europejskość w muzyce w 2003 roku panel poświęcony twórcom polskiej muzykologii: 
Zdzisławowi Jachimeckiemu i Adolfowi Chybińskiemu (reaktywując zarazem „Polski Rocz-
nik Muzykologiczny” pół wieku po ich śmierci); a rok temu w Gdańsku wspominaliśmy 
postać i dorobek Józefa Chomińskiego – nestora muzykologii powojennej. W roku 2004 
minęła 10. rocznica śmierci Witolda Lutosławskiego; wypowiedzi poświęcone Mu podczas 
panelu towarzyszącego ”Warszawskiej Jesieni” otwierają ten jubileuszowy, wydany na 
sześćdziesięciolecie ZKP numer „Forum Muzykologicznego”, dopełniony materiałami z 
XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP w Gdańsku. Wstęp uzupełnia 
podsumowanie waŜniejszych przedsięwzięć i wydarzeń z Ŝycia Sekcji Muzykologów ZKP, 
takŜe naszych osobistych doświadczeń, rozczarowań, satysfakcji i planów składających się 
na szczególnie owocną minioną dekadę.  

* * * 

Przełom II i III tysiąclecia okazał się dla Sekcji Muzykologów prawdziwie przełomo-
wy, choćby dlatego, Ŝe wymagała tego nowa sytuacja, w jakiej znalazła się Polska odrodzona 
do nowego, nie tylko rynkowego Ŝycia - o czym przypominał Jan Paweł II - w zjednoczonej 
Europie. 

Dekadę 1995-2005 działań Sekcji Muzykologów ZKP rozpoczęła kadencja Zarządu 
kierowanego przez Tadeusza Kaczyńskiego, twórcę Filharmonii im. R. Traugutta, zmarłego 
tragicznie w Tatrach 10 września 1999 roku. Nasz Kolega był inicjatorem udanej XXV Ogól-
nopolskiej Konferencji Muzykologicznej Muzyka polska w okresie zaborów. Konferencji zorga-
nizowanej – przy wydatnej pomocy Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej i Krzysztofa Bilicy 
– na Zamku Królewskim 29-30 listopada 1995 (w rocznicę wybuchu powstania listopado-
wego i trzeciego rozbioru Polski), uświetnionej oczywiście występem Filharmonii Traugutta. 
MoŜliwość wydania materiałów z tej konferencji w roku 1997, na początku mego urzędo-
wania1, ujawniała znaczenie kontynuacji w pracach Sekcji. Gdy zgodziłam się pod presją 
(nikt nie chciał kandydować do Zarządu, co wydatnie utrudniało zakończenie Walnego 
Zebrania Muzykologów w 1997 roku), bez staŜu kandydować do pracy w Zarządzie Sekcji, 
Tadeusz powiedział mi, iŜ główną sprawą jest organizowanie dorocznych konferencji oraz 
pozyskiwanie funduszy i rozliczanie ich (to pierwsze okazało się oczywiście najprostsze). 
Ale fakt, iŜ czułam się wysoce niekompetentna sprawił, iŜ rozpoczęłam od studiowania 
Statutu ZKP, by przemyśleć zadania Sekcji Muzykologów („działania na rzecz kultury 
muzycznej” oraz „środowiska członkowskiego, jego integracji i potrzeb”) oraz jej miejsce w 
ZKP. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to za najwaŜniejszą uznałam batalię o muzykę w 

                                                 
1  Jesienią 1997 roku Ministerstwo Kultury zaproponowało wydanie przed końcem roku – za bardzo niewielkie 

pieniądze – materiałów z tej konferencji, co udało się głównie dzięki pozyskaniu pomocy KoleŜanki Alicji Tro-
janowicz – kierownika Działu Wydawniczego IS PAN, oraz wytęŜonej pracy redaktorskiej Krzysztofa Bilicy.  



szkole; z kolei konferencje muzykologiczne wydały się najlepszym sposobem zaspokajania 
zarazem potrzeb muzykologów oraz integracji środowiska. To ostatnie nie jest łatwe w 
warunkach nasilania się mechanizmów rynkowych wzmacniających konkurencyjność 
(wprowadzony przez KBN system punktowej oceny działań ludzi i instytucji, przekładający 
się na wysokość dotacji, jest jawnym wspieraniem konkurencyjności). Ale ZKP stwarza 
wyjątkową sytuację współpracy ponad instytucjami oraz działań na rzecz całego 
środowiska. 

Studiowanie dokumentów uświadomiło nam teŜ, Ŝe kadencję (1997-1999) naleŜy 
rozpocząć od przygotowania poprawek do Statutu ZKP. Chodziło o wyeliminowanie wielo-
znaczności pojęcia „sekcja”: raz chodziło o róŜne potencjalne sekcje tematyczne, takie jak np. 
istniejąca niegdyś sekcja muzyki rozrywkowej, a innym razem o konkretną Sekcję Muzy-
kologów, działającą stale od 1947 roku, której członkowie mają własne zadania, władze i 
Walne Zebrania. Projekt zmian przygotowała Agnieszka Leszczyńska: jej logika, akuratność i 
poczucie humoru gwarantowały, Ŝe dostosowanie niejednorodnej, barwnej i niesymetrycz-
nej rzeczywistości ZKP (Związku Kompozytorów Polskich, którego niemal połowę 
stanowiła Sekcja Muzykologów) do statutu – dokumentu waŜnego, urzędowego, zakończy 
się sukcesem. Czynione przy tej okazji poszukiwanie regulaminu Sekcji Muzykologów ZKP 
(dla sprawdzenia, na jakich właściwie podstawach działa Zarząd) zakończyło się odkryciem, 
iŜ ten leciwy dokument od dawna jest nieaktualny (gdy powstawał w latach 60-tych dostoso-
wany był do Statutu ZKP wielokrotnie potem zmienianego). Tak więc Zarząd Sekcji – działa-
jący dotąd, jak wiele innych nieźle funkcjonujących instytucji, na zasadzie „ustnej tradycji” – 
zmuszony był przygotować teŜ nowy Regulamin Sekcji, co znakomicie wykonała znowu 
Agnieszka Leszczyńska. 

Czytanie dokumentów związkowych (kopalnią wiadomości jest wydana w 1995 roku 
praca 50 lat Związku Kompozytorów Polskich) uzmysłowiło nam, iŜ w roku 1997 mija 50 rocz-
nica powstania Sekcji Muzykologów. Zapewne jej powołanie do Ŝycia w ZKP w czasach 
szalejącego stalinizmu miało wyraźny podtekst polityczny, ale muzykolodzy „stanęli na 
wysokości zadania” pełniąc od początku szereg uŜytecznych funkcji w Związku. Protokoły z 
Walnych Zebrań ZKP z przełomu lat 40. i 50. (arcyciekawa lektura!) ujawniają, iŜ nawet 
Zofia Lissa – załoŜycielka Sekcji – prowadziła swoistą grę z władzami, wciągając do Zarządu 
m. in. ks. prof. Hieronima Feichta i Józefa M. Chomińskiego. Tak więc, z Ŝyczliwą pomocą 
ówczesnego prezesa Macieja Małeckiego, rozpoczęliśmy urzędowanie od świętowania pół-
wiecza Sekcji; piękny koncert 2 dał wówczas chór Uniwersytetu Warszawskiego.  

NajwaŜniejsze zadanie – czyli organizacja dorocznych Ogólnopolskich Konferencji 
Muzykologicznych ZKP – wymagało gruntownych przemyśleń, jako Ŝe konferencje, zda-
niem wielu kolegów, w dotychczasowym kształcie przeŜyły się (czego dowodem była m. in. 
znikoma liczba zgłoszeń w roku 1996). Uznaliśmy, Ŝe waŜnym powodem tego mogą być 
zarówno zbyt wąsko zakreślone tematy konferencji, jak i kłopoty z drukiem materiałów 
konferencyjnych. Wobec niepewnych i nieterminowych dotacji Ministerstwa Kultury (które 
dawało odpowiedź o ewentualnych, zwykle nader skromnych dopłatach na imprezy danego 
roku nierzadko jesienią), postanowiliśmy występować do KBN z wnioskiem o finansowanie 
naszych wydawnictw: KBN odpowiedzi dawał regularnie pod koniec marca danego „roku 
finansowego”. Oczywiście naleŜało z zimną krwią przygotowywać konferencje bez 
śADNYCH gwarancji dotyczących dotacji zarówno na konferencję (MK), jak i na druk 
(KBN); ale związanie losów Sekcji z KBN okazało się dobrą decyzją. 

Do Ŝycia w ryzyku moŜna się przyzwyczaić, wiedzą to wszyscy pracownicy nauki. 
Rutynowym zajęciem Zarządu stało się rozwiązywanie szarad typu: jak organizować konfe-

                                                 
2  W jego organizacji wielce pomocna była Iwona Januszkiewicz. 



rencję, gdy KBN przydziela ewentualne dotacje na druk na początku drugiego kwartału, Mi-
nisterstwo Kultury – na organizacje konferencji – zwykle jesienią, a jedynie organizowanie 
konferencji wiosną daje szansę zebrania tekstów od kolegów, zredagowania ich i wydania w 
„danym roku finansowym”; szczegółów operacji nie będę zdradzać z wiadomych 
względów; zawsze miałam nadzieję, Ŝe niska szkodliwość społeczna moich czynów jest 
szansą na łagodny wyrok.  

I tak zorganizowaliśmy konferencje: XXVII Naukowe podstawy interpretacji muzyki w 
roku 1998 (we współpracy z Akademią Muzyczną im Chopina, korzystając z Ŝyczliwości 
profesora Stanisława Moryto – Prorektora ds. Nauki AMFC) i w 1999 roku XXVIII Źródła mu-
zyczne. Krytyka – analiza – interpretacja (tę majową konferencje w całości arcysprawnie zorga-
nizowały nasze koleŜanki z Akademii Muzycznej w Gdańsku: Danuta Szlagowska, Danuta 
Popinigis i Jolanta Woźniak). Szczególny charakter XXIX konferencji Muzykologia u progu III 
tysiąclecia. Teoria i praktyka, organizowanej znów we współpracy z Akademią Muzyczną 
Chopina, wynikał nie tylko z faktu, iŜ miała ona miejsce w jubileuszowym roku 2000, ale 
takŜe dlatego, Ŝe po raz pierwszy rozpoczęto ją od ogłoszenia werdyktu Jury Konkursu ZKP 
o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta dla młodych muzykologów. Uruchomienie 
Konkursu było bardzo waŜnym wydarzeniem, nie tylko dla Sekcji Muzykologów, ale i całe-
go środowiska młodych ludzi parających się badaniami muzykologicznymi. Było teŜ zwień-
czeniem starań wielu ludzi, głównie z Instytutu Muzykologii UW. Szczególne zasługi 
połoŜył tu profesor Mirosław Perz, główny pomysłodawca i pierwszy przewodniczący Jury 
Konkursu3. Przygotowania do tej uroczystości – mającej promować zdolnych młodych 
muzykologów i zachęcać ich do podejmowania prac naukowych, dostarczając zarazem do-
brych wzorów – obejmowały: napisanie Regulaminu, oŜywione dyskusje nad nim podczas 
Walnego Zjazdu Muzykologów 1999, pozyskiwanie sponsorów (m.in. Zofii Serockiej), 
wybór Jury i organizację jego prac (oczywiście społecznych). Zrozumiałe, Ŝe konferencję w 
2000 roku rozpoczął minirecital organowy Jarosława Malanowicza wykonującego utwory ks. 
H. Feichta. Dobrze się stało, Ŝe nowe tysiąclecie rozpoczęliśmy od przypomnienia postaci 
księdza profesora Feichta – wybitnego znawcy staropolszczyzny muzycznej i niezłego 
kompozytora, świetnego organisty i pedagoga (wykładającego m. in. w warszawskiej 
WyŜszej Szkole Muzycznej oraz w Instytucie Muzykologii UW), a takŜe działacza ZKP (trzy 
kadencje w Zarządzie Głównym!).  

Kolejne konferencje równieŜ organizowane były jako wyraz współpracy z róŜnymi 
instytucjami. I tak XXX OKM Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji odbyła się  
w kwietniu 2001 w Akademii Muzycznej w Łodzi (wiele pracy i pomysłowości włoŜyli w jej 
organizację Jacek Szerszenowicz4 i Zbigniew Chaniecki); XXXI pt. Wokół kategorii narodowości, 
wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej miała miejsce w Bibliotece Narodowej oraz 
w wielce urokliwym miejscu – w Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie pracowała 
Alicja Matracka-Kościelny – przewodnicząca Sekcji Muzykologów 2001-2003, wreszcie XXXII 
Ponad granicami narodów i religii. Obecność europejskiego repertuaru muzycznego na terenie Polski  
i jej pogranicza znów w Bibliotece Narodowej. Tu szczególny wkład organizacyjny był dzie-
łem ElŜbiety Wojnowskiej, która – współpracując z Mariolą Nałęcz i Jolantą Byczkowską-
Sztaba – zrobiła wystawę prezentującą pochodzące ze zbiorów BN i BUW rękopisy i staro-
druki muzyczne, o których była mowa w referatach konferencyjnych, co było znakomitym 
pomysłem. 

DąŜenie do doskonalenia form – cechujące wg ewolucjonistów cały świat oŜywiony – 
nie ominęło nas. TakŜe staraliśmy się ulepszać nasze działania, tak organizacyjne jak i wyda-
                                                 
3  WaŜne było teŜ zaangaŜowanie dr ElŜbiety Zwolińskiej i prof. Zofii Helman – obecnie przewodzącej Jury.  
4  Jego pomysłem było rozpoczęcie jej w Muzeum Sztuki Współczesnej, gdzie miał miejsce teŜ koncert muzyki 

współczesnej. 



wnicze, będące najlepszą chyba promocją prac muzykologów. Jeśli dla organizacji konfe-
rencji niezastąpiona jest współpraca z instytucjami (akademie, uniwersytety), tak dla na-
szych wydawnictw najcenniejsze było ujawnienie rodzimych talentów plastycznych, 
redakcyjnych, wydawniczych. I tak Ala Trojanowicz (z Działu Wydawniczego IS PAN) 
wdraŜała nas w prace edytorsko-wydawnicze (od tego czasu nasze publikacje są fachowo 
redagowane i recenzowane oraz mają numery ISBN) oraz uczyła sztuki negocjacji z 
drukarzami. Z kolei okładki i szata graficzna naszych ksiąŜek (roczniki 1998, 1999, 2000 i 
2001) była dziełem talentu oraz spontanicznej i bezinteresownej współpracy profesora 
Ludwika Bielawskiego i Andrzeja Kozickiego, docenionej przez Dyrektora Instytutu Sztuki 
PAN, który przyznał tej serii nagrodę za wysoki poziom edytorski i merytoryczny. 
Szczupłość środków przyznawanych przez KBN i Ministerstwo Kultury działała bodźcowo 
na doskonalenie naszych umiejętności i bezinteresowności, a regularność naszych prac 
wydawniczych doceniona została przez kolegów, którzy coraz liczniej zgłaszali swój udział 
w konferencjach. 

Oczywiście nie samymi Konferencjami i Konkursami Ŝyje Sekcja Muzykologów ZKP. 
Będące dyrektywą dla działań Zarządu postanowienia kolejnych Walnych Zjazdów miały 
pewne stałe motywy: integrację środowiska i doskonalenie działalności promocyjnej prac 
muzykologów. Postanowiliśmy połączyć to organizując prezentacje: we wrześniu 1999 ksią-
Ŝki Zofii Helman Roman Palester. Twórca i dzieło (promowali społecznie: Andrzej Chodkowski 
i Władysław Słowiński, a wydawnictwo „Musica Iagellonica” dało na sprzedaŜ ksiąŜki po 
promocyjnej cenie) oraz w roku 2000 Alicji Jarzębskiej Strawiński. Myśli i muzyka (podczas 
Warszawskiej Jesieni promowali ją: Ludwik Bielawski i Zofia Helman). Praktyka pokazuje, 
Ŝe tę inicjatywę warto kontynuować; moŜe powinna w Zarządzie Sekcji być funkcja d/s 
promocji i kontaktu z mediami? Coś dla Magdy Dziadek. 

Otrzymując od Kolegi Jerzego Stankiewicza z Krakowa (którego dziełem jest m.in. 
wydatne powiększenie liczby kompozytorów krakowskich) zaproszenia na pięknie pomy-
ślane lokalne uroczystości stwierdziłam, Ŝe na szczeblu ogólnomuzykologicznym teŜ warto 
pielęgnować spotkania z ciekawymi ludźmi, od których roi się w naszej Sekcji. Dobrym 
powodem są obchodzone jubileusze – zwykle organizują je instytucje świętując 70-ciolecia 
swych pracowników, co zaznaczam bez Ŝadnych myśli ubocznych. Mając częsty kontakt 
związkowy z księdzem profesorem Karolem Mrowcem zawsze byłam pod urokiem jego 
uprzejmości i gotowości do pomocy, toteŜ rocznicę jego 80-tych urodzin uznaliśmy za dobry 
powód do spotkania w ZKP z Nim, Jego przyjaciółmi i uczniami. PoniewaŜ Jubilat jest takŜe 
kompozytorem, oŜywiliśmy spotkanie jego muzyką: Ks. Mrowiec przyniósł nagranie swej 
młodzieńczej kantaty Wóz nagrodzonej w 1961 roku (jak skromnie nadmienił, pewnie wzięto 
ją za utwór Wiechowicza, którego był uczniem). Urok takich spotkań, dających nieocenioną 
wiedzę o społeczno-towarzyskich aspektach Ŝycia muzykologów, niezbędną dla rozumienia 
wielu oficjalnych zdarzeń, jest źródłem nie dającej się przecenić integracji. Trzeba je 
kontynuować! Podobnie jak i spotkania z ludźmi spoza ZKP, prowadzącymi badania waŜne 
dla muzykologów5.  

W pewnym sensie jednak najbardziej zintegrowała Sekcję, a nawet cały ZKP i w ogóle 
środowisko muzyczno-muzykologiczno-pedagogiczne, batalia o muzykę w szkole. Rozgo-
rzała w latach 90-tych, dotyczyła: ilości godzin przeznaczanych na muzykę, fachowego 
kształcenia nauczycieli, upominania się o dobrą muzykę w szkole oraz kontroli nad mno-
Ŝącymi się bez umiaru „autorskimi programami” i podręcznikami promującymi muzyczne 

                                                 
5  Dwa spotkania z doc. dr hab. Andrzejem MęŜyńskim – z Zarządu Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego – 

zorganizowała ElŜbieta Wojnowska. Dotyczyły one: 1 – dziejów i okoliczności zakupu chopinianów z kolekcji 
E. Ganche’a przez Bibliotekę Jagiellońską oraz 2 – dramatycznych wojennych losów Juliana Pulikowskiego  
i muzykaliów z bibliotecznych zbiorów warszawskich. 



buble oraz niewiedzę; poziom wielu podręczników do dziś budzi przeraŜenie fachowców6. 
Potem walczyliśmy o uznanie odrębności muzyki i plastyki, gdy – ze względów ekono-
micznych – Ministerstwo Edukacji zastąpiło te przedmioty jednym, pt. SZTUKA. Mógł on 
być prowadzony przez kaŜdego nauczyciela, który otrzymał dokument ukończenia kursu 
„Sztuka”7, nawet jeśli – będąc np. historykiem bądź informatykiem – nie miał pojęcia o nutach, 
śpiewie, instrumentach, kompozycjach i tym podobnych szczegółach. Kolejnym punktem 
batalii była (i jest nadal!, nawet po rozdzieleniu muzyki i plastyki – przedmiotów o specyfice 
wymagającej nie tylko fachowej wiedzy, ale i odpowiednich predyspozycji) kwestia wpro-
wadzenia do sprawdzianów szkolnych pytań dotyczących muzyki. Wiadomo bowiem, Ŝe 
człowiek uczy się (i uczy innych) głównie tego, co jest sprawdzane. A dla orientacji w pozio-
mie nauczania muzyki nie wystarczy wgląd w stawiane oceny.  

Rozpoczętą pod egidą ZKP walkę o muzykę w szkole Ŝarliwie wspierali kolejni pre-
zesi ZKP: Maciej Małecki, Krzysztof Knittel (jego zaangaŜowanie w najgorętszym okresie 
walk było bardzo istotne) i Jerzy Kornowicz. Nasze apele oraz listy otwarte kierowane do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i – za pośrednictwem prasy – do opinii publicznej, chętnie 
podpisywali nawet ci znani kompozytorzy (na wielkich nazwiskach bardzo nam zaleŜało!), 
których stosunek do ZKP nie zawsze moŜna określić jako przyjazny, co dobrze świadczyło  
o zrozumieniu rangi tej sprawy dla przyszłości tzw. muzyki powaŜnej i w ogóle kultury 
muzycznej w Polsce. NajwaŜniejszy list poparły wszystkie senaty Akademii Muzycznych, 
Polska Rada Muzyczna, Rada Naukowa Instytutu Sztuki PAN oraz liczni czołowi 
reprezentanci muzykologii polskiej. Kolejne etapy batalii opisane są w numerach „Ruchu 
Muzycznego”: 13 z roku 2001 i 8 z roku 2002. W tym ostatnim Kacper Miklaszewski ujawnia 
część naszej korespondencji z kolejnymi ministrami, zakończonej (?) decyzją o rozdzieleniu 
muzyki i plastyki. Nadal jednak moŜemy się integrować walcząc: o przywrócenie wymiaru 
godzin muzyki sprzed reformy (co najmniej!), o wspomniane obiektywne (testowe) 
sprawdziany nauczania muzyki na wszystkich etapach kształcenia (jest tylko maturalny),  
o fachowe kształcenie nauczycieli i o jasne mechanizmy zatrudniania takowych, a nawet  
o środowiskową kontrolę nad poczynaniami MEN. 

Najnowszym wyzwaniem stała się dla nas kwestia nowoczesnej promocji prac mu-
zykologów, na miarę nowych moŜliwości, jakie rodzi obecność Polski w UE od 2004 roku. 
PoniewaŜ publikowanie ksiąŜek konferencyjnych nie daje – decyzją KBN – autorom pun-
któw, a krąg czytelników jest ograniczony, przeto uznaliśmy, Ŝe pora na nowe inicjatywy 
wydawnicze. Postanowiliśmy uruchomić serię angielskojęzyczną, publikującą wybrane pra-
ce muzykologiczne mogące zainteresować czytelnika w całej Europie, a moŜe nawet i w świe-
cie, oraz reaktywować Polski Rocznik Muzykologiczny – fachowe pismo załoŜone przez Adolfa 
Chybińskiego w 1935 roku (do wojny wyszły dwa tomy). I tak redaktorem naczelnym serii 
„Musicology Today”8, działającej pod patronatem Sekcji Muzykologów ZKP, została profe-
sor Zofia Helman9 szybko kompletując Komitet Redakcyjny, konsultantów oraz teksty do  
I tomu. Polish Musical Culture within the European Context szczęśliwie ukazał się w końcu 2004 
roku jako nasza reakcja na wejście Polski do UE. Kolejnym krokiem była reaktywacja Rocznika, 
co połączyliśmy z przypomnieniem 50 rocznicy śmierci twórców polskiej muzykologii: Zdzi-
sława Jachimeckiego (1953) i Adolfa Chybińskiego (1952). Im dedykowaliśmy teŜ XXXIII 

                                                 
6  Było to konsekwencją odejścia w latach 90.-tych od jednego obowiązującego programu muzyki firmowanego 

w latach 80.-tych m.in. przez prof. Marię Przychodzińską; jej programy jednak – choć przeładowane i oso-
bliwie „pluralistyczne” (określenie prof. Przychodzińskiej) były fachowe i ciekawe. 

7  Niski poziom, a nawet fikcyjność takich kursów stwierdziłam osobiście kilkakrotnie. 
8  Sporo pracy preparacyjnej włoŜyła zawsze chętna do pomocy Beata Bolesławska.  
9  Sekretarzem jest Iwona Lindstedt („komputer bez tajemnic”) z Instytutu Muzykologii UW, który wsparł I tom 

finansowo, a nadzór nad tłumaczeniami zawdzięczamy p. Zofii Weaver. 



Konferencję Muzykologiczną Polskość i europejskość w muzyce, cieszącą się rekordową 
frekwencją, zorganizowaną w kwietniu 20004 r. na UKSW (miejscu wielce urokliwym: 
pokamedulskie budowle w Bielańskim Lasku).  

TakŜe Rocznik udało się nam wydać w roku 2004 i 200510, co jest m.in. zasługą ElŜbie-
ty Wojnowskiej, bezinteresownego i oddanego sekretarza redakcji. Oryginalnością XXXIII 
Konferencji była nie tylko wielka liczba zgłoszeń (konieczność równoległych sesji!), ale i pa-
nel poświęcony twórcom muzykologii polskiej: profesorom Jachimeckiemu i Chy-
bińskiemu11. Ukazał on obie postacie nader wyraziście i ujawnił specyfikę czasów narodzin 
uniwersyteckiej muzykologii, jej narodowo-polityczne tło i środowiskowe zakorzenienie. 
Swoistym zwieńczeniem konferencji był – poprzedzony pięknym wprowadzeniem 
Mieczysława Tomaszewskiego – recital pieśni M. Karłowicza, K. Szymanowskiego, S. Lip-
skiego, H. Opieńskiego oraz Z. Jachimeckiego12, który był nie tylko wybitnym muzyko-
logiem, ale i kompozytorem. Czy tylko wielki talent Urszuli Kryger oraz Katarzyny 
Jankowskiej sprawił, iŜ pieśni Jachimeckiego wydały się nam prawdziwym odkryciem? 

Co do materiałów z XXXIII konferencji, to doszliśmy do wniosku, Ŝe – obok powie-
lania – warto je szeroko upowszechniać zamieszczając je, jako 1. numer FORUM MUZYKO-
LOGICZNEGO 2004, takŜe na stronie internetowej Sekcji Muzykologów13. Zamieszczamy na 
niej wszak nie tylko aktualności, ale i wszelkie waŜne informacje licząc, Ŝe będą szeroko 
czytanie i komentowane. CóŜ, uruchomienie w 2003 roku strony internetowej Sekcji jest 
dowodem na to, Ŝe wkroczyliśmy juŜ w XXI wiek. Ale i tak w Sekcji zawsze najwaŜniejsza 
była i jest przyjaźń oraz dobra atmosfera. Taka, jakiej doświadczył kaŜdy uczestniczący  
w XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, organizowanej w Gdańsku wiosną 
2005 przez nasze znakomite KoleŜanki: Danutę Szlagowską i Danutę Popinigis oraz Jolantę 
Woźniak: Styl muzyczny w kontekście historyczno-kulturowym, z której materiały zamieszczamy 
w tym numerze (program Konferencji zamieszczamy na końcu Forum). Trzeba dodać, Ŝe nie 
znalazły się w nim referaty opublikowane wcześniej w Polskim Roczniku Muzykologicznym 
2005 (teksty autorstwa J.Katarzyny Dadak-Kozickiej, Piotra Dahliga, Magdaleny Dziadek, 
Alicji Jarzębskiej, Agnieszki Leszczyńskiej, Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej, Zbigniewa 
Przerembskiegi i Grzegorza Zieziuli) oraz - rzecz jasna – nie nadesłane (Reginy Chłopickiej, 
Stanisława Dąbka, Zofii Helman, Jerzego Michalaka, Mirosława Perza, Jerzego Sampa, 
Danuty Szlagowskiej, Jana Węcowskiego i ElŜbiety Zwolińskiej). Zdecydowaliśmy się teŜ, 
m.in. ze względu na uszczuplenie i dekompozycję materiałów konferencyjnych, na układ 
alfabetyczny, wg nazwisk autorów.  

 
 

                                                 
10  Wdzięczność naleŜy się ElŜbiecie Wojnowskiej (wydatna pomoc redakcyjna), prof. Ludwikowi Bielawskiemu 

i Andrzejowi Kozickiemu (strona graficzna Rocznika), a takŜe profesorom Irenie Poniatowskiej i Andrzejowi 
Rakowskiemu (recenzje naszych publikacji dla KBN), wreszcie Krystynie Lesień-Płacheckiej z Instytutu Sztuki 
PAN, słuŜącej bezinteresowną pomocą we wszelkich wątpliwościach językowych. 

11  Barbararze Chmarze-śaczkiewicz zawdzięczamy wiele dobrych rad odnośnie tego panelu. 
12  Bardzo pomocna w organizacji recitalu była Małgorzata Janicka-Słysz. 
13  Tu słuŜyły nam pomocą: wpierw Anna Iwanicka (PCIM), a obecnie Beata Bolesławska-Lewandowska.  


