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WproWadzenie

Stworzona przez Erica Hobsbawma przed przeszło trzema deka-
dami kategoria „długiego wieku XIX”1, obejmująca swym zasię-
giem okres od wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789) 

po wydarzenia I wojny światowej (1914–1918), intensywnie eksplo-
atowana na polu nauk historycznych i kulturoznawczych, jest coraz 
częściej wykorzystywana do opisu zjawisk z zakresu historii muzyki.  
Jej poznawczy potencjał ma także kluczowe znaczenie dla badań nad  
polską kulturą muzyczną. Rozpiętość czasowa kategorii „długiego  
wieku XIX” niemal idealnie pokrywa się z liczącym aż 123 lata okre-
sem zaborów (1795–1918), który, jak wiadomo, odcisnął niezatarte  
piętno na naszej historii, kulturze i  mentalności, a  jego skutki są 
odczuwalne do dziś. Silnie uzależnione od ówczesnych uwarunko-
wań histo rycznych, ukształtowane wówczas paradygmaty oświecenio-
wy, romantyczny, pozytywistyczny i modernistyczny, będące swoimi 
przeciwieństwami, ale i dopełnieniami, wyznaczyły ściśle określone 
kierunki myślenia o rzeczywistości społecznej oraz o funkcjonowaniu 
w jej obrębie sztuki narodowej.

Mimo bezsprzecznie fundamentalnego wpływu twórczości powsta-
łej w  „długim wieku XIX” na ukształtowanie się rozpoznawalnego 
obrazu sztuki polskiej w naszej ojczyźnie i poza jej granicami, w na-
szych badaniach muzykologicznych ostatnich dekad zauważalne było 
swoiste przeprofilowanie kierunków zainteresowań naukowych na mu-
zykę dawną. Przełomowe dokonania przedstawicieli reprezentujących 

1 Zob. Eric Hobsbawm, Wiek rewolucji: 1789–1848, tłum. Marcin Starnawski, Katarzyna Grzy-
wacz, Warszawa 2013; idem, Wiek kapitału: 1848–1875, tłum. Marcin Starnawski, Warszawa 2014; 
idem, Wiek imperium: 1875–1914, tłum. Marcin Starnawski, Warszawa 2015.   
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Wprowadzenie

różne ośrodki akademickie w  zakresie badań nad twórczością staro-
polską, na które składają się między innymi niezwykle cenne edycje 
źródłowo-krytyczne, wydobywające na światło dzienne i przywracające 
do repertuaru muzycznego nieznane nam lub przez wieki zapomniane 
kompozycje, a także ujęte w rozlicznych monografiach ustalenia oba-
lające utrwalone stereotypy myślenia o twórczości i życiu muzycznym 
dawnych epok, wymusiły konieczność napisania nowych podręczników 
historii muzyki tamtych czasów.

Świadomi wieloletnich zaniedbań w  zakresie badań nad muzyką 
polską „długiego wieku XIX”, podjęliśmy kroki mające na celu – w na-
szej opinii niezwykle potrzebną – konsolidację szeroko rozumianego 
środowiska historyków muzyki XIX wieku, reprezentujących wszystkie 
generacje, różne ośrodki naukowe i odmienne perspektywy badawcze. 
Ich pierwszymi efektami były Sympozja historyków muzyki XIX wieku 
organizowane już dwukrotnie w marcu 2019 i 2020 roku przez wydaw-
ców tej publikacji – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk pod patro-
natem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Niniejszy tom – mamy nadzieję, że jeden z wielu – jest pierwszą 
materialną manifestacją istnienia w  Polsce takiego kręgu zaintereso-
wań badawczych. Niedoścignionym wzorem i  punktem odniesienia 
pozostaje dla nas wypracowana niegdyś formuła Szkiców o  kulturze 
muzycznej XIX wieku redagowanych przez Zofię Chechlińską w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, stanowiących 
wówczas przegląd najważniejszych i  najbardziej aktualnych ustaleń 
badawczych na temat twórczości muzycznej XIX wieku. Tę słuszną 
i  imponującą swoim rozmachem ideę sprzed lat chcielibyśmy niniej-
szym tomem wskrzesić i godnie kontynuować.

Tom podzielony został na cztery uzupełniające się części odda-
jące specyfikę prowadzonych w  Polsce badań nad kulturą muzyczną 
„długiego wieku XIX”. Na pierwszą z nich, zatytułowaną Dzieła za-
pomniane i  na nowo odkrywane, składają się teksty autorstwa Jakuba 
Chachulskiego, Małgorzaty Sułek, Grzegorza Zieziuli, Ewy Boguli 
i Miłosza Bazelaka, prezentujące nieznany współcześnie romantyczny 
repertuar muzyczny lub też ukazujące utrwalone już w artystycznym 
obiegu kompozycje w zupełnie nowym ujęciu. Część druga, Materiały 
do dyskusji, którą w całości wypełnia mający skłaniać do refleksji tekst 
Ryszarda Daniela Golianka, poświęcona jest ciągle aktualnemu pyta-
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niu o status i wyznaczniki muzyki polskiej. Trzecie ogniwo tomu, opa-
trzone tytułem Nieznane karty kompozytorskich biografii, stanowią teksty 
Mateusza Melskiego, Ewy Chamczyk i Wiktorii Antonczyk, poświęco-
ne wybranym aspektom ciągle jeszcze niedostatecznie rozpoznanych 
życiorysów dziewiętnastowiecznych twórców. Zamykająca tom część 
Muzyka – kultura – życie społeczne obejmuje teksty Małgorzaty Woź-
nej-Stankiewicz, Magdaleny Oliferko, Michała Jaczyńskiego i Michała 
Brulińskiego, podejmujące zagadnienia dziewiętnastowiecznej twór-
czości muzycznej w kontekście szeroko rozumianej kultury artystycz-
nej i życia społecznego tamtej epoki.

Realizacja naszych działań nie byłaby możliwa bez wsparcia życz-
liwych nam osób, w stronę których kierujemy szczególne podziękowa-
nia: Zofii Chechlińskiej, Ewy Dahlig-Turek, Magdaleny Dziadek, Pawła 
Gancarczyka, Ryszarda Daniela Golianka, Małgorzaty Komorowskiej, 
Remigiusza Pośpiecha, Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej, Anny 
Ryszki-Komarnickiej, Małgorzaty Sieradz, Renaty Suchowiejko, Kamili 
Stępień-Kutery, Artura Szklenera, Marcina Wąsowskiego, El żbiety Wit-
kowskiej-Zaremby, Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz i Aliny Żórawskiej-
-Witkowskiej.

Mamy nadzieję, że niniejszy tom prezentujący wyniki najnowszych 
ustaleń badawczych polskich „diznewiemistów muzycznych” – jak 
żartobliwie zwykliśmy siebie określać – będzie stanowił zaczyn do po-
dejmowania dalszych, długofalowych badań nad muzyką polską i obcą 
w perspektywie „długiego wieku XIX”.

Zespół Redakcyjny
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