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Na uksztaátowanie moich zainteresowaĔ naukowych mieli wpáyw profesorowie Adolf ChybiĔski i Józef ChomiĔski, choü uczĊszczając do liceum w Poznaniu, nie byáem jeszcze zdecydowany, co bĊdĊ studiowaá. Bardzo pociągaáa mnie
egiptologia i historia sztuki, a takĪe … architektura. Natomiast muzykologii trochĊ siĊ baáem ze wzglĊdu na opiniĊ o profesorze ChybiĔskim, jaką rozgáaszali
jego lwowscy uczniowie, a gáównie profesorowie ChomiĔski, Hieronim Feicht,
Zofia Lissa i Stefania àobaczewska; opowiadali o niezwykáej surowoĞci i niesáychanych wymaganiach profesora. A moja edukacja w okupowanej Warszawie,
i nastĊpnie – po Powstaniu – w CzĊstochowie ze wzglĊdu na represje okupanta
byáa bardzo niedoskonaáa. Baáem siĊ wiĊc owej surowoĞci i wymagaĔ profesora
ChybiĔskiego, a takĪe jĊzyka áaciĔskiego, o którym miaáem bardzo sáabe pojĊcie1. To Tadeusz Strumiááo, z którym juĪ uprzednio kolegowaáem przez dwa
lata liceum, namówiá mnie jednak na muzykologiĊ. Ale przecieĪ i o muzyce nie1
W pierwszym roku nauki jĊzyka áaciĔskiego mieliĞmy máodą, wspaniaáą nauczycielkĊ (panią
Moraczewską), która tak umiaáa uczyü, Īe dla mnie, tak bardzo niezdolnego do jĊzyków, áacina
wydawaáa siĊ bardzo áatwa i nie sprawiaáa mi wielu trudnoĞci. Niestety, po póá roku zostaáa schwytana przez Niemców w ulicznej áapance, nastĊpnie wywieziona do OĞwiĊcimia i tam zamordowana.
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wielkie miaáem pojĊcie. Byáem wprawdzie osáuchany, bo przez caáą okupacjĊ
– a i przez dáugie lata potem – skupowaliĞmy (ze starszym bratem) páyty z nagraniami wszelkiej muzyki tak zwanej klasycznej i zdoáaliĞmy skompletowaü
doĞü duĪy zbiór (kilkaset páyt), lecz w zasadzie moja znajomoĞü muzyki byáa
na poziomie osáuchanego melomana. Mimo to zdecydowaáem siĊ przystąpiü do
egzaminu wstĊpnego na muzykologiĊ.

Studia i pierwsze lata pracy w Poznaniu
Wybrany przeze mnie temat egzaminu pisemnego na Wydziaá Humanistyczny
(tak wtedy nazywaá siĊ ten wydziaá) Uniwersytetu PoznaĔskiego brzmiaá: Szeroki
dostĊp do morza i jego znaczenie. Egzamin ustny, który zdawaáo siĊ nastĊpnie
przed grupą profesorów z Rady Wydziaáu, poszedá mi bardzo sáabo, bo pytano mnie o dawną muzykĊ polską, która wtedy mnie zupeánie nie interesowaáa.
Egzaminu wstĊpnego na uniwersytet jednak nie zdaáem, ale nie ze wzglĊdów
merytorycznych, tylko ze wzglĊdu na interwencjĊ sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który byá negatywnie ustosunkowany do mojego ojca
(wielokrotnie powtarzaá, mówiąc o mnie i o starszym bracie, który byá wtedy
jeszcze studentem botaniki: „niedaleko pada jabáko od jabáoni”). Ale na studia
ostatecznie siĊ dostaáem, z kolei dziĊki interwencji … woĨnego z Dziekanatu
Humanistycznego, a wiĊc z dziekanatu ojca. I wáaĞnie ów woĨny, który spĊdzaá
kaĪde wakacje nad morzem, przedstawiając siĊ tam zawsze jako zasáuĪony profesor Uniwersytetu PoznaĔskiego, przypisaá sobie tĊ zasáugĊ, Īe dostaáem siĊ na
uniwersytet.
Gdy zostaáem studentem, byá rok akademicki 1947/1948, drugi rok dziaáalnoĞci Zakáadu Muzykologii w Poznaniu po wojnie. JakieĪ byáo moje zdumienie, gdy okazaáo siĊ, Īe profesor ChybiĔski jest zupeánie innym czáowiekiem niĪ
gáosiáa to o nim legenda krąĪąca w Warszawie i w Poznaniu. Nic z surowoĞci,
wymagania w zasadzie niewygórowane, bardzo przyjazny dla studentów, choü
potrafiá byü równieĪ i záoĞliwy.
ZajĊcia i organizacja studiów byáy przedwojenne. Studia trwaáy cztery lata,
rok dzieliá siĊ na trymestry, a na caáych studiach zobowiązani byliĞmy do zdania
8 egzaminów i 21 kolokwiów (niektóre i pisemne, i ustne). Wszystkie egzaminy
i kolokwia (z wyjątkiem przedmiotów niezwiązanych z muzykologią) przyjmowaá sam profesor i sam wpisywaá ocenĊ do indeksu. Nie byáo Īadnego marksizmu
czy nauki o Polsce wspóáczesnej ani jĊzyka rosyjskiego (nie byáo zresztą jakiegokolwiek lektoratu jĊzykowego). Studenta obowiązywaáo uczĊszczanie na zajĊcia
w liczbie siedmiu godzin tygodniowo, a wiĊc byáo wyraĨne nastawienie – tak
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jak to powinno byü na uniwersytecie – na samodzielne studia. Brak byáo jednakĪe podrĊczników. Biblioteka pozostaáa po niemieckiej muzykologii byáa bardzo
niewielka, ksiąĪki – wyáącznie w jĊzyku niemieckim – pochodziáy przewaĪnie
z początków XX wieku. ĩadnych wydawnictw amerykaĔskich czy angielskich,
a przecieĪ poszczególne tomy historii muzyki serii Nortona zaczĊáy wychodziü
juĪ od roku 1940; i Īadnych teĪ zastanych ksiąĪek w jĊzyku polskim. Jedynym
podrĊcznikiem historii muzyki, który mieliĞmy do dyspozycji, byá Handbuch der
Musikgeschichte (1924) pod redakcją Guido Adlera – jeden egzemplarz na przeszáo 30 osób(!), w dodatku wiĊkszoĞü z nas bardzo sáabo znaáa jĊzyk niemiecki.
W takiej teĪ sytuacji profesor ChybiĔski rozpocząá wykáady z historii muzyki.
Co trymestr przedstawiaá inny temat, jak na przykáad: WstĊp do teorii stylów muzycznych, Teoria i historia fugi, Sonata i koncert instrumentalny okresu baroku,
Rondo i forma sonatowa klasyków i caáy szereg podobnych, ciekawych tematów.
Byáy one przedstawiane bardzo syntetycznie, kaĪdy bowiem wykáad Profesora
trwaá tylko jedną godzinĊ tygodniowo przez jeden trymestr (w póĨniejszych latach niektóre wykáady byáy dwugodzinne na tydzieĔ). Jak z tego widaü, nasze
przygotowanie do egzaminów nie byáo najlepsze. Z dzisiejszej perspektywy – jak
sobie przypomnĊ moje egzaminy – widzĊ, Īe miaáem podówczas bardzo mĊtne pojĊcie o historii muzyki, a o áagodnoĞci Profesora niech Ğwiadczy fakt, Īe
z owych kolokwiów i egzaminów miaáem zawsze stopieĔ „bardzo dobry”.
BĊdąc jeszcze studentem (III roku) – jak gdyby na ironiĊ – na prima aprilis
roku 1950 dostaáem etat asystenta na Uniwersytecie PoznaĔskim (dzisiaj byáoby
nie do pomyĞlenia). I wáaĞnie od tej daty, od prima aprilis 1950 roku rozpoczĊáa
siĊ moja kariera uniwersytecka, trwająca nieprzerwanie piĊüdziesiąt piĊü lat(!),
do roku 1999 na etacie, a nastĊpnie do roku 2004 na kontrakcie.
Wówczas, w latach piĊüdziesiątych, moje zainteresowania naukowe skupiaáy
siĊ na muzyce wspóáczesnej, jeĞli zaĞ chodzi o muzykĊ dawniejszą, interesowaáem siĊ tylko muzyką instrumentalną (moja praca magisterska dotyczyáa symfonii Josepha Haydna). Radykalnym przeáomem w moich zainteresowaniach naukowych okazaáa siĊ konferencja zorganizowana z inicjatywy prof. Zofii Lissy,
która odbyáa siĊ w Krakowie, juĪ po Ğmierci profesora ChybiĔskiego. Byáo to
najprawdopodobniej na początku 1953 roku. Uczestniczyá w niej jeszcze prof.
Zdzisáaw Jachimecki oraz zaproszeni przez prof. LissĊ máodzi muzykolodzy,
do których i ja naleĪaáem. Przedmiotem konferencji byá problem przygotowania nowoczesnego (co znaczyáo marksistowskiego) podrĊcznika historii muzyki
powszechnej i polskiej, gáównie siáami máodych, prawdopodobnie pod opieką
i redakcją prof. Lissy.
Na konferencji problemy byáy omawiane chronologicznie. Dyskusja rozpoczĊáa siĊ od Ğredniowiecza i po kolei omawiane byáy poszczególne okresy. Mimo
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Īe – jak wspomniaáem – nie miaáem wielkiego pojĊcia o historii muzyki, to jednak poziom merytoryczny tej dyskusji, áącznie z wypowiedziami profesora Jachimeckiego, wrĊcz mnie przeraziá2. DoĞü, Īe wówczas zrozumiaáem, Īe jako jedyny
i ostatni asystent profesora ChybiĔskiego mam moralny obowiązek kontynuowaü
wáaĞnie jego badania i doprowadzaü do Ĩródáowych wydaĔ muzyki staropolskiej,
choü wtedy nie miaáem jeszcze najmniejszego pojĊcia, jak te edycje realizowaü,
zarówno w sensie merytorycznym, jak technicznym.
W paĨdzierniku tego samego roku zostaáa wydana ksiąĪeczka o muzyce polskiego odrodzenia3, której oficjalnymi autorami byli Zofia Lissa i Józef ChomiĔski. W przedmowie autorzy napisali:
„Wywody nasze opieramy gáównie na Ĩródáach znanych juĪ dawniej,
które jednak musieliĞmy poddaü nowej analizie i interpretacji, by wydobyü
wáaĞciwy ich sens ideologiczny, wáaĞciwe ich klasowe oblicze, by wykazaü
ich postĊpową lub teĪ regresywną rolĊ w kulturze Odrodzenia w Polsce”4.

TreĞü tej ksiąĪeczki przyczyniáa siĊ do mego postanowienia, by porzuciü zajmowanie siĊ muzyką wspóáczesną5, a wyspecjalizowaü siĊ w muzyce dawnej.
NiezaleĪnie od tego, jakie istnieją dziĞ poglądy (negatywne czy pozytywne)
na temat naukowej dziaáalnoĞci profesorów ChybiĔskiego i Jachimeckiego oraz
staáego konfliktu pomiĊdzy nimi, trzeba zawsze braü pod uwagĊ ich charakter,
temperament, osobowoĞü, a takĪe Ğrodowiska, jakie ksztaátowaáy ich osobowoĞci. Byáy to bowiem indywidualnoĞci diametralnie róĪne, o przeciwstawnych
charakterach, ale jednoczeĞnie uzupeániające siĊ. Gdyby szerokie horyzonty
i tendencje do ujĊü caáoĞciowych Jachimeckiego poáączyü ze ĞcisáoĞcią i szczegóáowoĞcią analizy Ĩródáowej ChybiĔskiego, mielibyĞmy niemal idealny model
muzykologa-naukowca. JednakĪe niewiele by nam to daáo, by zrozumieü, jakimi
byli ludĨmi, bo we wszystkich swych publikowanych wypowiedziach zachowywali siĊ wáaĞnie bardzo oficjalnie. W ich korespondencji6 bardzo wyraĨnie widaü,
Īe jako máodzi ludzie, jeĞli nawet mówili o swoich báĊdach, pozostawali przyja2
MuszĊ dodaü, Īe ten mój negatywny ówczeĞnie stosunek do wypowiedzi profesora Jachimeckiego wynikaá przypuszczalnie ze stanowiska profesora ChybiĔskiego, który – trzeba przyznaü, Īe
bardzo dyskretnie, aczkolwiek nieraz záoĞliwie (a rozumieli to tylko wtajemniczeni) – korygowaá
„báĊdy w pewnych polskich publikacjach”.
3
Z. Lissa, J. ChomiĔski, Muzyka polskiego Odrodzenia, Warszawa 1953.
4
Ibid., s. 5.
5
Kilka „Warszawskich Jesieni”, na które jednak w nastĊpnych latach regularnie uczĊszczaáem,
zdecydowanie utwierdziáy mnie w tym postanowieniu; jest to jednakĪe osobny problem.
6
Zob.: Troski i spory muzykologii polskiej 1905–1926. Korespondencja miĊdzy Adolfem ChybiĔskim i Zdzisáawem Jachimeckim, oprac. K. Winowicz, Kraków 1983.
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cióámi, a z czasem ich przyjaĨĔ siĊ utrwalaáa, co widaü wyraĨnie w nagáówkach
listów, które na początku brzmiaáy „Szanowny Kolego”, a w roku 1911: „Kochany Zdzisiu” lub „Kochany Adolfie”. Choü nie wszystkie listy byáy jednak takie
„grzeczne” – bo bywaá równieĪ uĪywany zupeánie inny jĊzyk. ChybiĔski piszący
do Jachimeckiego uĪywa – jak na korespondencjĊ – mocnych sáów. Na przykáad:
„AleĪ do kroüset tysiĊcy diabáów czemuĪ Pan nie wstrzyma za pomocą
przyjacielskiej rady p. Noskowskiego od plwania na tego kompozytora,
który nam jest drogi […] Czytaá Pan, co siĊ w «Czasie» teraz dzieje? Co
tam w rubryce muzycznej ten báazen opasáy wypisuje, cytując zdania róĪnych… warszawskich cháystków?”7.

Jednak z chwilą, gdy zaczynają publikowaü recenzje ze swych prac, w których wytykają sobie wzajemnie báĊdy i niewiedzĊ, utrzymują jeszcze korespondencjĊ, ale od maja roku 1912 nagáówki utrzymane są juĪ w bardziej oficjalnym
stylu „Szanowny Kolego”, nastĊpnie jeszcze bardziej oficjalne: „W. Szanowny
Panie Kolego”. PóĨniej, gdy obaj zostali kierownikami Katedr Muzykologii –
stosunki te prawie caákowicie zostaáy zerwane.
Nie mogĊ nic powiedzie o profesorze Jachimeckim – niemal go nie znaáem.
U profesora ChybiĔskiego na pewno wielką rolĊ w niechĊci do Jachimeckiego
odgrywaá fakt, Īe on, krakowianin, musi Īyü we Lwowie, natomiast lwowianin
dziaáa w jego ukochanym Krakowie. Z pamiĊtników ChybiĔskiego wynika bowiem, Īe miaá dwie wielkie miáoĞci – Wawel i Tatry. Sam ChybiĔski okreĞlaá to
w ten sposób:
„Nie wyobraĪam sobie, by w Polsce istniaáy piĊkniejsze i czcigodniejsze strony niĪ Wawel i Tatry. W kaĪdym razie w moim sercu i w moim
przekonaniu”8.

On, który ze wzglĊdu na bardzo sáaby wzrok (bez okularów niemal nic nie
widziaá) z takim trudem i samozaparciem pogáĊbiaá swą wiedzĊ, nie mając (poza
Janem Drozdowskim, nauczycielem muzyki) Īadnego towarzystwa, z którym
mógáby dyskutowaü i wymieniaü poglądy (jego ojciec byá szewcem, miaá sklep
na ul. FloriaĔskiej 32) – musiaá opuĞciü ukochany Kraków! To byá problem, który
ChybiĔskiego nĊkaá przez caáe Īycie.

7
8

List ChybiĔskiego do Jachimeckiego z Monachium z dnia 14 kwietnia 1907 roku, ibid., s. 141.
A. ChybiĔski, W czasach Straussa i Tetmajera. Wspomnienia, Kraków 1959, s. 18.
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Kraków
Sytuacja muzykologii poznaĔskiej po Ğmierci profesora ChybiĔskiego byáa
wáaĞciwie tragiczna: Jadwiga i Marian Sobiescy juĪ w roku 1954 przenieĞli siĊ
do Warszawy, ja byáem za máody, by prowadziü powaĪne prace naukowe, dr Maria SzczepaĔska ze wzglĊdów zdrowotnych nie mogáa siĊ udzielaü w Zakáadzie,
wstrzymana zostaáa teĪ rekrutacja. PoniewaĪ Tadeusz Strumiááo juĪ wczeĞniej
wróciá do swego rodzinnego Krakowa i znalazá pracĊ w reorganizującym siĊ
Polskim Wydawnictwie Muzycznym, zaproszono i mnie na stanowisko redaktora we wspomnianym wydawnictwie9. I tak, pierwszego stycznia 1954 roku, po
dwudziestu piĊciu latach, wróciáem do swego rodzinnego, a dotychczas przecieĪ
caákowicie nieznanego mi miasta. Sam fakt, iĪ byáem ostatnim asystentem profesora ChybiĔskiego – bez Īadnej mojej zasáugi – sprawiá, Īe uwaĪano mnie za znakomicie wyksztaáconego (mimo Īe nie miaáem przecieĪ jeszcze wtedy Īadnych
publikacji!), przygotowanego do powaĪnej pracy naukowej, co zaowocowaáo
tym, Īe jeszcze w 1954 roku profesor Stefania àobaczewska, ówczesny kierownik Katedry Muzykologii Uniwersytetu JagielloĔskiego, zaproponowaáa mi (od
1 paĨdziernika) nie tylko etat asystenta w tej katedrze, lecz takĪe – obok üwiczeĔ
z paleografii i analizy muzycznej – prowadzenie wykáadów(!) z historii muzyki
europejskiej i polskiej. PropozycjĊ tĊ przyjąáem bez wahania, lecz nie zdawaáem sobie wówczas jeszcze sprawy, jak trudne byáo to zadanie; nigdy wczeĞniej
wykáadów nie prowadziáem. Byáa to dla mnie znakomita szkoáa i moĪna powiedzieü, Īe wáaĞciwie od tego dopiero czasu zacząáem prawdziwe studia, w dodatku caákowicie samodzielne – do wszystkiego musiaáem dojĞü sam. Na szczĊĞcie
biblioteka Katedry Muzykologii w Krakowie byáa bez porównania bogatsza niĪ
w Poznaniu10, jakkolwiek ksiąĪek nowych nie byáo zbyt wiele.
Jeszcze w piĊüdziesiątych latach na Rynku Gáównym w Krakowie (tam,
gdzie obecnie znajduje siĊ ksiĊgarnia muzyczna) istniaáa ksiĊgarnia wyáącznie
z ksiąĪkami zagranicznymi, a co jeszcze waĪniejsze – teoretycznie kaĪdą ksiąĪkĊ
moĪna byáo w niej z zagranicy sprowadziü; nie byáo jeszcze Īadnych ograniczeĔ
ideologicznych. Wtedy to wáaĞnie mogliĞmy (z Īoną) uzupeániü naszą prywatną
bibliotekĊ o takie ksiąĪki, których w bibliotece Katedry jeszcze nie byáo. Nie
9
Dopiero w kilkadziesiąt lat póĨniej, bĊdąc juĪ na emeryturze, dowiedziaáem siĊ, Īe ówczesny
dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Tadeusz Ochlewski, który byá w bardzo dobrych
stosunkach z prof. ChybiĔskim prosiá go, aby podaá mu on nazwiska swych uczniów, którzy mogliby przyjechaü do Krakowa i objąü stanowiska redaktorów w PWM. Okazuje siĊ, Īe ChybiĔski
podaá dwa nazwiska: Strumiááy i moje.
10
Wedáug inwentarza z roku 1953 biblioteka Katedry Muzykologii UJ obejmowaáa 5500 pozycji inwentarzowych.
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pamiĊtam dokáadnie, w którym roku ten kontakt z Zachodem caákowicie zostaá
zakazany, ale zdąĪyliĞmy do tego czasu zaopatrzyü naszą prywatną bibliotekĊ
w ksiąĪki, które sáuĪyáy nam aĪ do ostatnich lat. Tak wiĊc, zarówno studenci mieli juĪ pewien zasób pomocy naukowych do przygotowywania siĊ do egzaminów,
jak i kadra do powaĪnej pracy naukowej.
W roku akademickim 1952/53 na studiach uniwersyteckich (nie tylko muzykologicznych) zostaá wprowadzony piĊcioletni tok studiów, w związku z czym
musiaáa byü powiĊkszona kadra dydaktyczna. Ze wzglĊdu na brak odpowiednio
przygotowanych muzykologów kandydatami byli gáównie dotychczasowi absolwenci muzykologii krakowskiej, co spowodowaáo doĞü dáugo trwającą, bo do
roku 1967, niepoĪądaną mobilnoĞü kadry dydaktycznej. W 1954 roku zostaáo
zatrudnionych kilka osób, jak na przykáad: doc. Aleksander Frączkiewicz, mgr
Stanisáaw Lachowicz, mgr Franciszek Skoáyszewski, mgr Bogusáaw Schaeffer,
natomiast z uczniów profesora ChybiĔskiego – Tadeusz Strumiááo i ja. W latach
nastĊpnych trzeba byáo zatrudniü jeszcze nastĊpne osoby, m.in. w roku 1960 dr
AlinĊ Nowak-Romanowicz, mgra Mieczysáawa Tomaszewskiego i mgra Wiesáawa CiąĪyĔskiego. Niektóre osoby nie pracowaáy jednakĪe dáugo. JuĪ w roku 1956
zginąá tragicznie w Tatrach Tadeusz Strumiááo, który byá niewątpliwie najzdolniejszym, najlepiej i najciekawiej zapowiadającym siĊ muzykologiem máodej generacji. W roku 1958 musiaá odejĞü Bogusáaw Schaeffer, a nastĊpnie Mieczysáaw
Tomaszewski. Po Ğmierci profesor àobaczewskiej w roku 1963 kierownictwo
Katedry Muzykologii objąá doc. Wáodzimierz PoĨniak.
Wydawaáo siĊ, Īe teraz nastąpi dáuĪszy okres stabilizacji, Īe kadra bĊdzie mogáa pogáĊbiaü swe kwalifikacje i Īe zostanie opracowany nowy program nauczania dostosowany do nowych warunków w kraju. Niestety, ministerstwo stwierdziáo, Īe ze wzglĊdu na brak odpowiedniej liczby samodzielnych pracowników
naukowych (jedynym pracownikiem samodzielnym byá doc. PoĨniak) musi byü
wstrzymana rekrutacja na pierwszy rok studiów. Wstrzymanie to trwaáo od roku
akademickiego 1963/64. DziĊki usilnym staraniom doc. PoĨniaka rekrutacjĊ
wznowiono dopiero w roku akademickim 1966/67. W styczniu 1967 roku nastąpiáa nowa katastrofa – Ğmierü doc. PoĨniaka. Katedra musiaáa dostaü kuratora;
funkcjĊ tĊ otrzymaá prof. dr. Mieczysáaw Gáadysz, kierownik Katedry Etnografii
Sáowian. Muzykologii w Krakowie groziáa likwidacja ze wzglĊdu na brak kadry,
nie byáo bowiem Īadnej moĪliwoĞci, by w krótkim czasie ktoĞ z pracowników
zatrudnionych w Katedrze Muzykologii mógá zrobiü habilitacjĊ. JuĪ po Ğmierci doc. PoĨniaka musiaáem sprawowaü nieformalnie funkcjĊ kierownika, a prof.
Gáadysz pozostawiá mi caákowitą swobodĊ; musiaáem tylko co jakiĞ czas dawaü
mu sprawozdanie z tego, co siĊ dzieje na muzykologii. Wáadze uniwersyteckie,
które byáy bardzo przychylnie nastawione do muzykologii – jako Īe ta Katedra
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Muzykologii byáa pierwszą i najstarszą w Polsce – pragnĊáy ją za wszelką cenĊ
utrzymaü.
Uznano, Īe najlepszym kandydatem na kierownika Katedry bĊdĊ ja, jako
ostatni asystent profesora ChybiĔskiego, a przede wszystkim dlatego, Īe miaáem juĪ wówczas przeszáo trzydzieĞci drukowanych artykuáów (w tym w jĊzyku
francuskim i angielskim) i parĊ wydawnictw Ĩródáowych. PoniewaĪ wedáug ówczesnych przepisów po doktoracie adiunkt mógá zostaü mianowany docentem,
postanowiono mi daü taką mianowaną docenturĊ. Pozostawaá tylko problem mojego wstąpienia do PZPR, co w moim przypadku w ogóle nie wchodziáo w rachubĊ. Postanowiono wiĊc mnie wyedukowaü i uĞwiadomiü. Dostaáem partyjnego opiekuna, który jednak lubiá zaglądaü do kieliszka, co wedáug ówczesnych
moich poglądów caákowicie go dyskwalifikowaáo. I tutaj rozpoczĊáa siĊ dosyü
dáuga, w wielu momentach zabawna historia mojej „edukacji”. DoĞü, Īe mając
we mnie bardzo opornego ucznia, mój opiekun – przystĊpując do ostatecznego
ataku – wysunąá stuprocentowy argument nie do odrzucenia. Powiedziaá: „JeĞli
pan siĊ nie zapisze do partii nie bĊdzie pan mógá zostaü kierownikiem Katedry”.
Na co odpowiedziaáem: „Wcale mi na tym nie zaleĪy”. Opiekun aĪ zaniemówiá
ze zdumienia i nie zapomnĊ nigdy jego miny. To, Īe mi nie zaleĪy ani na stanowisku, ani na wielu przywilejach partyjnych, byáo dla niego czymĞ absolutnie
niezrozumiaáym. Nastąpiáy jeszcze dáugie namowy, táumaczenia, obietnice, lecz
ja nie zmieniáem swego stanowiska; rozstaliĞmy siĊ bardzo cháodno. W niedáugi
czas po tym dostaáem nominacjĊ na docenta, a nastĊpnie na kierownika Katedry
Muzykologii, a do koĔca mego pobytu na uniwersytecie nikt nigdy nawet nie
wspomniaá o moim ewentualnym wstąpieniu do partii.
Tak wiĊc gdzieĞ na początku 1971 roku zostaáem tym kierownikiem, doskonale zdając sobie sprawĊ, Īe na stanowisko kierownicze siĊ nie nadajĊ. Nie mam
odpowiedniego temperamentu, nie potrafiĊ byü stanowczy. Nie mam przede
wszystkim tak zwanej „silnej rĊki”, Īadnych teĪ zdolnoĞci organizacyjnych. Nie
miaáem takĪe Īadnego doĞwiadczenia w tych sprawach. Od samego początku
szukaáem wiĊc wĞród muzykologów polskich kogoĞ, kto nadawaáby siĊ na kierownictwo katedry i jednoczeĞnie mógáby byü zaakceptowany przez wáadze uniwersyteckie, co wcale nie byáo áatwe. Nie pamiĊtam, w którym roku, ale po wielu
próbach zaproszenia róĪnych osób na stanowisko kierownika katedry dr ElĪbieta
DziĊbowska zgodziáa siĊ przyjąü tĊ funkcjĊ i przenieĞü siĊ do Krakowa. Sprawa byáa uzgodniona z ówczesnym rektorem UJ, myĞlaáem wiĊc, Īe bĊdĊ mógá
poĞwiĊciü swój czas caákowicie na dydaktykĊ i pracĊ naukową. Tak siĊ jednak
nie staáo. Po pierwsze ówczesny rektor prof. Mieczysáaw KaraĞ zapomniaá(!), Īe
sprawa zatrudnienia dr DziĊbowskiej byáa z nim omawiana i oĞwiadczyá jej, Īe
nic o tym nie wie i Īe Īadnych wolnych etatów nie ma. Dr DziĊbowska wstaáa
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i juĪ niemal w drzwiach powiedziaáa, Īe nie ona prosi o zatrudnieni na UJ, tylko,
Īe zostaáa zaproszona do Krakowa pismem wáaĞnie z rektoratu. Wtedy dopiero
rektor sobie przypomniaá caáą sprawĊ. Dla mnie jednakĪe sprawa nie zostaáa rozwiązana pomyĞlnie, poniewaĪ zainstalowawszy siĊ w Krakowie dr DziĊbowska
oĞwiadczyáa, Īe tylko ja mogĊ byü kierownikiem katedry, ona natomiast bĊdzie
mi pomagaü i sáuĪyü radami. JednakĪe w praktyce miaáo to wyglądaü tak, Īe ja
miaáem byü „gáową”, a dr DziĊbowska „szyją”. Niestety, takie ustawienie naszej wspóápracy nie tylko mi nie odpowiadaáo, lecz zaczĊáo wkrótce rodziü coraz
wiĊksze konflikty.
JeĞli chodzi o sprawy merytoryczne, podstawowym problemem katedry byá
oczywiĞcie brak kadry dydaktycznej; nie byáo równieĪ – a to przecieĪ podstawa
sprawnej pracy – ani jednego bibliotekarza (pierwszy od 1971 roku), ani sekretariatu (dopiero od 1974(!) roku). Wszystkie te prace początkowo musieli wykonywaü dorywczo pracownicy dydaktyczni. Ponadto lokal byá wiĊcej niĪ nieodpowiedni: w budynku zwanym „Paáacem Pusáowskich” do dyspozycji katedry
byáy tylko cztery pokoje w amfiladzie, z których najwiĊkszy (przez który przechodziáo siĊ do dalszych pokoi) byá zarówno czytelnią, jak i miejscem do zaáatwiania spraw administracyjnych (póĨniej równieĪ sekretariatem) i zaáatwiania
wszelkich interesantów. Reszta pokoi na pierwszym piĊtrze i caáe piĊtro drugie
byáo królestwem prof. Estreichera, „zajĊte” przez resztkĊ mebli Pusáowskich oraz
zbiór wielu rzeczy (áącznie z meblami) niewiadomego pochodzenia; lecz wszystkie one byáy, wedáug zapewnieĔ prof. Estreichera, „zabytkowe” i „bardzo cenne”.
W związku z powoáaniem przez rektora 1 lipca 1973 roku w naszej katedrze
OĞrodka Dokumentacji ĩycia i TwórczoĞci Paderewskiego dr DziĊbowska postanowiáa wywalczyü dla nas dodatkowe pokoje, co oznaczaáo dáugą wojnĊ z prof.
Estreicherem, którą dr DziĊbowska ostatecznie wygraáa. Od tego czasu rozpoczĊáo siĊ zajmowanie dalszych pokoi, aĪ do objĊcia caáego budynku. Potem podjĊto
remontu, a w rzeczywistoĞci budowĊ i rozbudowĊ oficyny. Profesor Estreicher
uwaĪaá, Īe sukcesywne zajmowanie poszczególnych pokoi w „Paáacu Pusáowskich”, w istocie wyparcie z budynku prof. Estreichera, jest moją inicjatywą, a dr
DziĊbowska (jako osoba partyjna) ją tylko realizuje. KtoĞ mi opowiadaá, Īe prof.
Estreicher bardzo to przeĪywaá i ponoü chodząc po Plantach na gáos mówiá do
siebie, Īe „ten Szweykowski chce zrobiü karierĊ na uniwersytecie moim kosztem”. Zastrzegam siĊ, Īe to moĪe byü plotka, bo jeĞli chodzi o mnie, to najmniej
zaleĪaáo mi na uniwersyteckiej karierze. Podstawową sprawa dla mnie byáa zawsze moĪliwoĞü pracy naukowej i tylko pracy naukowej.
Jak wspomniaáem, najwaĪniejszą sprawą byá brak kadry dydaktycznej, która
by mogáa realizowaü na odpowiednim poziomie przepisane zajĊcia. PoniewaĪ
nie byáo jeszcze ograniczeĔ finansowych, musieliĞmy wprowadziü doĞü duĪą
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liczbĊ godzin zleconych realizowanych przez muzykologów z zewnątrz, gáównie
z Warszawy11, a takĪe i muzykologów z zagranicy. KaĪdego roku odwiedzaáo nas
co najmniej kilku takich wykáadowców, i to z caáego Ğwiata. Od Japonii, Chin,
Indii po AustraliĊ, AmerykĊ Póánocną i oczywiĞcie wiĊkszoĞü zachodnich krajów europejskich. Natomiast do przedmiotów praktycznych trzeba byáo zatrudniü
równieĪ i wykáadowców z krakowskiej Akademii Muzycznej. Wykáady goĞci zagranicznych odbywaáy siĊ zazwyczaj po angielsku, niektóre z nich byáy bieĪąco
táumaczone. Tematy niektórych wykáadów byáy bardzo ciekawe, choü zdarzyáo
siĊ, Īe pewien profesor, o sáawie europejskiej, jako wykáad przeczytaá swoje hasáo z encyklopedii Grove’a. Byáa to maáa kompromitacja, ale profesor nie przejąá
siĊ tym. MyĞlaá, Īe w tym dalekim kraju komunistycznym na pewno o encyklopedii Grove’a nie sáyszano. Tymczasem nie tylko mieliĞmy Grove’a, ale nawet
rzeczone hasáo stanowiáo obowiązkową lekturĊ dla studentów. Niemniej takie
nawet sporadyczne (kilka razy na rok) spotkania z mniej lub bardziej sáawnymi profesorami byáy bardzo poĪyteczne dla studentów, nie tylko ze wzglĊdów
merytorycznych, lecz takĪe z uwagi na obycie siĊ z róĪnymi zwyczajami wykáadowców zagranicznych, a przede wszystkim ze wzglĊdu na moĪliwoĞü dyskusji
w obcym jĊzyku. Początkowo nie byáo nawet mowy, by któryĞ ze studentów
odwaĪyá siĊ odezwaü po angielsku, ale z czasem niektórzy z nich juĪ zaczynali
zadawaü pytania.
W roku 1990 prof. Jeremy Dibble z Durham (gdzie jest filia University of
London) zaproponowaá nam uczestnictwo w programie TEMPUS, który byá
przeznaczony przede wszystkim dla krajów Europy Wschodniej (Polska, WĊgry,
Rumunia, Buágaria, Jugosáawia). Byá on dla nas wielką pomocą w wieku dziedzinach:
1. Program ten pozwoliá na semestralne lub póároczne wyjazdy do zachodnich
krajów europejskich kilkudziesiĊciu(!) studentom i doktorantom naszej katedry
na uzupeáaniające studia, gáównie do Wielkiej Brytanii, Irlandii i tam, gdzie byáy
prowadzone specjalne kursy angielskojĊzyczne, lub – zwáaszcza jeĞli doktoranci
znali dany jĊzyk – do Wáoch, Niemiec lub Francji.
2. Studenci zyskali nie tylko merytorycznie, studiując u róĪnej rangi profesorów, lecz takĪe wydoskonalili jĊzyk obcy.
3. Jednym z zadaĔ programu TEMPUS byáo przygotowanie programu zajĊü
do systemu studiów dwustopniowych oraz przystosowanie punktacji poszczególnych zajĊü do systemu europejskiego, co okazaáo siĊ wcale nie takie proste. Jednak nasza katedra byáa pierwszą w Polsce, która wprowadziáa ten nowy system.
11
Na przykáad seminarium ze Ğredniowiecza i renesansu prowadziá dr Jerzy Morawski, a seminarium estetyki muzyki prof. Michaá Bristiger.
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4. Wielką pomocą w prowadzeniu dydaktyki byáa moĪliwoĞü zakupu z funduszów TEMPUS wielu aparatów audiowizualnych oraz kilku komputerów, które
zapoczątkowaáy póĨniejszą pracowniĊ komputerową dla studentów.
5. Na zakoĔczenie programu prof. Dibble zorganizowaá rodzaj sprawdzianu
dla studentów z tego, czego siĊ nauczyli w czasie pobytu za granicą. Nie pamiĊtam, czy studenci otrzymywali tam jakieĞ oceny, natomiast prof. Dibble przysáaá
mi list (oraz nagranie) z gratulacjami, Īe nasi studenci reprezentowali najwyĪszy
poziom wyksztaácenia na tle studentów z pozostaáych krajów biorących udziaá
w programie.
WspomnĊ jeszcze o jednej inicjatywie. W 1984 roku przeniosáem do Krakowa (uprzednio juĪ zorganizowane w Poznaniu) seminarium muzykologiczne
o zasiĊgu ogólnopolskim, a nawet z udziaáem obcokrajowców znających jĊzyk
polski. W zasadzie byáo to seminarium dla ludzi posiadających co najmniej magisterium, ale uczestniczyli w nim zarówno doktorzy, jak i muzykolodzy z wyĪszymi stopniami, nie tylko z Krakowa, lecz takĪe m.in. z GdaĔska, Lublina, àodzi,
Poznania, Warszawy12. Byáo ono otwarte dla wszystkich. Sądząc po uczestnikach z caáej niemal Polski, wydaje siĊ, Īe seminarium to stanowiáo dobrą szkoáĊ
i oswojenie siĊ z publicznym wystĊpowaniem i dyskutowaniem na róĪne tematy.
KaĪdy z uczestników musiaá przedstawiü referat (gáównie na tematy muzyki staropolskiej), a takĪe obowiązkowo zabraü gáos w dyskusji po kaĪdym referacie.
Od roku 1991, ze wzglĊdu na drastyczne podwyĪki hoteli (kaĪde seminarium
trwaáo zawsze dwa lub trzy dni) i biletów kolejowych, seminarium nie mogáo siĊ
juĪ odbywaü.
Na zakoĔczenie – by powróciü jeszcze do 1971 roku, kiedy to zostaáem kierownikiem katedry – chcĊ powiedzieü o problemie związanym z prowadzeniem
seminarium magisterskiego. W tamtym mianowicie czasie, obok wykáadów, których przygotowywanie zabieraáo mi mnóstwo czasu, rozpocząáem prowadzenie
prac magisterskich, czego nigdy dotąd nie robiáem. Nie chciaáem jednak prowadziü seminarium na zasadzie, Īe po kolei studenci czytali jakieĞ fragmenty swych
prac magisterskich, które siĊ wspólnie omawiaáo, bo w praktyce ograniczaáo siĊ
to do rozmowy prowadzącego z referentem, a reszta studentów siĊ nudziáa, bo
aby zabieraü gáos w dyskusji, kaĪdy z nich musiaáby byü wprowadzony w problematykĊ wszystkich prac magisterskich z danego seminarium, a czasami rozrzut tematów byá bardzo szeroki. Postanowiáem wiĊc zrobiü eksperyment, który
12
Uczestnikami seminarium byli: Iwona Babioch, Charles E. Brewer, Stanisáaw Czajkowski,
Tomasz Czepiel, Zofia DobrzaĔska-FabiaĔska, GraĪyna Hryniewicz, Tomasz JasiĔski, Jan Kazem-Bek, Wiesáaw Lisecki, ks. Karol Mrowiec, Ewa Oráowska-Storkaas, Aleksandra Patalas, Remigiusz PoĞpiech, Piotr PoĨniak, Violetta Pietrusiewicz, Barbara Przybyszewska-JarmiĔska, Wanda
Rutkowska, Irena Stachel, Anna Szweykowska, Alicja WardĊcka-GoĞciĔska, Ryszard Wieczorek.
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wprawdzie zająá mi wiĊcej czasu, lecz zmobilizowaá studentów do intensywniejszej, bardziej merytorycznej i dla nich ciekawszej pracy.
Czytanie i omawianie prac magisterskich przesunąáem do konsultacji indywidualnych, a gdy jakaĞ praca byáa juĪ na ukoĔczeniu, to fragmenty niektórych prac
czytane byáy na seminarium (ale nie czĊĞciej jak raz lub dwa razy w ciągu semestru). W ten sposób student mógá spokojnie – konsultując siĊ ze mną – pracowaü
nad dysertacją magisterską i braü czynny udziaá w seminarium. Postanowiáem
bowiem prowadziü seminarium tematyczne. Wybieraáem wiĊc ramowy temat dla
wszystkich seminarzystów, a na początku roku przydzielaáem im szczegóáowe
tematy referatów mieszczące siĊ w gáównym temacie (na caáy rok, czasami tylko
na dany semestr, ale zawsze z wyprzedzeniem co najmniej kilkutygodniowym),
równoczeĞnie okreĞlając terminy ich wygáoszenia. Tematy dotyczyáy wtedy
gáównie wokalnej muzyki wáoskiej pierwszej poáowy XVII wieku. Zasadniczą
rzeczą byáo, Īe poza gáównym referentem kaĪdy ze studentów musiaá zapoznaü
siĊ z tematem, zajrzeü do literatury, przeanalizowaü utwór lub utwory, poniewaĪ
po odczytaniu referatu kaĪdy uczestnik seminarium – jak wspomniaáem – musiaá
zabraü gáos w dyskusji. Przedmiot dyskusji nie byá ograniczony. MoĪna byáo zabieraü gáos zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i na temat logicznoĞci wywodu, porządku przedstawienia kolejnych problemów, metody analizy, a nawet
stylu i jasnoĞci (lub niejasnoĞci) wypowiedzi. W ten sposób przedmiot dyskusji
byá tak rozszerzony, Īe referat mógá byü bardzo wszechstronnie omówiony. Ten
sposób prowadzenia seminarium tematycznego byá na tyle inspirujący studentów
do rzetelnej pracy, Īe wielu z nich mogáo opublikowaü drukiem rezultaty swej
pracy.

***
PiĊüdziesiąt piĊü lat pracy uniwersyteckiej to prawie caáe moje Īycie, a przynajmniej okres najwiĊkszej aktywnoĞci naukowej – czas ustawicznego zdobywania wiedzy oraz ciągle nowych doĞwiadczeĔ, które staraáem siĊ najskrupulatniej
przekazywaü studentom i kolegom.

SUMMARY
Zygmunt M. Szweykowski (born in 1929 in Kraków), an eminent scholar and doyen
of Polish musicology, shares his memories of his postwar studies and first years of university work in Poznan and a long period of teaching and scholarly activity at the Jagiel-
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lonian University in Kraków. He remembers the personages of older musicologists (e.g.
Tadeusz Strumiááo), and his masters (inter alia Adolf ChybiĔski), presents the picture of
numerous determinants during the People’s Poland period and during the subsequent political-system transformations, describes the development of the Jagiellonian University’s
Institute of Musicology over several decades, discusses in detail the teaching innovations
he has introduced, and finally recalls various episodes of university life, occasionally
embellished with anecdotes. Professor Z. M. Szweykowski’s autobiographical story is
an interesting contribution to the history of Polish musicology in the second half of the
twentieth century.

