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„ETNOMUZYKOLOGIA POLSKA” – NOWE PI-

SMO POŚWIĘCONE TRADYCJI I WSPÓŁCZESNO-

ŚCI  

 
   

 
 

„Etnomuzykologia Polska” (2016), numer 1, 
ss. 140; (2017) numer 2, ss. 104, W. Groz-
dew-Kołacińska, T. Nowak (red.), War-
szawa: Zakład Etnomuzykologii Instytutu 
Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne. 
Strona czasopisma:  
http://www.etno.imuz.uw.edu.pl   

 
 
Na polskim rynku czasopism związa-

nych z kulturą ludową i tradycyjną pojawiło 
się nowe zjawisko, którego folklorysta, et-
nolog, kulturoznawca przeoczyć nie można 
– rocznik „Etnomuzykologia Polska”. Cza-
sopismo zostało zainaugurowane w 2016 
roku, jego wydawcami są Zakład Etnomuzy-
kologii Instytutu Muzykologii Uniwersytetu 
Warszawskiego i Polskie Seminarium Etno-
muzykologiczne – stowarzyszenie o charak-
terze naukowym, zajmujące się „szeroko ro-
zumianą muzyką ludową oraz popularną 
w Polsce i poza jej granicami, a także mu-
zyką dworską i religijną pozaeuropejskich 
kultur muzycznych”1. Redaktorami czasopi-
sma są Weronika Grozdew-Kołacińska i To-
masz Nowak. W. Grozdew-Kołacińska pra-
cuje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk w Zakładzie Muzykologii, gdzie pełni 
funkcję Kierowniczki Pracowni Etnomuzy-
kologii. Znana jest z prac nad ostatnimi to-
mami serii „Polska pieśń i muzyka ludowa – 
źródła i opracowania”, której redaktorem 
jest Ludwik Bielawski.  W centrum jej zain-
teresowań badawczych znajdują się ludowe 
tradycje muzyczne Bułgarii i Polski (w tym 
mniejszości wyznaniowych), style i techniki 
wokalne w tradycyjnym śpiewie ludowym, 
aspekt brzmieniowy w badaniach etnomuzy-
kologicznych (teoria i praktyka) jak też mu-
zyka folkowa i worldmusic w Polsce (np. 

                                                           
1 http://www.etno.imuz.uw.edu.pl/wydawcy/. 

Grozdew-Kołacińska 2012a, 2012b). To-
masz Nowak, zatrudniony w  Instytucie Mu-
zykologii UW, w swoich badaniach koncen-
truje się zwłaszcza na takich zagadnieniach, 
jak proces przekazu tradycji muzycznej na 
Podhalu, tradycje muzyczne i taneczne spo-
łeczności polskiej na dawnych Kresach 
Wschodnich oraz mniejszości narodowych 
w Polsce, współczesne formy funkcjonowa-
nia folkloru muzycznego i tanecznego 
w Polsce, tradycje muzyczne Bali i Łużyc 
Górnych, pozostałości popularnej kultury 
muzycznej Żydów polskich oraz przemiany 
koncepcji i formy tańca narodowego w Pol-
sce (np. Nowak 2005, 2014, 2016). Sekreta-
rzem redakcji przy opracowywaniu pierw-
szego numeru była Ewelina Grygier, współ-
pracownikiem redakcji – Katarzyna Dzierz-
bicka; w przypadku drugiego numeru sekre-
tarzami redakcji były Barbara Śnieżek 
i Ewelina Grygier, a współpracownikiem re-
dakcji – Paulina Książek. Tomy, recenzo-
wane, wydawane dotychczas wyłącznie 
z wersji elektronicznej, dostępne są na stro-
nie czasopisma2 na licencji Creative Com-
mons. Uznanie autorstwa na tych samych 
warunkach 3.0 Polska.  
Założyciele i redaktorzy, wyznaczając cha-
rakter i nadając kierunek ideowy, piszą na 
stronie internetowej czasopisma, że jest  

„to pierwszy w Polsce periodyk poświęcony 
w pełni muzyce tradycyjnej w szerokim spektrum 
jej uwarunkowań i kontekstów. Autorzy publiku-
jący teksty w «Etnomuzykologii Polskiej» repre-
zentują środowisko badaczy z różnych ośrodków 
naukowych i uniwersyteckich. Szczególny udział 
mają w nim młodzi etnomuzykolodzy, którzy – 
oprócz działalności naukowo-badawczej i doku-
mentacyjnej – zajmują się animowaniem i pielę-
gnowaniem lokalnych tradycji muzycznych, jak 
również aktywnie uczestniczą w życiu muzycz-
nym – są członkami zespołów wykonujących mu-
zykę tradycyjną i folkową z różnych regionów 
świata”.   

2 http://www.etno.imuz.uw.edu.pl. 
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Pierwszy numer „Etnomuzykologii 
Polskiej”, który ukazał się w 2016 roku 
(włącznie, jak na razie, w wersji elektronicz-
nej), był – podobnie jak drugi numer – po-
kłosiem konferencji, organizowanych od 
2012 roku przez Stowarzyszenie Polskie Se-
minarium Etnomuzykologiczne przy współ-
pracy z Instytutem Muzykologii UW, 
z udziałem absolwentów Podyplomowego 
Studium Etnomuzykologicznego UW, kie-
rowanego przez T. Nowaka. Oto artykuły 
zaproponowane w numerze inauguracyj-
nym: Jacek Jackowski, Najstarsze zabytki 
fonograficzne dokumentujące polską muzykę 
tradycyjną. Przegląd źródeł w świetle współ-
czesnych kwerend i badań; Piotr Dorosz, 
Polskie hejnały miejskie. Zarys problema-
tyki; Teresa Nowak, Muzykantki w kulturze 
muzycznej wsi polskiej. Zarys problematyki; 
Monika Kurzeja, Gra na listku wśród górali 
polskich – literatura przedmiotu a komenta-
rze wykonawców; Katarzyna Dzierzbicka, 
Tytus Chałubiński – koneser i propagator 
muzyki podhalańskiej; Dorota Majerczyk, 
Ślady folkloru muzycznego Rabki Zdroju 
i okolic; Gabriela Gacek, Znaczenie folkloru 
muzycznego w budowaniu współczesnej toż-
samości regionalnej górali kliszczackich; 
Kaja Maćko-Gieszcz, Muzyka jako element 
tworzący wspólnotę i budujący pamięć – na 
przykładzie pojańczyków z Piławy Dolnej; 
Natalia Iwaniuk, Pieśń a tożsamość naro-
dowa – rola folkloru pieśniowego w procesie 
kształtowania się tożsamości na wschodnim 
pograniczu Polski; Barbara Śnieżek, Nabo-
żeństwo Gorzkich Żalów w opiniach miesz-
kańców archidiecezji przemyskiej; Aleksan-
dra Kleinrok, Związki polskiego folkloru ta-
necznego z folklorem niemieckim w świetle 
zbiorów Karla Horaka; Dawid Martin, Mu-
zyczne kontakty kratonu w Yogyakarcie z Za-
chodem.  

Drugi numer czasopisma zawiera blok 
9 tekstów naukowych o równie wysokim po-
ziomie merytorycznym, dobrze obudowa-
nych metodologicznie oraz dopracowanych 
pod względem językowym. Są to następu-
jące artykuły: Tomasz Kozłowski, Solon Le-
kas z wyspy Lesvos – ostatni wykonawca pie-
śni amanedes; Lilianna Sikora, Zofia i Jó-

zefa Sordyl – ostatnie polaniorki z Korbie-
lowa; Irena Rokicka, Między świadomością 
narodową a lokalną. Polacy Wileńszczyzny; 
Julita Monika Charytoniuk, „Pierwszy wie-
czór Wielkiej Nocy z Konopielką pójdą 
chłopcy” – o wiosennych pieśniach życzą-
cych z okolic Knyszyna; Iwona Wylęgała, 
Archiwalne nagrania audio Muzeum Śląska 
Opolskiego – materiał do badań naukowych 
oraz działań edukacyjnych; Ewa Retecka, 
Śląskie tradycje muzyczne Opolszczyzny na 
przykładzie gminy Ozimek; Gabriela Gacek, 
Przebojowa tradycja. Rzecz o kreowaniu 
i promocji ludowych tradycji muzycznych na 
Dolnym Śląsku; Aleksandra Kleinrok, Zna-
czenie kinetografii dla polskich badań nad 
tańcem ludowym; Tomasz Nowak, Funkcje 
muzyki w polskim kinie żydowskim okresu 
międzywojennego. Skupiając się dla przy-
kładu na zawartości drugiego numeru pisma, 
można śmiało powiedzieć, że artykuły te 
przedstawiają wysoką wartość dla współcze-
snych polskich badań nad kulturą typu tra-
dycyjnego, za czym przemawia kilka argu-
mentów różnego typu.  

Jednym z nich jest zakres tematyczny. 
Otrzymujemy oto dojrzałe analizy etnomu-
zykologiczne (i etnochoreologiczne), 
uwzględniające bardzo ważne dla badaczy 
folkloru kwestie genealogiczne, kontekst 
kulturowy, historyczny, społeczno-gospo-
darczy, etniczny, kontekst systemu edukacji, 
tożsamości narodowej, etnicznej, społecznej 
itd. funkcjonowania ludowej muzyki i tańca 
w tradycji i współczesności. Autorzy mu-
zykę ludową odnieśli do realiów dawnego 
i dzisiejszego życia społeczności wiejskich 
i tradycyjnych (np. pasterzy karpackich) czy 
do wartości folkloru zawodowego. Czytamy 
o pieśniach, instrumentach, zawołaniach 
(np. pasterskie), wykonawcach – kontynua-
torach tradycji, o zmieniającym się charak-
terze sytuacji wykonawczych i typu odbior-
ców, o działaniach edukacyjnych jako 
środku przekazu muzyki ludowej i niesio-
nych przez nią treści i wartości. Przedmio-
tem artykułów są też archiwa muzyki trady-
cyjnej, monografie repertuaru jednego śpie-
waka, zespołu, gminy czy funkcje muzyki 
ludowej w innych tekstach kultury, np. w fil-
mie. Autorzy przedstawiają sylwetki oraz 
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działalność animatorów nieprofesjonalnej 
kultury muzycznej wybranego regionu, spo-
soby promocji tradycji muzycznych uzna-
wanych za ludowe, udział mediów i Ko-
ścioła katolickiego w kształtowaniu współ-
cześnie wizerunku muzyki ludowej itd.  

Z punktu widzenia metodologii, teksty 
zebrane w „Etnomuzykologii Polskiej” po-
kazują, że nie można dziś poprowadzić do-
głębnej i wyczerpującej analizy etnomuzy-
kologicznej bez wzięcia pod uwagę do-
świadczeń polskich badań w tej dziedzinie 
czy bez aspektu rozprzestrzenienia geogra-
ficznego danego zjawiska muzycznego, wie-
rzeń i obrzędów o rodowodzie przedchrze-
ścijańskim, myślenia magicznego i mitycz-
nego, komunikacji międzykulturowej oraz 
kulinariów czy stroju ludowego jako tek-
stów kultury o niebagatelnym znaczeniu dla 
semantyki utworu muzycznego. Ujmują mu-
zykę ludową na tle szerszym i analizują ją 
pod kątem ścierania się i przenikania wpły-
wów różnych kultur i narodów, wpływu 
władzy na tradycyjną kulturę muzyczną da-
nego regiony Polski, Europy czy Azji Mniej-
szej, współczesne uwikłania tradycji w kul-
turę masową (np. film) i zglobalizowaną. 
W centrum zainteresowań Autorów jest nie-
jednokrotnie przemiana funkcji poszczegól-
nych zjawisk kultury muzycznej oraz prze-
miana znaczeń (m.in. symbolicznych), 
a przypomnijmy – sposób opisu mechani-
zmu przemiany w kulturze ciągle uchodzi za 
jeden z najtrudniejszych problemów meto-
dologicznych, nad którymi głowią się etno-
logowie czy antropolodzy kultury.  

Należy z satysfakcją odnotować, że et-
nomuzykologia p o l s k a  sięga poza pol-
skie granice, co w przypadku recenzowa-
nego pisma uwidacznia zestaw Autorów. 
Mamy bowiem reprezentację badaczy róż-
nych regionów kraju (Małopolska, Podta-
trze, Podlasie, Opolszczyzna, Beskid Ży-
wiecki, Dolny Śląsk), ale też etnomuzykolo-
gów (i etnochoreologów) związanych z tra-
dycjami muzycznymi Wileńszczyzny, Gre-
cji, Ukrainy. Również wykorzystana litera-
tura pokazuje, że etnomuzykologia polska 
jest włączona w światowe trendy, zarówno 

zachodnie, jak i naszych wschodnich sąsia-
dów. Po trzecie wreszcie, „transgranicz-
ność” recenzowanego periodyku opiera się 
na tym, że Autorzy i Redaktorzy sięgają 
poza granice muzykologii (i choreologii), 
korzystając z ustaleń historyków, socjolo-
gów, językoznawców, kulturoznawców, et-
nologów, antropologów kultury czy history-
ków filmu. Ta transdyscyplinarność czaso-
pisma jest kolejną mocną stroną „Etnomuzy-
kologii Polskiej”.  

Siłą czasopisma jest także to, że wśród 
autorów mamy – obok teoretyków (tańca, 
muzyki, edukacji) – praktyków, którymi są 
nauczyciele muzyki w szkolnictwie po-
wszechnym, nauczyciele instrumentów 
w szkolnictwie artystycznym, specjaliści 
prowadzący chóry i warsztaty pieśni ludo-
wej lub tańca, muzycy praktykujący reper-
tuar ludowy, uczestnicy i laureaci ogólno-
polskich i regionalnych festiwali muzyki lu-
dowej, autorzy blogów o tradycjach mu-
zycznych itd.  

Z kwestii redakcyjnych, podnoszących 
wartość publikacji, poruszę tylko dwie przy-
kładowe. Po pierwsze, oddano głos nosicie-
lom oraz kontynuatorom muzyki ludowej 
i zamieszczono ich wypowiedzi, niekiedy 
w dłuższych cytatach, dzięki czemu będą 
one mogły posłużyć kolejnym badaczom do 
wtórnej analizy danych. Cytaty podano 
w zapisie półfonetycznym, co uznaję za bar-
dzo dobrą decyzję Redaktorów: wypowiedzi 
zachowują cechy gwary i języka mówio-
nego, a zarazem są czytelne dla szerokiego 
grona odbiorców czasopisma.  Po drugie, 
znaleziono miejsce na zamieszczenie roz-
sądnej i wyważonej liczby fotografii doku-
mentujących wykonawców, prowadzone ba-
dania terenowe, elementy kultury material-
nej badanych okolic, kontekst estradowy 
oraz obrzędowy wykonania analizowanych 
pieśni (np. kolędowanie wiosenne i kono-
pielki, kompania wołoczebna itp.).  

W kolejnych numerach redaktorzy pla-
nują pomyśleć o działach np. z życia nauko-
wego (krótkie notki z konferencji czy badań) 
oraz recenzje publikacji książkowych 
i online (np. 2-3 w każdym numerze). „Etno-
muzykologia Polska” ma wszak wszelkie 
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szanse, by z każdym tomem nabierać mocy 
opiniotwórczej i kształtować oraz wzmac-
niać dobre praktyki w zakresie badań i pro-
mocji polskich tradycji muzycznych.  

* * * 

Za ideę przewodnią drugiego numeru 
„Etnomuzykologii Polskiej” Redaktorzy, 
W. Grozdew-Kołacińska i T. Nowak, przy-
jęli dążenie, by dokumentować „coraz rzad-
sze przejawy odchodzących w przeszłość 
tradycji muzycznych, co – z racji dynamicz-
nie zachodzących przemian – jest niewątpli-
wie szczególną misją polskiej etnomuzyko-
logii” (Nowak 2018: 7). Cel ten zamyka się 
w słowie „kontynuacja”. Współredaktor, 
T. Nowak, słowem wstępnym wyraźnie  
wpisuje „Etnomuzykologię Polską” w ciąg 
polskich badań o wielkim znaczeniu dla et-
nomuzykologii, ale też etnochoreologii, 
folklorystyki, etnologii lub antropologii kul-
turowej. Popatrzmy śmiało w przyszłość: 
wydawanie „Etnomuzykologii Polskiej” po-
winno być kontynuowane. Oczekujemy ko-
lejnych numerów, a Redaktorom życzymy 
wiele satysfakcji z realizacji tego dzieła, 
ważnego dla wielu dyscyplin badawczych, 
ale przede wszystkim – istotnego dla tożsa-
mości środowiska polskich etnomuzykolo-
gów.  

 

 

 

KATARZYNA SMYK 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
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