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MAREK PODHAJSKI

KOMPOZYTORZY POLSCY 19182000  KONTYNUACJA1
Moja wypowied jest refleksj¹, jaka zrodzi³a siê po publikacji tej oto ksi¹¿ki:
Kompozytorzy polscy 19182000. Ukaza³a siê ona drukiem w 2007 roku i zosta³a
wydana przez uczelnie muzyczne w Warszawie i Gdañsku. To praca zbiorowa,
nad któr¹ pracowa³em przez osiem lat. Sk³ada siê z dwóch tomów  Eseje i Biogramy. W pierwszym przedstawiona jest szeroka panorama zdarzeñ spo³ecznych,
politycznych, kulturowych, na tle których rozwija³a siê muzyka polska XX wieku. Wród autorów  wybitne nazwiska: Norman Davies, W³odzimierz Kotoñski,
Witold Lutos³awski, Jan NowakJeziorañski, Janusz ¯arnowski. Tom drugi zawiera z kolei oko³o 1300 biogramów, napisanych przez blisko 150 autorów.
Ksi¹¿ka w jêzyku polskim by³a pierwszym krokiem w dzia³aniach zmierzaj¹cych do szerokiego upowszechnienia wiedzy o dokonaniach polskiej kultury,
a w szczególnoci  polskich kompozytorów. Krokiem pierwszym, bardzo wa¿nym, ale niewystarczaj¹cym, bo adresowanym jedynie do polskiego czytelnika.
Ju¿ wczeniej mia³em wiadomoæ, ¿e wersja w jêzyku polskim nie mo¿e byæ
jedynym rodkiem na drodze do osi¹gniêcia celu. A cel ten widzia³em szeroko,
jako promocjê wiedzy o Polsce, o polskiej kulturze, o dokonaniach polskich kompozytorów, adresowan¹ do czytelnika zagranicznego. By³em przekonany i nadal
jestem, ¿e nale¿a³o podj¹æ trud takiej promocji, jeli nie chcemy byæ postrzegani
jako pariasi w rodzinie narodów europejskich. Wszyscy wiemy, ¿e mo¿emy siê
szczyciæ osi¹gniêciami polskich kompozytorów. Nie musimy mieæ pod tym wzglêdem ¿adnych kompleksów, bo mamy czym siê chwaliæ. Problem w tym, ¿e siê za
ma³o chwalimy. I dlatego wiat postrzega nas przez pryzmat dokonañ 4 kompozytorów, o czym nieco dalej.

1 Jest to zmodyfikowana wersja referatu: Polish Music. Polish Composers 19182007, jaki
wyg³osi³em 30.04.2010 w Canterbury na miêdzynarodowej konferencji Polish Music Since 1945,
zorganizowanej przez Canterbury Christ Church University. Tekst ten przedstawi³em na posiedzeniu Instytutu Muzykologii KUL w dniu 24.11.2010.
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Z takich to inspiracja zrodzi³a siê idea ksi¹¿ki w jêzyku angielskim. Nie bêdzie ona bynajmniej prostym przek³adem wersji w jêzyku polskim. Ulegn¹ zmianie zarówno granice czasowe, rozszerzone do roku 2010, zawartoæ tomu Eseje,
jak i dokonane zostan¹ uaktualnienia hase³ i wzbogacenia treci tomu Biogramy.
Te nowe elementy oddaje inny tytu³ przygotowywanej publikacji: Polish Music.
Polish Composers 19182010.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e realizacja tak ambitnego projektu wymaga wspó³pracy instytucjonalnej, a przede wszystkim  niezwyk³ej aktywnoci ludzi dobrej
woli. Tak ich okrelam. To s¹ badacze, czêsto ludzie m³odzi, którzy rozumiej¹
doskonale wa¿noæ podjêtego projektu i z pe³nym zaanga¿owaniem wykonuj¹
rozliczne, czêsto ¿mudne i pracoch³onne prace, nie ogl¹daj¹c siê na gratyfikacje
finansowe. Takich ludzi znalaz³em zarówno w Gdañsku, jak i tu, na KULu. Mylê nie tylko o pe³nym zrozumieniu wa¿noci podjêtych badañ przez w³adze Wydzia³u Teologii, Instytutu Muzykologii, Instytutu Historii, Wydawnictwa, lecz tak¿e
o wielu zaanga¿owanych pracownikach i wspó³pracownikach lubelskiej Uczelni.
Nie ukrywam swojej g³êbokiej wdziêcznoci w stosunku do tych ludzi, za ich
trud. Cieszê siê, ¿e po ¿mudnych poszukiwaniach w³anie na KULu znalaz³em
pe³ne zrozumienie, akceptacjê i pomoc w realizacji tak wa¿nych dla nas, ludzi
kultury, inicjatyw badawczych.
Powróæmy do w¹tków merytorycznych. By³y dwa g³ówne ród³a inspiracji powstania ksi¹¿ki w jêzyku polskim, które wzajemnie siê dope³niaj¹. Pierwsze z nich
to przekonanie, ¿e osi¹gniêcia polskich kompozytorów XX wieku s¹ w równym
stopniu wybitne, co ma³o znane. Drugie, to inspiracja p³yn¹ca z konstatacji Andrzeja Ch³opeckiego. Przytacza on takie fakty. Na prze³omie lat 1991/1992 Leo
Gerhartz, koordynator trzech sezonów koncertowych Europejskiej Unii Radiowej, rozes³a³ do radiofonii zrzeszonych w Unii spis najwybitniejszych, jego zdaniem, utworów muzycznych XX wieku, obejmuj¹cy 289 pozycji. Utwory te, zdaniem Gerhartza, powinny zostaæ uwzglêdnione w programach cyklu kilkudziesiêciu koncertów, których celem by³aby w³anie prezentacja arcydzie³ muzycznych
mijaj¹cego stulecia. Ch³opecki2, analizuj¹c spis Gerhartza zauwa¿a m.in., ¿e muzyka polska jest usytuowana na tej licie na 12 miejscu i reprezentowana przez
10 utworów 4 kompozytorów: W. Lutos³awskiego (5 utworów: trzy symfonie,
Koncert na orkiestrê i 3 Poémes dHenri Micheaux)3, K. Szymanowskiego (2 utwory: IV Symfonia i Stabat Mater), K. Pendereckiego (2 utwory: Tren i Pasja wed³ug
w. £ukasza) i I.J. Paderewskiego (1 utwór: Symfonia hmoll).

2

Por. A. Ch³opecki, O recepcji polskiej muzyki 19451995, w: Muzyka polska 19451995,
Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1996, s. 357381.
3 Lista by³a uk³adana przed powstaniem IV Symfonii.
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Oczywicie, spis Gerhartza, jak ka¿dy wybór, jest propozycj¹ subiektywn¹.
Daje jednak do mylenia. Narzucaj¹ siê zw³aszcza nastêpuj¹ce spostrze¿enia. Po
pierwsze, bardzo ma³a jest grupa kompozytorów, z którymi opinia wiatowa kojarzy sobie najwybitniejsze dokonania polskiej muzyki XX wieku. Po drugie, twórcy, z którymi te skojarzenia s¹ zwi¹zane, to przede wszystkim ludzie doskonale
znani na Zachodzie, nie tylko jako kompozytorzy. Po trzecie, co narzuca siê jako
wniosek, wiele jest jeszcze do zrobienia w sprawie promocji muzyki polskiej za
granic¹. Nawet w Polsce odczuwa siê brak opracowania, które by w sposób zwarty i przystêpny prezentowa³o dokonania polskich kompozytorów. I to nie tylko
biogramy twórców, ale tak¿e teksty omawiaj¹ce polityczne, spo³eczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju muzyki polskiej w XX wieku, bez których trudno
by³oby zrozumieæ meandry rozwoju polskiej kultury w minionym stuleciu.
W uk³adzie treci opublikowanej ju¿ ksi¹¿ki Kompozytorzy polscy 19182000
mo¿na wyró¿niæ syntezy i has³a osobowe. Syntezy obejm¹ trzy rozdzia³y dotycz¹ce dziejów Polski w XX wieku: jej historii, szeroko rozumianej kultury i kultury muzycznej. Za ramy czasowe badañ przyjêlimy daty wyznaczaj¹ce okres
istnienia Polski Odrodzonej, tj. od momentu odzyskania niepodleg³oci w 1918
do koñca 2000 roku. Pierwotny zamys³ przesuniêcia dolnej granicy czasowej na
rok 1901 zosta³ zaniechany. Implikowa³by on bowiem badania nad kultur¹ muzyczn¹ w okresie, gdy pañstwo polskie zosta³o wymazane z mapy Europy przez
zaborców.
Ju¿ na pocz¹tku badañ trzeba by³o udzieliæ sobie jednoznacznej odpowiedzi
na dwa, pozornie proste pytania. A wiêc, kogo nazywamy kompozytorem i dalej
 kto jest kompozytorem polskim. Wydaje siê, ¿e pytania te granicz¹ z bana³em,
bo intuicja podpowiada oczywiste odpowiedzi, np. takie: kompozytor, to profesjonalista zajmuj¹cy siê komponowaniem, a kompozytor polski, to obywatel Polski. Gdy siê jednak bli¿ej przyjrzymy tym pytaniom, oka¿e siê, ¿e sprawa nie jest
taka prosta.
Poszukuj¹c odpowiedzi na pierwsze pytanie  kogo nazywamy kompozytorem  skorzysta³em z dowiadczeñ, które naby³em przy pisaniu ksi¹¿ki Dictionary of Icelandic Composers, pierwszego tego rodzaju s³ownika w historii muzyki.
Krótka dygresja. ¯ycie muzyczne w Islandii ma swoj¹ specyfikê. Mog³em siê
jemu bli¿ej przyjrzeæ w czasie 15 letniego pobytu w tym kraju. Otó¿, co najwa¿niejsze, rzuca siê w oczy wysoki stopieñ umuzykalnienia spo³eczeñstwa, wysoki
status spo³eczny muzyki. Doæ powiedzieæ, ¿e w tym ma³ym liczebnie kraju, o populacji mniejszej ni¿ 300 tys. mieszkañców, dzia³a 5 orkiestr symfonicznych, w tym
dwie sta³e, opera, balet, dziesi¹tki chóralnych i instrumentalnych zespo³ów. ¯ycie
koncertowe wzbogacaj¹ wystêpy licznych zespo³ów kameralnych i chóralnych
oraz festiwale muzyczne. W kraju dzia³a szereg organizacji muzycznych, w tym
Islandzkie Centrum Informacji Muzycznej (Íslensk tónverkamiðstöð) za³o¿one
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ju¿ w 1968 roku. Islandzki system edukacji muzycznej opiera siê na unikalnych
za³o¿eniach prawnych z roku 1975, które umo¿liwiaj¹ ró¿nym grupom spo³ecznym zak³adanie szkó³ muzycznych przy szko³ach ogólnokszta³c¹cych, dziêki czemu nauczanie muzyki mo¿e byæ wplecione w codzienny rytm zajêæ szkolnych.
W konsekwencji, w Islandii dzia³a przesz³o 70 szkó³ muzycznych, do których
uczêszcza blisko 20% m³odzie¿y szkolnej4.
Ale pocz¹tki nie by³y ³atwe. Musimy o tym pamiêtaæ, ¿e od 1380 roku a¿ do
1918 Islandia by³a pod panowaniem duñskim. W 1918 przyznano jej status niepodleg³ego pañstwa bêd¹cego w unii personalnej z Dani¹. Pe³n¹ niepodleg³oæ
uzyska³a Islandia dopiero w 1944 roku.
Pocz¹wszy od XIX wieku zaznaczaj¹ siê jednak tendencje zmierzaj¹ce nie
tylko do odzyskania pañstwowoci, ale i tak¿e powrotu do róde³ narodowej to¿samoci  do tradycji kulturalnej. Wiosna Ludów wyra¿a³a w pe³ni idee wolnociowe, jakie ogarnê³y wówczas liczne, zniewolone dot¹d kraje. Sztuka, g³ównie
literatura, ale te¿ i muzyka, staje siê nonikiem tego wolnociowego przes³ania.
W muzyce wyra¿a³o siê ono w nawi¹zaniu do korzeni narodowej kultury, do muzyki ludowej. Folklor muzyczny staje siê ród³em inspiracji artystycznej i dokumentem narodowej to¿samoci. Tendencje te przenikaj¹ tak¿e do Islandii i z czasem zaowocuj¹ dynamicznym rozwojem sztuki, przypadaj¹cym zw³aszcza na drug¹
po³owê XX wieku. W tym kontekcie symbolicznego znaczenia nabieraj¹ nastêpuj¹ce daty: 1840  wyposa¿enie Katedry w Reykjaviku w organy, 1861 zbiór
hymnów po islandzku opublikowany we wspó³czesnej notacji, 1874  skomponowanie przez Sveinbjörna Sveinbjörsona uroczystego hymnu, który stanie siê
póniej hymnem narodowym, 19061909  wydanie drukiem kolekcji pieni ludowych, 1926  pierwsze koncerty symfoniczne w Reykjaviku w wykonaniu orkiestry z Hamburga, 1930  za³o¿enie pierwszej szko³y muzycznej w Reykjaviku
oraz powo³anie Rozg³oni Radiowej, 1945  za³o¿enie przez Jóna Leifsa Zwi¹zku
Kompozytorów Islandzkich, 1950  powstanie Teatru Narodowego i Islandzkiej
Orkiestry Symfonicznej.
O ile dokonania muzyczne w XIX wieku by³y zwi¹zane z osi¹gniêciami kilku zaledwie kompozytorów, to w drugiej po³owie XX wieku dotycz¹ ju¿ grupy
twórców, która zas³uguje na miano rodowiska kompozytorskiego. rodowisko
to stanowi szczególnie wa¿ny element ¿ycia muzycznego Islandii. W 1996 roku
Zwi¹zek Kompozytorów liczy³ oko³o 60 osób. Zakres ich zainteresowañ obejmuje wszystkie gatunki muzyczne, a kompozycje odbijaj¹ charakterystyczne tendencje stylistyczne panuj¹ce w muzyce naszego stulecia.
4 Stan

szkolnictwa muzycznego i sytuacja materialna muzyków zmieni³y siê na niekorzyæ po
roku 2008, w zwi¹zku z ogólnowiatowym kryzysem rynków finansowych, który szczególnie dotkliwie dotkn¹³ Islandiê.
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Dwie specyficzne cechy rodowiska kompozytorskiego Islandii zas³uguj¹ na
uwagê. Pierwsza z nich dotyczy kwalifikacji kompozytorów. Tak wiêc, obok profesjonalistów, dzia³a tu liczna grupa kompozytorówamatorów tworz¹cych g³ównie pieni, czêsto wraz z tekstami. Ta grupa twórców zdecydowanie dominowa³a
w XIX stuleciu, ale jest równie¿ wyrazicie obecna w naszych czasach. Cecha
druga dotyczy rodzajów muzyki szczególnie preferowanych. S¹ nimi muzyka
kameralna i wokalna; ta ostatnia na g³os solowy z akompaniamentem i na chór.
Obie wspomniane cechy osadzone s¹ g³êboko w lokalnej tradycji muzycznej i wi¹¿¹
siê niew¹tpliwie z kultywowaniem muzyki w ma³ym i izolowanym rodowisku.
Prace nad s³ownikiem kompozytorów islandzkich rozpocz¹³em od skompletowania listy kompozytorów. I wówczas okaza³o siê, ¿e lista kompozytorów
zrzeszonych w Zwi¹zku nie obejmuje nazwisk wielu twórców, których utwory
by³y mi znane, emitowane przez radio, nagrywane na p³ytach. To prawda, ¿e
trzon tego rodowiska stanowi¹ dobrze wykszta³ceni zawodowi muzycy. S¹
wród nich nie tylko osoby po studiach kompozytorskich, ale te¿ skrzypkowie,
wiolonczelici, kontrabasici, piewacy, flecici, organici, pianici, dyrygenci itp.
Jednak¿e, co godne podkrelenia, wiele utworów kompozytorów niezrzeszonych,
muzykówamatorów, cieszy siê znaczn¹ popularnoci¹. Ich muzyka ¿yje, jest
grywana i nagrywana, wykonywana, piewana. Jak¿e nie uznaæ ich za kompozytorów?
Tak krystalizowa³o siê moje przekonanie, kogo mo¿na nazwaæ kompozytorem. Da³em jemu wyraz nie tylko w s³owniku kompozytorów islandzkich, ale
tak¿e w publikacji o polskich kompozytorach. Tak wiêc, w moim przekonaniu,
kompozytorem jest twórca chocia¿by jednej kompozycji, utworu, który zaistnia³
jako fakt artystyczny. Zaistnienie rozumiem przede wszystkim jako publiczne
wykonanie utworu. Wzmacniaj¹ je wszelkiego rodzaju formy upowszechnienia utworu, takie jak: druk, powielanie, afisze, programy, nagrania, transmisje
w mediach, opinie, recenzje itp.
Takie rozumienie terminu kompozytor wyznacza³o jednak nadal zbyt szerokie pole badawcze, wymagaj¹ce ograniczeñ. Skupi³em siê wiêc na kompozytorach tzw. muzyki klasycznej. Jest to wprawdzie termin nieostry, ale intuicyjnie
dobrze wyczuwalny. Eliminuje twórców, których sfera zainteresowañ ogranicza
siê wy³¹cznie do tworzenia tzw. muzyki lekkiej, rozrywkowej, pozostawia natomiast w polu badawczym kompozytorów uprawiaj¹cych oba te rodzaje muzyki,
a tak¿e pisz¹cych muzykê sceniczn¹, filmow¹, teatraln¹, podejmuj¹cych próby
syntezy muzyki klasycznej z inn¹, np. z jazzow¹.
Drugie ograniczenie dotyczy³o kwalifikacji kompozytorów. Przyj¹³em, zgodnie z definicj¹ terminu kompozytor, ¿e takie czynniki jak: wykszta³cenie muzyczne, przynale¿noæ do zwi¹zków twórczych itp. nie bêd¹ mia³y pierwszoplanowego znaczenia w uznaniu danego twórcy za kompozytora.
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Podobnie dzia³a³em, kompletuj¹c listê do ksi¹¿ki o polskich kompozytorach.
Pragn¹³em nie pomin¹æ nikogo, kto swym twórczym trudem, chocia¿by najmniejszym, wpisa³ siê w bieg historii muzyki polskiej w XX wieku. Wraz z gronem
wspó³pracowników staralimy siê byæ w równym stopniu rzetelni, co skromni
i nie dopuciæ do sytuacji, by subiektywne oceny dorobku przesz³oci zepchnê³y
w zapomnienie jakiegokolwiek z twórców tego dorobku. Nasze zadanie rozumielimy bowiem jako dokumentowanie dokonañ polskich kompozytorów, a nie
wartociowanie ich dorobku. Szczególnie jest mi bliska idea wyra¿ona przez Guido Adlera: gmach stylu sk³ada siê zarówno z postaci wielkich jak i ma³ych; by
uzyskaæ pe³ny jego wizerunek nale¿y badaæ wszystkie5. D¹¿ylimy wiêc do nadania ksi¹¿ce maksymalnej pojemnoci, z punktu widzenia liczby przedstawionych
w niej hase³ osobowych. St¹d te¿ znajdziemy w niej nie tylko has³a rozbudowane treciowo, ale i tak¿e has³a szcz¹tkowe, rejestruj¹ce jedynie najprostsze
fakty, wymagaj¹ce pog³êbienia. Obecnoæ tego rodzaju hase³ jest jednak wa¿na,
gdy¿ wskazuje na kierunek, w którym mog³yby byæ prowadzone dalsze badania
w przysz³oci.
Udzielenie odpowiedzi na pytanie, kogo mo¿na uznaæ za kompozytora polskiego te¿ nie by³o ³atwe. By³a to sprawa o podstawowym znaczeniu przy ustalaniu listy kompozytorów. Narzucaj¹ce siê zdroworozs¹dkowe rozwi¹zanie tego
problemu sugeruj¹ce, ¿e kompozytorem takim bêdzie po prostu kompozytor polskiej narodowoci mog³oby, co najwy¿ej, i to w ograniczonym zakresie, okazaæ
siê przydatne wy³¹cznie do badañ nad polskim rodowiskiem kompozytorskim
po II wojnie wiatowej. A wiêc w czasie, kiedy to, w wyniku zbiorowych mordów, masowych deportacji i zasadniczych zmian granic struktura etniczna spo³eczeñstwa polskiego sta³a siê homogeniczna. Nie mo¿e byæ natomiast odnoszone
do wielonarodowociowego pañstwa polskiego w okresie miêdzywojennym.
Bliskie jest mi stanowisko Joachima Lelewela, który ju¿ w 1836 roku pisa³:
Ukrainiec, Kaszub, Rusin, Wielko lub Ma³opolanin, Litwin, Podolanin, ¯mudzin, Mazur, Wo³ynianin i jakiej b¹d ziemi dawnej Rzeczypospolitej syn jest
Polakiem i w tym jedynie nazwisku ca³oæ nasz¹ widzimy6. Wielu wspó³czesnych polskich uczonych wypowiada siê w tym samym duchu. Tadeusz W. £epkowski efektownie i lapidarnie wyra¿a tê sam¹ myl stwierdzaj¹c: Naród polski
by³, jeli siê tak mo¿na wyraziæ, wielonarodowy7. Antonina K³oskowska pisze:
( ) ka¿da du¿a zbiorowoæ narodowa musi byæ «wspólnot¹ wyra¿on¹» ( )

5 Cytujê za: Introductio musicae 4. Analiza i interpretacja dzie³a muzycznego. Wybór metod,
AM w Krakowie, AM w Gdañsku 1990, s. 39.
6 Polska myl demokratyczna w ci¹gu wieków. Antologia, oprac. M. Kridl, W. Malinowski,
J. Wittlin, Warszawa 1987, s. 113.
7 T. £epkowski, Uparte trwanie polskoci, LondynWarszawa 1989, s. 27.
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Oznacza to, ¿e musi odwo³ywaæ siê do ca³ego zasobu symboli, wartoci, wiedzy
i przedstawieñ, które mog¹ byæ wspólne ró¿nym grupom, kategoriom i jednostkom w obrêbie tej zbiorowoci8. Polakiem, w wietle tej wypowiedzi, jest wiêc
cz³onek owej wspólnoty wyra¿onej, a wiêc po prostu wspólnoty kultury. O polskoci nie bêdzie wiêc rozstrzygaæ ani narodowoæ, ani te¿ jêzyk, lecz wspó³uczestnictwo w polskiej kulturze, wiadomoæ przynale¿noci do tej kultury.
Co siê tyczy tej ostatniej Jerzy Tomaszewski powiada, ¿e wiadomoæ narodowa nie jest w³aciwoci¹ istniej¹c¹ zewnêtrznie, lecz powstaje, trwa (a niekiedy zanika lub siê zmienia) jedynie w umyle ludzi. wiadomoæ mo¿emy analizowaæ przede wszystkim na podstawie deklaracji zainteresowanych9. A Henryk
B. Samsonowicz dodaje: Strze¿cie siê tych, którzy chc¹ mieæ monopol na ocenianie, kto nale¿y do takiej wspólnoty jak naród. Mo¿e do niej nale¿eæ ka¿dy, kto
dobrowolnie poczuwa siê do zwi¹zku z t¹ wspólnot¹10.
To by³yby najwa¿niejsze problemy zwi¹zane z budow¹ ksi¹¿ki Kompozytorzy polscy 19182000. Planowana ksi¹¿ka w jêzyku angielskim Polish Music. Polish
Composers 19182010 nie bêdzie, jak wspomnia³em, prostym t³umaczeniem wersji polskiej. Z tomu Eseje wypadn¹ niektóre teksty, natomiast dojd¹ dwa nowe:
o minimalizmie oraz o nowym pokoleniu kompozytorów polskich na pocz¹tku
XXI wieku. Tom Biogramy obejmie has³a, których wybór zostanie dokonany
wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
 laureaci kompozytorskich nagród miêdzynarodowych,
 kompozytorzy, laureaci innych ni¿ kompozytorskie nagród miêdzynarodowych,
 muzycy polscy znani dobrze za granic¹ z innej ni¿ kompozytorska dzia³alnoci, zajmuj¹cy siê tak¿e marginalnie dzia³alnoci¹ kompozytorsk¹ (np. Jerzy
Maksymiuk, Stanis³aw Skrowaczewski, Jan Krenz, Pawe³ Klecki, Henryk
Czy¿, Witold Rowicki),
 polscy kompozytorzy ¿yj¹cy i tworz¹cy za granic¹, bez wzglêdu na odnoszone sukcesy kompozytorskie,
 polscy kompozytorzy tworz¹cy i zamieszkuj¹cy w kraju, laureaci krajowych
konkursów kompozytorskich,
 polscy kompozytorzy tworz¹cy i zamieszkuj¹cy w kraju, nie bêd¹cy laureatami konkursów kompozytorskich, ale wyró¿nieni nagrodami pañstwowymi lub zwi¹zków twórczych,

8

A. K³oskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 45.
Cytujê za: M. Jagie³³o, Partnerstwo dla przysz³oci. Szkice o polityce wschodniej i mniejszociach narodowych, PWN, Warszawa 2000, s. 11.
10 Wypowied H.B. Samsonowicza, skierowana do m³odzie¿y, zamieszczona na ³amach Rzeczypospolitej, nr 35063X z dnia 06.06.2000, s. 3.
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 polscy kompozytorzy, nie bêd¹cy laureatami krajowych konkursów kompozytorskich, posiadaj¹cy jednak bezsporne zas³ugi dla rozwoju regionalnej
kultury muzycznej,
 polscy muzycy, znani z osi¹gniêæ innych ni¿ kompozytorskie, zajmuj¹cy siê
tak¿e marginalnie kompozycj¹ (np. W. Gieburowski, H. Feicht, K. Mrowiec,
I. Pawlak),
 ksiê¿a-kompozytorzy,
 kompozytorzy zwi¹zani ze rodowiskiem kocielnym,
 kompozytorzy najm³odszej generacji, którzy zaistnieli po 2000 roku, ciesz¹cy
siê uznaniem za dokonania kompozytorskie.
Tak zbudowany tom Biogramy bêdzie mniejszy ni¿ w wersji polskiej i obejmie nie 1300, lecz oko³o 800 hase³. Dokonane zostan¹ tak¿e uaktualnienia hase³
¿yj¹cych kompozytorów za lata 20002010, które obejm¹ nowe, wa¿ne fakty biograficzne oraz spisy kompozycji. Ca³oæ ksi¹¿ki planowana jest jako edycja jednotomowa.
Takie s¹ za³o¿enia projektu, nad którego realizacj¹ przysz³o mi wspó³pracowaæ z przedstawicielami KUL  w³adzami i pracownikami wiod¹cego polskiego
uniwersytetu. Cieszê siê, ¿e do takiej wspó³pracy dosz³o i ¿e przebiega ona harmonijnie i efektywnie. Mam jednak wiadomoæ, ¿e osi¹gniêcie finalnego celu 
publikacji ksi¹¿ki w jêzyku angielskim  nie bêdzie ³atwe. ¯yjemy w czasach,
w których sprawy kultury wysokiej spychane s¹ na margines. Na nic zda³ siê apel
tzw. obywateli kultury, obejmuj¹cych blisko 500 wybitnych twórców z ró¿nych dziedzin sztuki oraz mened¿erów kultury. W 2010 roku apelowali oni do
naczelnych w³adz pañstwowych o powiêkszenie rodków finansowych przeznaczonych na kulturê z 0,37% PKB do 1% PKB. Nic siê jednak nie zmieni³o; w bud¿ecie na rok 2010 utrzymano ten wyj¹tkowo niski wskanik11. Przypominam
tak¿e inne, nie przynosz¹ce nam chluby liczby. A wiêc, jestemy 6 gospodark¹
w Unii Europejskiej, a w wydatkach na kulturê zajmujemy przedostatnie miejsce12. I drugi wskanik  Francja przeznacza na kulturê 6% PKB, a wiêc 16 razy
wiêcej ni¿ Polska13.
Có¿ wiêc robiæ? Zrezygnowaæ z ambitnych planów, z dzia³añ? Poddaæ siê?
Pogr¹¿yæ w rezygnacji, apatii? Frustracja nie jest dobrym doradc¹. Mamy moralny i patriotyczny obowi¹zek dzia³ania. Wzorce i inspiracje mo¿emy czerpaæ z postaw i wskazañ wybitnych Polaków, których nie brak w naszej historii. Poszukajmy wiêc najpierw odpowiedzi na pytanie co robiæ? A dalej  jak to robiæ? Odpowied na pierwsze z tych pytañ ukryta jest, jak siê zdaje, w przes³aniu wiersza
Kiedy bia³oczerwona Ks. Janusza Stanis³awa Pasierba14. Brzmi on:
11

Por. <http://obywatelekultury.pl/2010/06/331>, (data dostêpu: 20 grudnia 2010).
List Obywateli Kultury do Premiera z dnia 25.02.2010.
13 Por. <http://obywatelekultury.pl/2010/06/331>.
14 Ks. J.St. Pasierb, Zdejmowanie pieczêci, Czytelnik, Warszawa 1982, s. 71.
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kiedy
bia³oczerwona
stajesz siê
szaroczarna
kiedy siê zmierzchasz
gdy w cieñ siê cofasz
gdy nam
pe³na wietnoci dawnej
wielobarwna
ciemniejesz w oczach
której nam nikt nie zazdroci
która nie umiesz ocaliæ
w godzinê klêski
ty, któr¹ ciê¿ko jest dwigaæ
której nie mo¿na zostawiæ
niech nie zabraknie nam si³y
gdy tak¹ przychodzi ciê kochaæ
Ciê¿ko jest dwigaæ balast obci¹¿eñ, w jaki koleje losu wpisuj¹ bia³oczerwon¹. W trudnych chwilach nie mo¿emy jej zostawiæ; niech nie zabraknie nam
si³ gdy tak¹ przychodzi ciê kochaæ, mówi poeta. Darzyæ mi³oci¹, bez wzglêdu
na okolicznoci.
A jak my, ludzie zwi¹zani z kultur¹ mamy na co dzieñ postêpowaæ, czym siê
kierowaæ? Jaki winien byæ nasz stosunek do narodowej tradycji, do dokonañ i dorobku kulturowego? Drogê wskazuje nam Jan Pawe³ II. Tak mówi³ w Gnienie
3 czerwca 1979 o polskim dziedzictwie kulturowym:
Proszê Was:
Pozostañcie wierni temu dziedzictwu! Uczyñcie je podstaw¹ swojego wychowania! Uczyñcie je przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowajcie to dziedzictwo!
Pomnó¿cie to dziedzictwo! Przeka¿cie je nastêpnym pokoleniom!
Idmy t¹ drog¹. Mamy wówczas szansê pokazaæ wiatu, ¿e do dorobku narodów europejskich wnosimy wartoci najwy¿szej rangi  wybitne dokonania w dziedzinie kultury. Ksi¹¿ka, nad któr¹ pracujemy, bêdzie przyczynkiem na tej drodze,
wiadectwem tych dokonañ.
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POLISH COMPOSERS 19182000  CONTINUATION
Summary
The author discusses his inspirations and premises behind Polish Composers 19182000, which
appeared in print in 2005, jointly published by the Warsaw and Gdañsk Academies of Music. It
consists of two volumes  Essays and Biographical Entries. The former presents a wide panorama
of social, political and cultural phenomena, which influenced the development of Polish music in
the 20th century. The second volume consists of around 1300 biographical entries. This paper contains remarks about the contents planned for the English version of the book.
Two complementary sources of inspiration determined the books coming into being. The
first, a belief that the accomplishments of Polish composers of the 20th century are just as outstanding as they are littleknown. The second inspiration comes from an observation that the list of the
finest musical compositions of the 20th century (289 items), compiled in 1992 by Leo Gerhartz from
the European Radio Union, ranks Polish music as no. 12. It is represented by 10 compositions by
4 composers: Witold Lutos³awski (5 compositions), Karol Szymanowski (2 compositions), Krzysztof Penderecki (2 compositions), and Ignacy Jan Paderewski (1 composition).
At the outset of the research, two seemingly simple but essential questions had to be answered.
The first one being who do we call a composer, and the other, who do we consider to be a Polish
composer. In the authors view, a composer is a person who has composed at least one musical
composition, a piece which became known as an artistic fact. Here, become known means primarily a public performance of a piece. The authors attention focused on the lives and works of the
socalled classical composers. While searching for an answer to the question as to who can be
considered a Polish composer, the author analyses statements made by outstanding Polish researchers. He shares their view that Polishness should not be determined by nationality or language, but
by participation in Polish culture, and an affiliation to it.
The last part of the paper concerns the structure and contents of the English version of the
book. It will be published jointly by the John Paul II Catholic University of Lublin and Stanis³aw
Moniuszko Academy of Music in Gdañsk. The book will not be a simple and direct translation of
the Polish version. The contents of the Essays volume will be different, and the Biographical Entries volume will include, first of all, the following entries: winners of Polish and international
composition competitions, composers who have rendered great services to Polish musical culture,
priestscomposers or other persons, whose creative activities are closely linked to the music of the
Catholic Church, and representatives of the younger generation of composers, who have become
known after the year 2000. The goal of the planned book is an attempt at proving the thesis that the
contribution of Polish composers to the European cultural achievements, their outstanding accomplishments in the area of culture, are of the highest value.
Keywords: XX century, Polish history, Polish Culture, Polish Music, Polish Composers
Nota o Autorze: prof. dr hab. Marek Podhajski, urodzony w 1938 roku w Nowogródku,
Polska. Teoretyk muzyki, muzykolog, kompozytor. Obywatel Polski i Islandii. Ukoñczy³ Akademiê
Muzyczn¹ w Gdañsku w zakresie teorii muzyki (1961) i kompozycji (1966). Doktor nauk humanistycznych w zakresie teorii muzyki (Dyplom No. 2, Akademia Muzyczna w Warszawie, 1972),
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historiimuzykologii (Akademia Teologii
Katolickiej, Warszawa 1993), Profesor sztuki muzycznej, tytu³ naukowy przyznany przez Radê
Pañstwa, Warszawa 1982. Zatrudniony w AM w Gdañsku od 1961 roku, od 1982 jako profesor.
W gdañskiej uczelni pe³ni³ funkcje: dziekana Wydzia³u Wychowania Muzycznego (19721975),
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dziekana Wydzia³u Kompozycji i Teorii Muzyki (19751978), kierownika Katedry Kompozycji
i Teorii Muzyki (19721978), prorektora (19821984). Za³o¿yciel i pierwszy dyrektor (197881,
19871990) Instytutu Teorii Muzyki przy AM w Gdañsku. Organizator ¿ycia naukowego gdañskiej
uczelni. Profesor AM w Warszawie (19942008). Nauczyciel teorii muzyki w Tónlistarskólinn á Akureyri, Islandia (19902005) Organizator I Festiwalu Islandzkiej Muzyki Fortepianowej w Akureyri
(Islandia 1992) i redaktor ksi¹¿ki w jêzyku islandzkim i angielskim wydanej z tej okazji. Autor
7 ksi¹¿ek i oko³o 100 drukowanych artyku³ów. Do najwa¿niejszych ksi¹¿ek nale¿¹: Formy muzyczne (1991), Nowy system muzyki X. Jana Jarmusiewicza w perspektywie polskich prac z harmonii
XIX wieku (1992), Dictionary of Icelandic Composers (1997)  pierwszy tego rodzaju s³ownik w historii muzyki, Kompozytorzy polscy 19182000. T. 1: Eseje. T. 2: Biogramy (redaktor naczelny,
2005). Uhonorowany licznymi polskimi i zagranicznymi odznaczeniami. Cz³onek ZKP, Miêdzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego (do 2009), International Biographical Centre Advisory
Council w Cambridge, Cz³onek do¿ywotni American Biographical Institute Research Association.
S³owa kluczowe: XX wiek, historia Polski, polska kultura, polska muzyka, polscy kompozytorzy

