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W roku 100. rocznicy odzyskania przez Polsk§ niepodleglosci odbyl si§ 

w Warszawie nowy festiwal muzyczny, pod nazw^ Eufonie, odwoluj^cy 

si§ do tradycji wspolnoty wi^kszosci krajow okreslanych mianem Euro- 

py Srodkowo-Wschodniej. Spotkaniu z muzyk^ roznych epok i stylow, 

tworz^c^ zlozony obraz regionu, towarzyszyla Mi^dzynarodowa Konfe- 

rencja Muzykologiczna pt. Tozsamosci narodowe — europejska uniwersal- 

nosc. Muzyka i zycie muzyczne w Europie Srodkowo-Wschodniej (1918-2018), 

ktora odbyla si§ w dniach 30 listopada — 1 grudnia 2018 roku w zabyt- 
kowych wn^trzach Palacu Tyszkiewiczow-Potockich pod auspicjami 

Zwi^zku Kompozytorow Polskich, Instytutu Muzykologii Uniwersytetu War- 

szawskiego oraz Narodowego Centrum Kultury (organizatora festiwalu).

Grupa badaczy z Polski, Czech, Litwy, Eotwy, Rumunii, Slowacji i W§- 

gier poddala wowczas refleksji sformulowane w tytule konferencji zagad- 

nienie, koncentruj^c si§ zarowno na fundamentalnych pytaniach o relacje 

mi^dzy muzyk^ a strategiami budowania narodowej tozsamosci jej od- 

biorcow oraz o miejsce muzyki roznych krajow regionu Europy Srodkowo- 

-Wschodniej w kulturze europejskiej, jak i na tworczosci i pogl^dach es- 
tetycznych poszczegolnych kompozytorow. Niniejszy „Rocznik” zawie- 

ra wi^ksz^ i reprezentatywn^ cz^sc przedstawionych wowczas referatow.

Prace polskich autorow koncentruj^ si§ nade wszystko na okresie mi§- 

dzywojennym. Magdalena Dziadek przygl^da si§ programom odbudowy 

tradycji muzyki narodowej, podejmowanym w latach 1919-1926 w srodowi- 

sku warszawskim. Malgorzata Sieradz zajmuje si§ z kolei projektami popu- 

laryzuj^cymi i upowszechniaj^cymi rodzime dziedzictwo muzyczne, jakie 

pojawily si§ po odzyskaniu przez Polsk§ niepodleglosci w kr^gu mlodej pol- 

skiej muzykologii. Oskar tapeta analizuje tworczosc baletow^ Eugeniusza 

Morawskiego z lat mi^dzywojennych, a Michal Jaczynski przybliza ide§ te- 

atru polsko-zydowskiego i oprawy muzycznej spektakli zrealizowanych na 

polskich scenach do roku 1939. Z kolei Andrzej Tuchowski analizuje debate,
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ktora przetoczyla si§ w 1938 roku na lamach warszawskiej prasy w zwi^zku 

z kwesti^ „tozsamosci rasowej” Chopina jako glownej ikony polskiej kultury 

narodowej. Wreszcie Mieczyslaw Kominek poddaje reewaluacji stanowi- 

sko Karola Szymanowskiego wobec problemu narodowej muzyki polskiej.

Szymanowskiego wizja nowoczesnej muzyki polskiej jako pelnowarto- 

sciowego elementu uniwersalnej kultury europejskiej, b^d^ca—wedle tezy 

Kominka — postulatem zrealizowanym w 11 polowie xx stulecia w koncepcji 

Mi^dzynarodowego Festiwalu Muzyki Wspolczesnej „Warszawska Jesien”, 

tworzy ciekaw^ analogic z rozwazanym w artykule Ruty Staneviciute projek- 

tem modernizacji muzyki litewskiej, ktorego zrodla tkwily w dyskursie z lat 

30. xx wieku na temat relacji mi^dzy k o n stru k j tozsamosci narodowej 

a nowoczesnosci^. Dyskurs ten wplyn^l na tworczosc wielu pokolen kom- 

pozytorow litewskich i w pozniejszej recepcji zostal efektywnie rozwini^ty.

Kolejne przedstawione w niniejszym tomie artykuly dotycz^ czeskich 

i w^gierskich kontekstow rozumienia zestawienia poj^c, zawartego w ty- 

tule konferencji. Jarmila Prochazkova kresli obraz ewolucji postawy Leosa 

Janacka wobec kwestii tozsamosci europejskiej, narodowej i regionalnej, 

przejawiaj^cych si§ w roznych zakresach jego tworczej aktywnosci. Lorant 

Peteri analizuje natomiast zmiany statusu Zoltana Kodalya w zyciu mu- 

zycznym i kulturalnym okresu stalinowskiego oraz poststalinowskiego 

w^gierskiego socjalizmu panstwowego. Wreszcie Viktor Velek rela- 

cjonuje historic dyskusji wokol piesni Gdzie jest moj dom?, poszukuj^c od- 

powiedzi na pytanie, dlaczego — mimo wielu krytycznych zastrzezen i ata- 
kow — wci^z pozostaje ona czeskim hymnem narodowym i panstwowym.

Zamykaj^cy „Rocznik” tekst Blake’a Parhama nie jest wprawdzie kon- 

ferencyjnym referatem z Eufonii, lecz takze wpisuje si§ w glown^ proble- 

matyk§ tomu. Prezentuje on bowiem wnikliw^ analiz^ Preludiow na forte- 

pian (1954) Romana Palestra w kontekscie przemian stylu kompozytora, 

jakie dokonaly si§ po podj^ciu przez niego nielatwej i brzemiennej w skut- 

ki decyzji o opuszczeniu ojczyzny i osiedleniu si§ na „wolnym” Zachodzie.

Serdecznie zapraszaj^c do lektury tegorocznego tomu, zycz§ wszyst- 
kim Czytelniczkom i Czytelnikom wiele satysfakcji.

Iwona Lindstedt, redaktor naczelna
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In the year of the 100th anniversary of the regaining of independence by 

Poland, Warsaw hosted a new music festival, Eufonie, which drew on the 

tradition of a community of most countries referred to as Central and 

Eastern Europe. Encounters with music of various periods and styles mak

ing up a complex picture of the region were accompanied by an Interna

tional Musicological Conference entitled “National identities — European 

universality. Music and musical life in Central and Eastern Europe (1918

2018)” held between 30 November and 1 December 2018 in the historic 

Tyszkiewicz-Potocki Palace under the auspices of the Polish Composers’ 

Union, Institute of Musicology, University of Warsaw, and National Centre 

for Culture (conference organiser).

Scholars from Poland, Czechia, Lithuania, Latvia, Romania, Slovakia 

and Hungary reflected on the topic formulated in the conference title, fo

cusing on fundamental questions about the relations between music and 

strategies for building the national identity of its audiences, place of music 

of various regions in Central and Eastern Europe in European culture, as 

well as the oeuvres and aesthetic views of various composers. The current 

issue of Polski Rocznik Muzykologiczny contains a majority of the papers 

presented at the conference.

Papers by Polish authors focus primarily on the inter-war period. Mag

dalena Dziadek examines programmes aimed at reviving the tradition of 

national music and launched in 1919-1926 in Warsaw. Maigorzata Sieradz 

discusses projects seeking to popularise and disseminate the national 

musical heritage, conceived in Polish musicological circles after Po

land regained independence. Oskar Lapeta analyses the ballet oeuvre of 

Eugeniusz Morawski from the inter-war period, while Michai Jaczynski 

sheds light on the idea of Polish-Jewish theatre and incidental music to 

theatrical productions presented on Polish stages until 1939. Andrzej 

Tuchowski takes a look at the debate that in 1938 took place in the Warsaw
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press in connection with the question of the “racial identity” of Fryderyk 

Chopin as the main icon of Poland’s national culture. Finally, Mieczyslaw 

Kominek re-evaluates Karol Szymanowski’s position on the problem 

of Polish national music.

Szymanowski’s vision of modern Polish music as a rightful element of 

universal European culture, which — according to Kominek — was an idea 

put into practice in the second half of the 20th century in the concept of the 

Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music, provides an 
interesting analogy with the project of modernising Lithuanian music ex

amined in Ruta Staneviciute’s article. Its sources—to be found in the 1930s 

discourse on the relation between the construction of national identity and 

modernity — influenced the oeuvres of many generations of Lithuanian 

composers and were effectively developed in their subsequent reception.

The current volume also features articles devoted to Czech and Hun

garian contexts of how to understand the notions included in the confer

ence title. Jarmila Prochazkova explores the evolution of Leos Janacek’s 

attitude towards European, national and regional identity manifested in 

various spheres of his creative activities. Lorant Peteri analyses the chang

ing status of Zoltan Kodaly in the musical and cultural life of the Stalin

ist and post-Stalinist period of Hungarian state socialism. Finally, Viktor 

Velek examines the history of the discussion over the song “Where is my 
home?”, seeking an answer to the question of why, despite many critical 

objections and attacks, it remains the Czech national and state anthem.

Blake Parham’s article which closes the present issue of Polski Rocznik 

Muzykologiczny, may not be one of the conference papers presented during 

Eufonie, but it does fit with the main theme of the issue. Parham carries 

out an insightful analysis of Roman Palester’s Preludes for piano (1954) in 

the context of the changes in the composer’s style that took place after he 

made the difficult and momentous decision to leave his homeland and 

settle in the “free” West.

As I warmly encourage you to read this year’s volume, I wish all read

ers much satisfaction.

Iwona Lindstedt, Editor-in-chief


