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i Administracji  w ramach Kolegium MISH UW, a także UFR d'Études  slaves  na uniwersytecie 
Sorbonne  Paris  IV.  Stypendystka  Muzeum  Historii  Żydów  Polskich  w  roku  2010.  W ramach 
programu MOST studiowała też religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim.  W CI od roku 
2008  pod  kierunkiem  Philippe'a  Lejeune'a  zajmuje  się  dziewczęcymi  dziennikami  osobistymi 
z okresu II wojny światowej. 

Aleksander  Mocek  –  absolwent rybnickiej  Państwowej  Szkoły  Muzycznej  im.  Braci 
Szafranków  w  klasie  prof.  UŚ  Marii  Warchoł-Sobiesiak.  Obecnie  na  Akademii  Muzycznej 
w Krakowie studiuje fortepian w klasie prof. Andrzeja Pikula, klawesyn w klasie prof. Magdaleny 
Myczki oraz teorię muzyki (promotor: prof. dr Teresa Malecka). Laureat licznych nagród zarówno 
w konkursach pianistycznych, jak i teoretyczno-muzycznych. Zamiłowany wikipedysta. Student CI 
od 2011 roku.

Opis zajęć:
Muzyka, podobnie jak literatura, teatr czy sztuki plastyczne, nie powstaje w próżni, lecz 

w określonych warunkach społecznych, geopolitycznych, kulturowych, historycznych, klasowych 
etc.  Właśnie  temu  szerokiemu  kontekstowi  funkcjonowania  życia  muzycznego  zamierzamy się 
przyjrzeć na wybranych studiach przypadków. Czy zastanawialiście się kiedyś na przykład, skąd się 
wziął obiegowy podział na muzykę poważną i rozrywkową, lub o czym może świadczyć pojawienie 
się w określonym czasie kultu wirtuoza? Albo jakie szanse miały kobiety konkretnych epok na 
zaistnienie  w  świecie  muzycznym,  lub  jak  pojawienie  się  płyt  zmieniło  recepcję  utworów 
muzycznych? Jeśli tak, to te zajęcia są dla Was.

Nie  zamierzamy  bynajmniej  wybierać  się,  wzorem  wielu  etnomuzykologów,  w  dalekie 
podróże celem zbierania ginących melodii w zapomnianych wioskach na końcu świata. Będziemy 
raczej pracować na wybranych tekstach, takich jak fragmenty artykułów prasowych z lat 20. XIX 
w., książka Mozart. Portret geniusza Norberta Eliasa, spory o „kwestię żydowską” w muzyce czy 
Wykład o niczym Johna Cage'a.  Na ich podstawie,  w ramach teoretycznych nakreślonych przez 
prowadzącego i prowadzącą, zanalizujemy wyselekcjonowane studia przypadków. Nie ominie nas 
co prawda kilka słów wyjaśnienia, czym są takie dziedziny badawcze jak antropologia kulturowa 
bądź  społeczna,  etnografia,  etnomuzykologia,  muzykologia  i  parę  innych,  oraz  w  jaki  sposób 
sytuuje się wobec nich nasza działalność. Możemy jednak obiecać, że dołożymy wszelkich starań, 
by część metodologiczna nie zdominowała naszych analiz.

Jan  Sowa we wstępie  do  głośnej  ostatnio  książki  Fantomowe ciało  króla stwierdza,  że 
przymiotnik  interdyscyplinarny „pod  płaszczykiem  metodologicznego  postępu  kryje  de  facto 
reakcyjną  obronę  istniejących  dyscyplin.  Nie  mogłaby  istnieć  interdyscyplinarność,  gdyby 
równolegle  nie  istniały  odrębne  dyscypliny”.  Zdaniem badacza  dyscyplinarny puryzm to  tylko 
„instytucjonalny  artefakt”,  ponieważ  „granice  dyscyplin  nie  odzwierciedlają  jakichkolwiek 
obiektywnych podziałów w świecie”. W związku z tym badacze i badaczki powinni kierować się 
nie tyle w stronę interdyscyplinarności, ile w stronę unidyscyplinarności bądź postdyscyplinarności.  
Wzięliśmy sobie tę uwagę do serca i postanowiliśmy sprawdzić, co się stanie, jeśli te same zajęcia 
poprowadzą muzyk i antropolożka, każde wnosząc własne perspektywy badawcze. Zapraszamy nie 
tylko osoby zainteresowane muzyką czy studiami kulturowymi, by dołączyły do tej intelektualnej 
podróży.

Zalecana literatura muzyczna
1. Analiza komparatystyczno-audytywna wykonań*:
− L. van Beethoven: Koncerty fortepianowe (instrumenty współczesne: Krystian Zimerman 

i Leonard Bernstein vs. instrumenty epokowe: Melvyn Tan i Roger Norrington);



− W.A. Mozart:  Koncerty fortepianowe (instrumenty współczesne:  Andras  Schiff  i  Sandor 
Vegh lub Mitsuko Uchida i Jeffrey Tate vs. instrumenty epokowe: Malcolm Bilson i John 
Eliott Gardiner lub Viviana Sofronitsky i Tadeusz Karolak).

2. Maria Szymanowska: Etiudy i preludia (wybór) i dowolne inne dzieła muzyczne stworzone 
przez  kobiety  (Clara  Schumann,  Fanny Mendelssohn,  Roksana  Panufnik,  Imogen  Holst, 
Hanna Kulenty, Marta Ptaszyńska, Sofia Gubajdulina).

3. Feliks Mendelssohn-Bartholdy: uwertura koncertowa do  Snu nocy letniej; Richard Wagner: 
marsz weselny z opery Tannhäuser.

4. John Cage: 4’33; Imaginary landscape no. 4 na 12 radioodbiorników radiowych.
5. Arnold Schoenberg: Pierrot Lunaire, op. 21.
6. Gamelan Cahaya Asri (por. np. http://www.youtube.com/watch?v=RVEpnBbpBIc), żeby nie 

było wyłącznie eurocentrycznie.

*Podane  wykonania  są  jedynie  sugestią  –  istotne  jest  zestawienie  wykonań  na  instrumentach  z epoki  (fortepiano 
Waltera  w  przypadku  Mozarta  lub  hammerklavier Broadwooda  w  przypadku  Beethovena)  z   wykonaniami  na 
powszechnie dostępnych instrumentach współczesnych (najprawdopodobniej fortepianu Steinwaya lub Boesendorfera). 
We wszystkich podanych punktach, poza punktem trzecim, przykłady z literatury są również jedynie sugestią i możliwe 
jest znalezienie ekwiwalentów.

Szczegółowy plan wraz z bibliografią:
teksty, które podano wytłuszczonym drukiem, są szczególnie ważne dla tematu danych zajęć

1. „Kwestia kobieca” w muzyce: kompozytorki

− studia przypadków: Szymanowska, Clara Schumann, Nadia Boulanger, Gubajdulina;
− ramy teoretyczne: pojęcia długiego trwania (F. Braudel i szkoła Annales) oraz przemocy 

symbolicznej  (P.  Bourdieu),  w  tym  szczególnie  „męskiej  dominacji”  (tenże);  także: 
związane m.in. z przemocą symboliczną pojęcie habitusu (również w ujęciu Bourdieu);

− antropologia feministyczna i studia nad płcią kulturową: z czym to się je? Bycie kobietą 
a udział w życiu muzycznym w świecie Zachodu: kulturowa konstrukcja kompozytorki;

− teksty – przyczynek do dyskusji:
• Alan Barnard,  Feminizm w antropologii, w: tenże,  Antropologia. Zarys teorii i historii, 

przeł. Sebastian Szymański, PIW, Warszawa 2006, s. 198-204;
• Pierre  Bourdieu,  Męska  dominacja,  przeł.  Lucyna  Kopciewicz,  Oficyna  Naukowa, 

Warszawa 2004, s. 7-13, 84-85, 96-115, 149-151;
• Joanna Gierlicka,  Nadia Boulanger – kompozytor, pedagog, dyrygent. Sylwetka twórcza  

i znaczenie w procesie emancypacji kobiety w muzyce, maszynopis, fragmenty;
• Susan McClary, Of Patriarchs... and Matriarchs, Too, „The Musical Times”, Vol. 135, 

No. 1816, 150th Anniversary Issue (Jun., 1994), s. 364-369; 
• Aleksander Mocek, Maria Szymanowska – kobieta zdolna komponować?, maszynopis;
• Sherry Ortner, Czy kobieta ma się tak do mężczyzny, jak „natura” do „kultury”?, w: Nikt  

nie rodzi się kobietą, red. Teresa Hołówka, Czytelnik, Warszawa 1982, s. 112-141;
• Maria Pękała, Clara Schumann – szkic życia i twórczości, maszynopis;
• Patrick Süskind, Kontrabasista oraz Obsesja głębi, w: tegoż, Kontrabasista i inne utwory, 

przeł. Małgorzata Łukasiewicz i Anna Gierlińska, Świat Książki, Warszawa 2007, s. 7-12, 
68-121; 

• Marta Talik, Sofia Gubajdulina: między mistycyzmem a liczbą, maszynopis, fragment.

2. „Kwestia żydowska” w muzyce

− narodziny szkół narodowych: formowanie stylów narodowych w opozycji do (wyobrażeń) 
innych narodowości, Żyd jako (modelowy?) Inny;

http://www.youtube.com/watch?v=RVEpnBbpBIc


− Richard Wagner, Das Judenthum in der Musik:  muzyka a polityka na przykładzie recepcji 
Wagnera, czyli czy Wagner był antysemitą i co miałoby to zmieniać (a raczej: i dla kogo 
cokolwiek to zmienia); 

− „nienawiść do muzyki”, czyli rola muzyki w Zagładzie;
− izraelskie „nie” Wagnerowi: skąd, po co, dlaczego?
− teksty – przyczynek do dyskusji:

• Daniel  Barenboim,  Edward  Said,  Paralele  i  paradoksy:  rozmowy  o  muzyce  i  
społeczeństwie, przeł. Aleksander Laskowski, PIW, Warszawa 2007;

• Leon  Botstein,  The  Jewish  Question  in  Music,  „Musical  Quaterly”,  winter  2011, 
doi:10.1093/musqtl/gdr023;

• David Conway,  Short, dark & Jewish looking”: Felix Mendelssohn in Britain, w:  The 
Jewish Year Book 2009, ed. Stephen Massil, London 2009;

• Benjamin  Curtis,  Creating  National  Music:  Wagner,  oraz  tegoż,  Constructing 
„Difference”  in  the  National  Culture:  Wagner's  Villains,  w:  tegoż, Music  Makes  The  
Nation:  Nationalist  Composers  and  Nation  Building  in  Nineteenth-Century  Europe, 
Cambria Press, Amherst, New York 2009, s. 48-59, 150-158;

• Enrico Fubini, Historia estetyki muzycznej, przeł. Zbigniew Skowron, Musica Iagiellonica, 
Kraków 1997, s. 311-320;

• Izrael: Nie każda muzyka łagodzi obyczaje, http://lewica24.pl/swiat/834-izrael-nie-kazda-
muzyka-lagodzi-obyczaje.html; 

• Iwona Massaka, Muzyka jako instrument wpływu politycznego, Ibidem, Łódź 2009, s. 370-
381; 

• Adrian  Mourby,  Can  We  Forgive  Him?,  „The  Guardian”  z  21.07.2000, 
http://www.guardian.co.uk/friday_review/story/0,3605,345459,00.html;

• Pascal  Quignard,  Nienawiść  do  muzyki,  przeł.  Ewa  Wieleżyńska,  „Literatura  na 
Świecie”, nr 1-2/2004, s. 183-199;

• Patrick Süskind, Kontrabasista, w: tegoż, Kontrabasista i inne utwory, przeł. Małgorzata 
Łukasiewicz i Anna Gierlińska, Świat Książki, Warszawa 2007, s. 68-121;

• Joachim Trenkner,  Wagner,  Hitler  i  Niemcy,  „Tygodnik  Powszechny”  z  12.08.2012, 
s. 26, http://tygodnik.onet.pl/1,77461,druk.html; 

• Richard Wagner,  Das Judenthum in  der  Musik,  oryginał  niemiecki  bądź  angielskie 
tłumaczenie,  http://de.wikisource.org/wiki/Das_Judenthum_in_der_Musik_%281869%29 
albo  http://users.belgacom.net/wagnerlibrary/prose/wagjuda.htm [pierwodruk  1850, 
wersja rozszerzona 1869];

• Karolina  Wigura,  Skandal  w  domu  Wagnerów,  „Kultura  Liberalna”  z  31.07.2012, 
http://kulturaliberalna.pl/2012/07/31/czwartek-niemcy-wigura-skandal-w-domu-
wagnerow/; 

• Slavoj  Žižek, Mladen Dolar,  Wagnerowska polityka seksualna, w: tychże,  Druga śmierć  
opery, przeł. Sławomir Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2008, s. 195-203.

3. Wirtuozeria romantyków, czyli „wielki temat”, „romantyczna anomalia” i narodziny kultu 
geniuszy

− klasycy wiedeńscy: od Haydna, sługi w liberii, do Beethovena, artysty wolnego, tworzącego 
„sztukę dla sztuki” oraz duchowego przewodnika narodu; 

− Mozart  w  ujęciu  Eliasa:  ten,  który  żył  „pomiędzy”  zmieniającymi  się  wzorcami 
kulturowymi określającymi miejsce kompozytora w społeczeństwie; 

− cena bycia  prekursorem,  czyli  dlaczego  Mozart  nie  miał  jeszcze  szans  zostać  „wolnym 
artystą”: o społecznych uwarunkowaniach zmian w sztuce; 

− rola odbiorców / zamawiających; kwestia smaku właściwego epoce, czyli kto, kiedy i na co 
jest gotowy; 

http://lewica24.pl/swiat/834-izrael-nie-kazda-muzyka-lagodzi-obyczaje.html
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− rewolucja  estetyczna,  czyli  co  takiego  dzieje  się  w  romantyzmie:  nowa  świadomość 
narodowa,  demokratyzacja,  mieszczańskie  wzorce,  zmiana  finansowania  muzyki,  nowe 
pojęcie  dzieła  i  twórczości,  oryginalność  sztuki,  nowa  pozycja  twórcy  i  środowisk 
artystycznych,  kult  indywidualności,  kult  geniuszu  i  wirtuozów:  samotny  geniusz  – 
przewodnik narodu, metafizyka, rola emocji, zwrócenie się do wnętrza; 

− zmiany  technologiczne:  popularność  transkrypcji  nutowych,  większe  rozpowszechnienie 
utworów, ponawianie wykonań; 

− romantyczna anomalia, czyli co? 
Przekonanie, że struktura Kosmosu sprowadza się w istocie do struktury dzieła muzycznego 
jako  „Wielki  Temat”  myśli  greckiej,  którego  echa  brzmiały  zarówno  w  gregoriańskich 
chorałach, jak i w polifonicznych utworach renesansu. Związki muzyki z myślą naukową do 
renesansu  włącznie  (Kepler,  prawa  astronomii  a  wyrażana  przez  muzykę  „harmonia 
świata”). XIX wiek jako rozrost dziedzin wiedzy: świat przestaje tworzyć spójną całość. 
Romantyzm jako czas zaniku “Wielkiego Tematu”, gdy miejsce Kosmosu i harmonii sfer 
zajmują w muzyce sprawy człowieka. 

− długie  trwanie  romantycznego  paradygmatu  (Maria  Janion):  muzyka  romantyzmu  jako 
kanon  muzyki  w  ogóle,  zmysł  muzyczny  jako  kształtowany  do  dziś  w  oparciu 
o „romantyczną anomalię”;  co jednak z „Wielkim Tematem”,  który wszak w XX wieku 
powraca (Gubajdulina, Messiaen, Yannis Xenakis)?

− znów Mozart jako studium przypadku: w szpagacie pomiędzy sługą w liberii a duchowym 
przewodnikiem oraz pomiędzy romantyczną anomalią i Wielkim Tematem;

− kultu geniusza skutki uboczne: rola w popkulturze, por. np. http://www.youtube.com/watch?
v=YQxZFCanj28 od 2:30 w górę lub http://www.youtube.com/watch?v=TdpLDTj4KcU od 
1:06:48 do 1:09:50;

− teksty – przyczynek do dyskusji:
• Norbert Elias, Mozart. Portret geniusza, przeł. Bogdan Baran, Wyd. W.A.B., Warszawa 

2006;
• Jamie James, Muzyka sfer: o muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata, przeł. 

Mieczysław  Godyń,  Znak,  Kraków  1996,  rozdz.  I,  Wielki  Temat,  oraz  rozdz.  X, 
Romantyczna anomalia;

• Patrick Süskind, Kontrabasista, w: tegoż, Kontrabasista i inne utwory, przeł. Małgorzata 
Łukasiewicz i Anna Gierlińska, Świat Książki, Warszawa 2007, s. 68-121.

4. Czas eksperymentów: Cage, czyli co to jest muzyka?

− o czym jest Odczyt o niczym?
− 4'33'',  0'00'',  Imaginary  Landscape  No.  4 (1951)  –  utwór  na  24  wykonawców  i  12 

radioodbiorników  (por.  http://www.youtube.com/watch?v=A0BNsBlzQII&noredirect=1), 
Imaginary Landscape No. 5 (1952) – utwór na dowolne 42 nagrania, pozostałe  Imaginary 
Landscapes,  In  the  Name  of  the  Holocaust (1942  –  sic!),  utwory  niezdeterminowane, 
instrumenty preparowane...

− siła tradycji: czym w ogóle jest muzyka i co o tym decyduje? O instytucjonalnej definicji 
sztuki (koncepcja George'a Dickiego);

− co  może  artysta,  czyli  gdy  triumf  romantycznej  anomalii  doprowadza  nas  do  ściany; 
przełamywanie kanonów jako kanon, czyli czy w sztuce jest przeciw czemu się buntować? 

− w ramach wstępu do kolejnych zajęć: ekstremalna wierność tradycji jako jedyny możliwy 
bunt w epoce, która kanony nakazuje łamać?

− teksty – przyczynek do dyskusji:
• John Cage, Odczyt o niczym, tłum. Michał Bristiger, „Res Facta” nr 1, 1967; 
• Carl Dahlhaus,  Hans Heinrich Eggebrecht,  Co to jest  muzyka?,  PIW, Warszawa 1992, 

rozdz. Czy istnieje muzyka „po prostu”?, zwłaszcza s. 20-21;

http://www.youtube.com/watch?v=A0BNsBlzQII&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=TdpLDTj4KcU
http://www.youtube.com/watch?v=YQxZFCanj28
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• Bohdan Dziemidok,  „Instytucjonalna definicja dzieła sztuki” jako świadectwo „kryzysu  
estetyki”, „Studia Estetyczne” t. XVII, Warszawa 1980, s. 33-39; 

• Jacek  Plewicki,  Cage  [1]:  od  hałasu  do  języka  liter  i  ciszy, 
http://www.dwutygodnik.com/artykul/3495-cage-1-od-halasu-do-jezyka-liter-i-ciszy.html.

5. Muzyka dawna i wykonawstwo historyczne

− co  to  znaczy „być  wiernym epoce”  i  której  epoce  należy być  wiernym:  kanon  czasów 
i miejsca kompozytora vs. kanon czasów i miejsca wykonawcy;

− historyczność  pojęcia  „utwór  muzyczny”,  kwestia  zróżnicowania  (bądź  jego  braku!) 
utwór/wykonanie;

− „muzyka dawna” jako kategoria nie tyle chronologiczna, ile z zakresu teorii muzyki: idea 
„klasyczności” jako punkt odniesienia;

− kult urtekstu; 
− kwestia instrumentarium; 
− Jorge Bolet i Glenn Gould, czyli kto ma prawo „wiedzieć lepiej”; 
− wynalezienie fonografu w 1887: co zmienia technologia?
− erupcja  pamięci  w wieku XX: powrót  do źródeł  i  autentyzm jako obsesja  czasów nam 

współczesnych; 
− wierność kompozytorowi jako efekt uboczny „romantycznej anomalii”: koncepcja wierności 

kompozytorowi-geniuszowi, które to pojęcie wcześniej jest wszak nieznane;
− problematyczność dostępu do przeszłości w ogóle; 
− teksty – przyczynek do dyskusji:

• Carl  Dahlhaus,  Estetyka  muzyki,  przeł.  Zbigniew Skowron,  rozdz.  Estetyka  i  historia, 
s. 85-90; 

• Carl Dahlhaus,  Hans Heinrich Eggebrecht,  Co to jest  muzyka?,  PIW, Warszawa 1992, 
rozdz. Muzyka dawna i nowa, s. 94-112;

• Leszek Kołakowski,  Legenda o Cesarzu Kennedym, „Zeszyty Literackie” nr 19 (lato 
1987);

• Aleksander Mocek, Igrając z historią. Nurt autentyzmu, maszynopis; 
• Patrick Süskind, Kontrabasista, w: tegoż, Kontrabasista i inne utwory, przeł. Małgorzata 

Łukasiewicz i Anna Gierlińska, Świat Książki, Warszawa 2007, s. 68-121;
• Andrzej Zwoliński, Dźwięk w relacjach społecznych, WAM, Kraków 2004, s. 316-326.

6. Zajęcia metodologiczne, czyli o czym tak naprawdę dotąd rozmawialiśmy?

− zastrzeżenie na początek: 
koniec XX w. to początek odchodzenia od ścisłych podziałów dyscyplin naukowych: różne 
dziedziny wiedzy traktuje się przede wszystkim jako punkty wyjścia, jako deklarację, od 
jakich tradycji badawczych się rozpoczyna, podczas gdy projekty badawcze są najczęściej 
nawet  nie  inter-,  lecz  transdyscyplinarne  bądź  unidyscyplinarne;  rozsadzanie  granic 
pojedynczych dyscyplin (np. łączenie queer studies i muzykologii, por. tekst Philipa Bretta) 
nie oznacza jednak, że nie warto już przypatrywać się korzeniom poszczególnych dziedzin – 
znajomość tych korzeni pozwala bowiem określić, skąd się przychodzi,  i  temu też służą 
ostatnie, zamykające cykl warsztaty;

− XIX wiek jako upadek „Wielkiego Tematu” i początek „romantycznej anomalii”: zwrot ku 
uczuciom,  emocjom  i  metafizyce  jako  antidotum  na  rosnącą  fragmentaryzację  nauk, 
w obliczu której „Wielkiego Tematu” już ogarnąć umysłem nie sposób; upadek „Wielkiego 
Tematu” jako efekt swoistej „erupcji nauk”, tzn. specjalizacji wiedzy i wynikającym stąd 
narodzinom kolejnych dyscyplin; 

http://www.dwutygodnik.com/artykul/3495-cage-1-od-halasu-do-jezyka-liter-i-ciszy.html


− XIX wiek jako narodziny zarówno antropologii, jak i muzykologii; problem z dominacją 
paradygmatu  ewolucjonistycznego  w naukach  innych  niż  przyrodnicze  (w  antropologii: 
L. H.  Morgan,  E.  B.  Tylor,  J.  Frazer),  zmaganie  się  z dziedzictwem  pozytywizmu 
(w muzykologii np. Philip Bohlman);

− skąd  dokąd,  czyli  o  korzeniach  i  przemianach  antropologii:  problem  nazewnictwa 
(antropologia kulturowa /  etnologia /  etnografia / antropologia społeczna); cztery stopnie 
„obcości”: subkultury własnej kultury, współczesne badaczce lub badaczowi / inne kultury, 
współczesne  badaczce  lub  badaczowi  /  przeszłe  kultury  /  hipotetyczne  cywilizacje 
pozaziemskie; 

− druga połowa XX wieku: stopniowe odchodzenie od uwzględniania muzyki w badaniach 
etnograficznych, pozostawianie tej kwestii etnomuzykologom; 

− etnomuzykologia  jako  pożenienie  muzykologii  i  etnologii;  ewolucja  dyscypliny  od 
badającej  to,  co  odległe  i  obce,  lub  to,  co  obce  i  ludowe,  do  etnomuzykologii  zmiany 
kulturowej  (brak  czystych  tradycji,  hybrydyczność);  zwrot  ku  podkreślaniu,  jakim 
dziedzinom  aktywności  (leczenie,  praca,  polityka,  życie  rodzinne  etc.)  odpowiadają 
poszczególne  rodzaje  muzyki;  Alian  P.  Merriam  jako  klasyk  antropologii  muzyki 
rozumianej jako badanie użyć i funkcji muzyki; 

− przełom  postmodernistyczny  w  naukach  społecznych:  hybrydyczność,  Różnica, 
refleksyjność, pytanie o sprawczość, „ja” jako Inny, nieoczywistość własnych zwyczajów 
i tradycji, podważenie podziału „my” = historia, Inni = etnografia;

− jak  uwzględnić  przełom postmodernistyczny,  badając  muzykę i  życie  muzyczne?  różne, 
konkurujące ze sobą wizje dziedziny: 
(1) zignorowanie przełomu postmodernistycznego: etnomuzykologia jako badanie muzyki 
społeczności niezachodnich (gdyż muzyką Zachodu zajmuje się muzykologia tout court, tak 
jak termin „historia muzyki” odnosi się w badaniach do muzyki europejskiej i, w XX w., 
amerykańskiej);  problematyczność  zachodniego  terminu  „muzyka”  w  odniesieniu  do 
społeczności, gdzie odpowiednik takiego terminu nie istnieje; 
(2) badanie  dźwięków i  stylów muzycznych  w ich  kontekstach  społecznych za  pomocą 
narzędzi  antropologicznych  (anthropology  of  music),  np.  obserwacja,  jak  w  dobie 
globalizacji  i  homogenizacji  muzyczne  „to  samo”  wygląda  w różnych  miejscach 
(glokalizacja: napięcie między lokalnością i globalnością; relacje muzyki i identity politics), 
por. prace Arjuna Appaduraia, Philipa Bretta, Susan McClary czy Maynarda Solomona; 
(3)  obserwowanie  procesów  społecznych  przez  soczewkę  życia  muzycznego  (musical  
anthropology), tak jak robił to np. Elias przez soczewkę zmian zachowania w sypialni lub, 
z użyciem  „muzycznej”  soczewki,  w swojej  niedokończonej  książce  o  Mozarcie,  czy 
wreszcie tak jak my staraliśmy się to robić podczas zajęć;
„A kind of musical anthropology as distinct from an anthropology of music – a study of 
society from the perspective of musical performance, rather than simply the application of 
anthropological methods and concerns to music” – za: Anthony Seeger,  Why Suyá Sing:  
A Musical Anthropology of an Amazonian People, Cambridge University Press, Cambridge, 
U.K. 1987, s. XIII;

− musical  anthropology oraz  anthropology  of  music tłumaczone  na  polski  zawsze  jako 
antropologia muzyki: problem z dziedziną, którą niemal nikt się w Polsce nie zajmuje; 

− metafora Pongo oraz antropologii jako „filozofii, która udała się w podróż”: skoro koniec 
końców zataczamy koło i, jak pisze Andrzej Mencwel, można teraz „ujmować siebie jako 
Pongo  i uprawiać  antropologię  we  własnym  domu”,  to  antropologia  muzyki  (zarówno 
anthropology of music, jak i musical anthropology) może skierować swoje spojrzenie na 
muzykę Zachodu, w tym i na muzykę poważną; 

− kwestia  podważania  oczywistości  tego,  co  kanoniczne  (także  w  epoce  pluralizmu 
muzycznych kanonów);

− biografia Mozarta pióra Eliasa plus recenzja książki pióra Pawła Majewskiego: propozycja, 
w  jaki  sposób  antropologia  muzyki  może  analizować  świat  muzyki  Zachodu;  inne 



propozycje: np. studium gangów motocyklowych przywoływane przez Johna Storeya (więc 
jednak raczej kultura popularna i glokalizacja);

− pytanie otwarte: jak uprawiać antropologię muzyki tak, by, wedle słów Johna Blackinga, 
być w stanie takimi samymi metodami i  z tym samym podejściem analizować zarówno 
dziecięce piosenki z południowoafrykańskiego Venda, jak i kompozycje Beethovena? 

− wskazówki  bibliograficzne  na  przyszłość,  czyli  anglo-  i  polskojęzyczne  podręczniki  do 
etnomuzykologii / antropologii muzyki:
Alan P. Merriam, Valerie Merriam,  The Anthropology of Music, Northwestern University 
Press, Evanston, Illinois 1964;
Sławomira  Żerańska-Kominek,  Muzyka  w  kulturze.  Wprowadzenie  do  etnomuzykologii, 
Wyd. UW, Warszawa 1995;

− inne teksty ważne dla poruszanej tematyki:
• Alan Barnard,  Wizje antropologii, w: tenże,  Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł. 

Sebastian Szymański, PIW, Warszawa 2006, s. 31-41;
• Steven Best, Douglas Keller,  The Time of the Posts, w: tychże,  The Postmodern Turn, 

Guilford  Press,  New  York  1997,  s.  3-33,  dostępne  także  na  łamach 
http://books.google.pl/books?id=d_arS8LsAtIC&printsec=frontcover&hl=pl&source= 
gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; 

• John Blacking,  How Musical Is Man?, University of Washington Press 2000, dostępny 
także  na  łamach  http://books.google.pl/books?id=yqR6uASK2C0C&pg=PA3&hl=pl& 
source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false; 

• Philip V. Bohlman, Musicology as a Political Act, „The Journal of Musicology”, Vol. 11, 
No. 4 (Autumn, 1993), s. 411-436; 

• Philip  Brett,  Are  You  Musical?,  „The  Musical  Times”  Vol.  135,  No.  1816,  150th 

Anniversary Issue (Jun., 1994), s. 370-376; 
• Wojciech  Burszta,  Spotkanie  z  innością  –  u  korzeni  antropologii,  w:  tegoż, 

Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Warszawa 1998, s. 13-35;
• Anna Brożek, Principia musica. Analiza terminologii muzycznej, Warszawa 2006, s. 80-

81, 91; 
• Enrico  Fubini,  Historia  estetyki  muzycznej,  przeł.  Zbigniew  Skowron,  Musica 

Iagiellonica, Kraków 1997, s. 345-346, 442-443; 
• Claude Levi-Strauss, Miejsce antropologii wśród nauk społecznych, w: Andrzej Mencwel 

(red.), Wiedza o kulturze. Antropologia kultury, Wyd. UW, Warszawa 1995, s. 58-66; 
• Paweł Majewski,  Jak antropolog mógłby pisać o historii muzyki, „Kultura Liberalna” 

z 12.01.2009,  http://kulturaliberalna.pl/2009/01/12/jak-antropolog-moglby-pisac-o-
historii-muzyki/;

• Andrzej Mencwel,  Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Wyd. UW, Warszawa 
2006, s. 9-24; 

• Alan  P.  Merriam,  Valerie  Merriam,  Music  and  Cultural  Dynamics,  w:  tychże,  The 
Anthropology of Music,  Northwestern University Press, Evanston, Illinois 1964, s. 303-
319,  dostępne  także  na  łamach  http://books.google.pl/books?id=4bUAFf8CWosC& 
printsec=frontcover&hl=pl&source  =gbs  _ge  _summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  ;

• John Storey,  Studia kulturowe.  Badania kultury  popularnej.  Teorie  i  metody,  przeł. 
Janusz Barański, Wyd. UJ, Kraków 2003, s. 96-100; 

• John Street, Music and Politics, Polity Press, Malden, Cambridge 2012, s. 172-173; 
• Dominic Strinati,  Wprowadzenie do kultury popularnej,  przeł.  Wojciech Burszta,  Zysk 

i S-ka, Poznań 1998, s. 178-182.
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