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O PEWNYCH ASPEKTACH OPISU KULTUP"Y MUZYCZNEJ

j ętych badań histoTycznych, do histoľii muzyki' choć zđaję sobio śpTawę'

żewielowarstwowaiwĺeloaspektowaanaliza.kulturymuzycznoJniesie
z sobą czysto techniczne tľuđńści w spójn;łn i całościowym pľzedstawia-

"J 
''iv"ír.o* badań (stąd praktyka odd"i"l''"go tŤaktowania zakľesÓw

pozostających ze sobą w .siľzęzĚnĺacr' zwľotnych'')' Być może' history-

ków napawają ot"*ą u*tiä:" ''ĺ"Lto'y"tr 
socjologów i etnografów' któ-

Ji ,^irr^ąä" ao ĺo'*"łow"''ĺ' prawidiowości czy ''praw" 
rozwoiu' któľe

nie mieszczą "ĺę 
* t'uay"yl'ie pojmowanych badaniach historycznych'

Po trzecie, *ĺ"1" *sau"";" "u 
to' źe doświadczenia i reÍleksje wyniesione

" 
p"sirti""": obselwacji współczesnej .""* :"'":"ľ^''jości 

mogą ptzyczy'

' nić się do wzbogacenia czy-rozszeĺzeĺia rozumíenia zasięgu pojęcia ''za-
kres pŤzeđmiotowy ľ'ĺstor1i '"''"yLľ' 

i lepszego przystosowania pľoceduľ

badawczych do odtwarzaĺria azĺáiow' Choć patrzenie na przeszłość pĺzez

pryzmat doświad'czeń *'n"ł"^'"y"l' może wzblđzaŁ uzasadnione oba_

'' wy, zwłaszcza*ot"" ""ę'io 'y'oíu""go 
postu1atu ''rvczucia 

się w bada-

i ną epokę"' to w istocle Áu"łn^ część teolďyczrt:1:"ľ"J::ľäT:-.:

Każd'e z uprzednío tutąj padających zd,aí -- wyjaśniam, że refe-fenci nie uzgadníali w szczegółach tematyki *ystapieĺ i poglądów 
-utrudnia moje zadanie, gdyż mogę bąďż powŁőizyć. to, co lnn1 

- i to7apewne zręczniej 
- zđążyli już powiedzieć, bądź mogę twieldzić coś

niepľawdziwego, już wcześniej tu odrzuconego. Ponieważ nle ĺnam 1nne-
go wyjścia, ptzechodzq do meritum sprawy.

Aby uniknąć niedomówień kilka wstqpnych wyjasnień. Po pielw-
sze: u' szerokim znaczęnlu nazwa ,,histoľia lnuzyk7', (lub __ w tej chwiliniemal wymiennie w prakĺyce rraukorł,ej stosowany termin ,,historia!ĺlrltuľy muzycznej',) obejmuje tľzy zespoły zagadnień: a) pr.clces rozgľy-
waJący się w czasie i w plzestIzeni, b) odpowiednie prcceduľy badawcze,
l<tóľe zmierzają do odtwarzania dziejów, c) zbióľ 1wieĺdzeń, któľe sa
r'ezultatem badania przedmiotu' 1 Pľzypuszczam jednak, ze rozulnlenie
pojqcia ,,historia muzyki,' (lui: ,,historia kulturl, rqy7y62nej,,) nie jest
raz na Zawsze ustalone i że zależy od funkcjonoĺ'ania implicite lub wy-rażanych expiicite cgóinych pog]ądów danego okĺesu i szczegółowych
poglądów i praktyk poszczególnych bađaczy. w tym Sensie spotkaníe
nasze ma chyba na ce1u nie tyle zdefinio.ľanie pojęcia ,,zakres plzedmio-
towy histoľii muzyki'', co ukazanie jego wielorakich, możliwie nowo-
czesnych ľozumień. Po drugie, sądzę, iż nie ma rozsądnych powoclóĺ.
clo oddzietrania czy pIZeciwstawiania pľocesów klasycznej procedury
badawczej histoľii rnuzyki innym, ]icznym Punktom ,widzenia, takim jak
np' socjologiczny, etno]ogiczny. ,,Prymitywna lĺultura',, ,,pieľwotna kul-tuľa''' ,,orientalna kultura,', ',subkultura'' są talrże kulŁuľami, które do-
t-nagają się zbadania. Wydaje się, że jedynie pľzeszkody w postaci braku
odpowiednich źľódeł historycznych i sprawdzo''ych mátođ ľekonstľukcji
historycznej nie pozv;oliły dotąd na skuteczniejsze włączenie wspomnia-
nych punktów \Ą/idzenia, socjologicznego i etno]ogicznego, do szeroko po-

Í J. Topolsl(i: Metod()IogĹa Łisćoŕźi. walszalva 1968'
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;:":ľffil.ä ;'*.;;;"y"il';t w stosu''tu'do danJ'ch badań szczegó-

iffi;"; ň.;ň;ii.,łt'aaű*ą, i z tym faktem - choć moż.nie z je-

go konsekwencjami - natez; 'Ę 
poeáa"ĺe' Zľesztą pragnę wskazać' 

'że
"*'r"l"'J"*""t"i" z bliższej l't aäu"] pľzeszłości muzycznej wpľojekto-

wuje się w teraŹníejszoŚć ĺ w sensie ma1eľiałowym i w sensie mechanĺz-

ääi" ł,r"L"i"""wania kutrtury muzycznej. Stąd.pľzykład, o któIym za

chwilę. Po czwarte, p"*''" p'""'"d"' a nawet absurdďność w przedsta-

wianiu spľaw w pľzykładzie iu*t ""lowu' 
zmi.e1a đo. sľ11wokowania dy-

,i""lil iäĹ' :".' io*ĺu,,, 
""1 "us"y"h 

wystąpień' a nie,_Podawanie Prawd

,ur-iu r^*"i" usta]onych. Po piąte, wszystko, o czym będe mówić - po-

"ä_"cä"u ""*'*sją 
_" to dowánĺe wybŤany lecz realnie istniejazr:::r-

,.. íi"fä;;ä',ľ""r"-''"'ysłowienie' 1oĘzow.1ie 
i możlíĺľie jak naj_

' jäJ"il;.^ .łonkretyzowanie problematyki' Po szóste' świadomie Tezygnu-

l''. ř;;""Á.""", "",,äy"y:"y"ľ' 
i bibliogľaÍicznych jako tutaj nieistotnych'

JestTok19?0.ZnajdujemysięwSanđomierzu(pľzykładwľ,bĺeľ.a1

." ľJ:'J""*ľňu'-"ľ;il;osŻ ĺ * ]liyT ":"']::.!::'::i]: '::::::,]. il ':';;; 
;;"_.," s".,ao'''i"'" AD 19?0)' czy í gďzie się tutaj tworzy'

^,,-.,vi óÄżip ĺnażna zobaczyć. kupić mateľialne: rvykonuje, słucha, uczy muzyJ<i, gdzie y:':? "?b:::ľ:^::ľ]'-:i:"::1l':
przedmioty z[/rązane , ^uryką, 

jakie istnieją i Íunkcjonują iutaj insty-
'. a- ';.---^-'__^+:ĺ'' .r-iô}ôńi. łAqt řnieisce na muzvke?ĺ'"ĺ", * kłórych proĺĺlu działania jest miejsce 

"Ť ľ"".yk:]
'i'ililí;;i;;a.,ĺ"m 

spľawami muzyki zajmują się w Sando'
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nierzu \ĄIydział oświaty (zagadnieĺria szkolnictwa i kultury) i lVydział
Hand]u Powiatowej Rađy Narodowej oraz Kuria (zagadníenia śpiewów
lituľgicznych, śpicwilw r,vieľnych' sprawy organistowskíe, Zagadnienia
konsertvatorsl<ie)' łV_vclział Oślviaty i ]Iandlu oraz Kuria nie maią pehrej
iiutonomii, li'ĺ'z pĺlcllcgaią \YyŻszym instancjom z siedzibą poza Sandomie-
t'zcm Zĺ,s1-.ilł Picśni i Tańca przy Zakładowym Domu Ku1tLrry Hutr.
Szlĺilr poĺ1 logll l<ul tura]no-ośr,l'iaiowym władzom lrutnict\Ą'a' ľównież znir j-
<1rI jitr ylll Śi(: poz.l Sanclomielzem'

ĺ)l'zv f()zpćrĺľywaniu kwestii związanych ze szko1nictrt'em nalc-
ziIlĺllly pirmiętać o pľzedszkolach, dalej o szlĺołach podstaworłvch i śred_
rricil og<1Lnokształcących, upľawiających przedmiot zwany , 'wychowanier-nIiiuz1icznym", o Seminaľíum Duchownym, w którvm nauĺ:za siq choľału
gľe8oIiańskiego oľaz e]enrentów teorii i histoľii muzyki, o Państwor.vcj
Szl<ole Muzycznej i o ognisku Muzyczn5.m. Działalność lvymienionJ-ch
szkół opieľa się na typowych progľamach, lecz sposoby ľealizacji pľo
g1ramów mogłyby dać ir'r|eresujący materiał do wnioskowania' Wszystkie
rvymienione ucze1nie (poza prz--dszl<olem) n-rają chóry' W mieścic działrr
pclvna 1iczba pľywatnych nauczycicli muzyki, posiĺrdaiących lub nie po-
.iadają, ych forma ln5'ch upcatvnień'

Muzykują członkowie ľegiona7nego Zespołu Pieśni i Tańca
przy Hucie Szkla oraz,'zlonkorvie innych ZespoIów artyStycZ-
nych pIZy organizacjach społecznych j zakładach pľacy. Przypuszczam,
że lv Sandomierzu istniejc oľkicstIa Strazy PoŹaIne j. Regu-
laľnością í masol,vością wyl<onań biją lra głol'vq rvszysiJ<ic innc instytucje
l: o ś c i Ll l y. w kĺóľ1,_h spiewJ ją dul'howni. wieľni. orgel]iśr.i chorr'
]<oście]ne i w których grywa się na organach. W drł'óch czolowych l n-

i<a1ach - w kawiarni ,'Kaszte]anka" i w Domu Tuľystv PTTK
ođbywają się ľegularne dancingi, lĺtóľym towarzyszą orkieS|Iy tanecZnc.
\Ą/szyscy mieszkańc1. miasta są -- dobľorvo1nie lułl nicdobrowolnie
c-,dbiorcamí muzyki nadawanej plŻez lozg]ośniť radia i tclcwiz j i
lP]ównie polskie. lecz lakżc zagranjczne' np. rn7glosniJ Luxemburĺ)
otaz muzyki towarzyszącej f ilmom wyśr,vietlanv-m w kinie' od czasu
clo czasu z kor-rcef tami muzyki lí]żncgo autoľamentu Wystqpują
soliści i gľupy spoza Sandomícĺz:r-

Spora częŚć mieszkańcó\\' Sandomieľza jest nosicielem, 1ub co naj-
llllliĺ.'j odbiorcą, rí\LrZyCZrLego í o 1k l o ľ u, wiejskíego i mieiskiego' Imi
11l'ilt 'jit prtrĺ:owników đo miejsccwych zakładów placy, plzeważnie z po-
lllisl<ii'h wiciskich okolic była đoŚÓ znaczna. W związku z tylo należa-
lĺlll_r' L l,'vzĺ1lr;dnić spccyficzną sytuacjq Sandomierza: miasto lcŹy na skraju
.jr'tIrlĺ'gĺl z lvyľóżniających siq regionów etnomuzYcznYĺ:h Sando
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lll\c,rszczyzny (Sandomierzacy), a glaniczy z dwoma innymi, z których
Iĺlrżcĺv ma odre"bną kulturę muzyczną| z Puszczą Sandomierską (Laso-
lr ilrt'v) i zachodnią częścią Lubelskiego (Borowíacy).

'Muzykalia znajdujemy w bib1iotekach, szczegőInie cenne w bi-
lltiĺltcce Semínarium Duchownego, đalej w bíbliotekach szkolnych,
|ĺ ĺ llĺ:iĺll nych, prywatnych. Książkamí :muzycznymr' płytami i nutami
Irlrttĺllu.ie l(sięgaľnia Domu Książki (o asortymencie płyt, nut i ksíą-
;r,lĺ oraz o zapotrzebowaniach klientów księgarni wo]ałbym nie mówić)'
l']lilcp papierniczv sprzedaje Zeszyty nutowe. Arged oÍeruje akol-
lll.()l|y, trąbki, zestawy peľkusyjne, harmoníjki ustne i kamertony'
!] t] ll T ZaopatÍuje Sandomierz w radíoodbiorniki, magnetofony i adapte_'

|'v. Irujar-ki, piszczałki i inne zabawki m:L)zyczne drewniane, gliniane
|7, |,wotzYw sztuczrycÍ) Ínożna nabyć na taTgach i na odp ust ach'
jVl t't z e u m regiona]ne posiada w Zbiorach niewielką liczbę instľumen-
lťlw muzycznych. W szkołach, kościołach i domach prywatnych spotkać
lll()ż[ä i ns tÍu m enty mllzyczne'

,Iĺ:ś]i dobľze się oľientuję, nikt poważníejszy níe. komponuje
rv ĺśłrrdomierzu mlzyki' ptzynajmniej nie mĺeszka tu żaden Zetkapowskĺ
l!lll[|)()Żyłor (w czasach dawníejszych mieszkał tutaj rľprawdzie Mikołaj
l]łrrrrľllkrt)' ,,Folkloľystyczny'' pľogram Zespołu Fluty Szkła jest kompila-
i]lą i llużAc.ią folkloľu zebľanego v/ okojicy Sandomieľza pľZeđe wszyst-
1ĺilir lv XtX w., co wobec bogactwa lokalnej, żywej tľadycji wiejskiej
(t'ĺľĺlz ĺilwierdzona V/ bieżącym ľoku podczas wakacyjnych praktyk fo]-
ll lĺll'yľIl,yczrrych plzez studentów muzykologii warszawskiej) nie wydaje
;li(i lx)ĺJl'tt]lqcl0m najszczęśliwszym. Do wczeŚniej w;rmienionych - pTzy

!llt.l#,ll wľlltíAtlltl tn$lytucji - amatoľó'\ň/ i zawođowców, orltwórców
lll{l!.yl{l dtinr jłťlzclo ,,nĺezrzesŻoną" ]Írłodzíeż glającą big-beat, rynko-
rvyĺ,h _.* 'ĺ lij,lsłowy(h l pľZybywających z wycieczkami - pijaków
ij li lll8yťĺtlytu !opÜťĺ[tüfQü1: Szła cLzźetłeczka do \aseczka i Góralu czE cź

iłlŕ Śł1l! wyľ]lĺ)py lĺottlĺuľĺowa Źcspołóĺ/ý artystycznych, spoľađycznie plzy_
l!*!láĚJ_ili1,ľ_ulr ł l{Ó ($t'l] lłll ŻłWodowych artystów. S ł u c h a c z a m i mu-

biĺ:llĺ1c wszyqcy, lecz można by wyľóżnić wiele klęgów
nłl ĺ|l(c(|p tiowtltly ľepcľĺ]uaľ i zo wŻg]qdu na możli-

Ęł1 (np, ľ1o ,,Ktlĺzlolĺnlłi'' Äez[)szcza)ą nieliczní,
ol'c,).'ľwl5ľczość ln u 7 y l( o 1 o g i c z-

ŕrłi1.ly:1 q5**,* *ykl(ldowęa w Se-
: 
l.'' , -'l.t'.i.r: , : 

li.

,]l:.wý.ltonľľłuy w sandomieľZu

lli'lllt!)' pl'lłĹ]r r'0l)lijllllĺl'
'.gľig;ľt.ľtňlel, niolrtóľe pieśnĺ le]i-

lĺlĺtĺytlyĺłrr l ľotrrnntyzm (w szlĺolach mu-

ĺ,j lł

#

'" t'_'
j il]|1łl o(l (ftđŕlť)\ý
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zycznych) po muzykę Współcuesną, pľZede wszystkim w lodzaju tej' któ-
Íą za\^|ieTają Zeszyty spźeuam!] ż tańcz?JŤL?J, którą wykonuje się na íesti-
r,valach w Opolu i w Sopocie. Zasiqg chronologiczny, gatunkowy i tery-
torialny recypowanego r'epeľtuaru jest jeSZcZe szetszy (m. ín. dzięki śrođ-
kom masowegĺl pľzekĺrzu).

Przedmiolem rozważan mogłybv wreszcie stać się aktualníe funkcjo-
nujące w Sandomierzu gusty i pog1ąđy na muzykę, zagadnienia
j n 1 c' r a ]< c 'i i in_fľastrukturalnej wszystkich wymienionych spraw mu-
zycz'nycll, a więc gatunków, poziomów, urvaľstwień etc', Śľodowisko san-
domierslĺie na t1e ogó1nopo1skim i w poriwnaniu ze śľodo-ľiska-
mi pozapolskimi. Przy końcu_ takiej obserw-acji można by postałvić pyta-
nie o typowość i specyfikę sytuacji sandomierskiej d1a danego
momentu i Po1ski. Być może, właśnie Ępowość i Specyíika sytuacji
kr,valifĺkowałyby Sandomierz do podjęcia badań dzisiaj, a rviec nie cze-
kając, aż życie muzyczne tego miasta trzeba będzie mozolníe ođtwaľzać
z niepełnych i pľzypadkowych (co nie znaczy: mających prawo pľetendo-
wać do ľeprezentatywności) đanych' Zamykając daleki od kompletności
katalog spľav/ z:wiązanych z muzyką 'ĺe 'ĺ,vspółczesnym Sandomielzu,
pľagnę podkreślĺć, że wie1e z nich nie pozostawi żadnych ś1adów ma-
teľialnych.

Ptzypuszczam, że konieczność badania- pełnego życia muzycznego
(iakiego śľodowiska jak w Sanđomierzu) jakc cząstki przyszłej histoĺii
muzyki wie1u z nas uznałoby Za peTspektywę przerażające1. Níe ma tu
twóľczego środowiska kompozytorskiego, nie poWstają tu Znaczące utwo-
ry. Bądźmy jednak konsekwentni' Jeśli kÍoŚ wzdraga się przed badaniem
okropnego, pľzyznaję, ÍeperiuaTu i stylu orkiestry tanecznej z ,Kaszle-
1anki'', to pozwolę sobie pľzypomnieć, że ostatnio r,vydany ľękopis Blblio-
teki JagiellońskieJ tŻ7/56 ukazuje takíż repertuar XVlltwieczny, grany
obecnie na konceľtach, wydawany na płytach. BiograÍie, lĺwalifikacje
i działa]ność współczesnych olganlstów sanđomierskich tyllĺo dlatego nie
są przedmiotem badań, odmiennie niż w przypadlĺu ich ko]egów np.
z XVI \Ä'., znanych jedynie z nazwisk lub inicjałów, poníeważ jest ich
ĺ'spółcześnie wielu i uľodzili się o ki1kaset IaÍ, za póżno. Wiek nobi1ituje
lĺażdy gr.vizđek wczesnośredniorvĺeczny, wykopany pxzez archeologórv,
podczas gđy współczesny ga-rncalz' wypalając l(ogutki i gwizdki, bardzo
7,res7'tą często będące echem tľadycji zaświadczonej wykopaliskami, pozo-
staje niezauważony. Ptzyznaję, że gwizdki i piszczałki wczesnośľednio-
wieczne są niekiedy jedynymi przedmiotami zaświadczającymi istnien1e
lrultuľy muzvcznej w đawnych wiekach, a współczesny gwizdek Zajmuje
'"ĺ o'rvej kulturze pozycjq peryfeľvjną, jednak pozostaje on faktem (TZecZ
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jasna, abstrahuję tu ođ gwizđka w ustach Íunkcjonariusza Milícji oby_
watelskiej, gwizdek ów służy bowiem do innych niż ĺĺruzyczne funkcji)'
Kaźdy jednogłosowy zapis pieśni religijnej z XVII wíeku wzbuđza

wĺększe zainteľesowanie bađaczy niż współczesna żywa lecz nieznana
badaczom praktyka w zakresie pieśni ľeligíjnej, któľa ma się tak do

weTsji zanotowanej w Spżeusniku kościelngm Siedleckiego jak kodeks
napoleońskí do współczesnego pľawa zwyczaJowego.

Wszvstkie inne przytoczone tutaj aspekty życia muzyczĺego Sando-'
mierza były mutatís mutandis przedmiotem zainteľesowań polskich hi-
stoľykpw muzyki, nie potraÍiłbym jeđnak wymienió żađnego đziela, które
zd'awałoby możliwie kompletną relację ze stanu kultuĺy muzycznej wy-
branych środowisk wiejskich, miejskich czy Íegíonalnych w okľeśIonym

"r^"L, 
, uwzględnieniem całego bogactwa uwaľstwibń, nawiązań do lo_

katnej pľzeszłoś ci :r.Írnzyczrrej, interre1acji infľastľuktur m11zycznego Życja

i miejsca tych środowisk na szerokim t1e porÓwnawczym' Z cząstkowych

aspektów nie uđaje się niestety skłađać całości. Myślę' że níę jest to stan

zalożony.
ŁaÍwo zgodzę się, że przeđstawíony sposób badania wszystkich infoľ-

Ínacji pochođzących z ptzeszłości i teľaŹniejszości' ze wzg]ędu'na rosnącą
chyba w postępie geometrycznym ilość infoľmacji, nie jest ani możIiwy,
ani celowy' Rodzí sÍę przekonanie, że badania szeroko pojętej lĺultuľy

^rry"rr.j wymagają innych metod niż kiáśýčznej hiśtoľíogľafii' Níe
jest to jed;mie spľawa selekcji, opartej pľzede wszystkim na zńiennych
ĺ<ľyteľiach waľtoŚci (m. in. estetycznej, społecznej etc') faktów będących

notiencjalnymí obiektami badań, lecz kwestía specyficznych metod bađa-
ntĺ ÍtrlĺLlw m{$owych. Jestem oczywiście daleki ođ twierđzenía, że bada-
ľlĺa kuituľy aitysiyczno5 nie wymagają hieľaľchizowanía Tangi faktór'ł/

i zagadnień.

*n*
Ptzecllodzę do kwestii drugiej, đo przymiotnika 'p_'ę..! 9._k i v/ pojęciu

,,historia muzyki po1skiej" lub ,,histoľia polskiej kultury m1]zyczuej''.

Nie łudzę síę, że uda mi sĺę wprowadzić do tego zagadníenia jakiś ład
i jasność lub zaproponow ać rozwiązania pľaktyczne, postaram się jednak
zwrócić uwagę na killĺa aspektow Zagadnienia.

Przymíotnik ,,polski'' uźywa się w wielu różnych, częścíowo pokľyłva-
jących się znaczeniach. Po pierwsze, w sensie najszelszym mógłby się
on ođnosić do wyznacznika 'g9-:o€'r'ą!i9znego 

(polityczno-admínistracyjnego).
Lecz wówczas trafniejsze byłoby posługiwaó się okľeśleniem ,,w Polsce'',
np' ,,histoľia muzyki w Polsce'l' co pozwa1ałoby abstľahować od aspektów
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íLaIođowościowych' specyficznoś(]iowych etc' i pozwalałoby na obserwacie

kultury ľóżnojákościáwej i heterogenicZnej ' Tľudności ľodzą się' gdy zda-

-y "obi" "prawę, 
że zasiqg geoglaficzny Polski bywał baľdzo tóżny ' CJ

mägłoby piowaclzió do licznych sporów kompetencyjnych' zwłaszcza

" 
rläutą t.a;ow ościennych. W dziejach Poiski bywały także takie okĺes;"

gdy traciła ona samodzielny byt pańStwowy'

Po drugie, przymiotnikiem ,,polski'' opatruje się twóľców' wytlvor}'

ot.. ," *ň1ęđ.. na związek z grupą językorvo-narođolvościową' Zaten:

tr'vórca-Po]ak pisze utwoľy polskie' Podohnie Iozumując' lĺażd5r ĺai:i

lĺu1ĺurowy powstały w głowie 1ub w ľękach Polal<a tľzeba by L1z'i\3'i Z''

po1ski' Nie 1rudno wykazać, że takie podejście jest bardzo pÍymity_wlic'

i,,Ioz.'" ,ię jednak zgódzić, że kultuIa rÍlllzyczta glup mniei SzoŚciowyĆ]r'

uv tym ĺo"umieniu pojęcia ,,po1ski'' nie r'vchodzi w zakľes ĺozważań n;ic

po1ską kulturą mL1zy czną'

Po tľZeĆie, chciałbym tu wpror'vadzić, za pľzykladem etnogľaÍo"_

i socjo1ogólľ, kľyteľiurn samookľeślenia się twórcy' odtwórcv' Chocl:i

o stwie.d-z".'ie páczucia związk17 z tą lu.b inną gIupą etniczno-jęZyko\!'ą

Pľzypuszczal^rĺ, ze ptzy Toz\\]ażaniu zasięgu pojęcia "polski'' bađacze z ĺe'
g,'iý 

"upo*ĺ""3ą, 
ĺ' 

''uLłua"ją 
na historyczną rzeczyrvistość bardzo cz'^;t':'

iułu.r." pr""korlania, własną świađomość, \<tőľa' z:właszcza rł' odnies1en"u

clo okreJów wcześniejsz1'ch, moźe częściowo lub zupcłnie nie odpor'viadiić

owej IZecąn'vistości. Przecież Skontlastowanie etniczno-jezvkowe' kultu-

Iowe i świadomoŚciowe lv początkach państwo-'vości polskicj Polan í p1e'

mion ruskich było o wiele rnniej znaczące i ważne niż np' SiowiäńSko-nie-

mieckie. Należałoby siq więc zastanowić' w jakiej mieĺze naIzĹ1cani"

.urpoł."""."j siatki pojeciowej na stosunki np' śľeđniowiecznei Euľop';

jcsi uzasadnione í ce1owe'

Po czwarte, pľzymiotnik ,,po1ski'' może odnosić siq do t'ech spet'yIic;-

rroŚcíowych. I w_tym zakresie wyłaniają się trudne do pokonania l<łopoty'

Np. zwiäzek twórczośĺ:i clropina z polską ku1tuľą łatwo uzasađnić pocho-

clzeniem tlvóIcy, jego samookľeś]eniem i specyfiką Z\acz]nej części jegc

"rł,rLĺ, 
1""" ,,przy'giozďzer,ĺe'' pľzy pomocy badań wszystkich cech spe_

cyfícznych ,'ln.trä"rn wie1e truáności' 1M zlviązku z kryteľium specyfiiĺi

pr'agnę"r,vskazać na podstawową tľuclność' l<tórej oÍíarą paclł w archeolc-

gii l(ossina, Iepľezentant t"-' kie'u''ku czy szkoly etnicznel' Biąc'

]<ossiny po]egał na utoŹSamleniu zasięgólĺ'' podobnych ĺ'ytr'vorów kultri

r'o*v(,l' , g..,p"mi językowymi i etnosem' Ptzenosząc .Zagadnicnie 
nĹi

l.'n"" t"."'' lrzába stwieľdzić, że lejonizacja spTaw muzyki, zaĺolvno aľ-

iy"ty""'"l jal< i totkloru, baľdzo często nie wykazuje koincvdencji z gra'_

ASPEKTY oPIsU KÜLTURY MUzYczNEJ

nicami etnicznymi, językowymi, a już zupełnie wyjątkowo z granícami

politycznymi, co w nowszych czasach jest już dTast}rcznie ewidentne'_ 
ĺäś1ĺ ľri"to'ycy podejmują kwestíę ,,polskości'' twórcy lub wvtwoľów'

tc notoiýcźliíó ákcentują aspeki' ljeiíéýzńy lub specyficznościovły, rza-

dziej saniookľeśIeniowy (np. w przypadku spolonizowanych kompozyto-
.owj. w pľzypadku, gdy twóľca mieszka w kraju, twoĺzy w kraju' lecz

iego twórczoić nie wykazuje ,,specyficznie'' polskich elementóvr' nikt nie

ti wątplíwoścl , że chod,zi o twóľcę, którego 'należy zaliczyć đo histoľii
muzyki polskiej. W przypadku twórców z pochodzenia polskich' którzv

od lat mieszkają poza gTanicami kraju, których Í'wótczość nie nosi piętna

,,po1skiego'' i ktőľzy są na tyle nieuprzejmi, że się nie- okľeślają naro_

đowościowo, sytuacja jest nadeľ kłopotliwa; ľzecz charaktefystyczna' że

z kompozytoľów mniejszej Iangi łatv/o lezygnujemy'
Wydaje się, że nie ma recept któľe załaÍ'wiŁyLly spľawę' Poszukiwania

powinny chyba pójść w kierunku kombinowania kilku aspektów, z któ-

ľych jeden lub wíęcej zyskíwałyby rangę đecydujących'
Na zakończenie chcę podkreślíć, że luki w kwestíonaTiuszu badaw-

czym muzykologii nie zostaną wypełnione pTzez niemlzykologów, stąd

powinniśrny sobĺe zdać sprawę z ciążących na nas obo]'iązków ustalänia
' ĺ ľo"po"r'^*o''ia pÍzedmiotowego zalrľesu dyscypliny zwanej historią mu_

zvlĺi polslłicj.
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