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lutego pojawi!a si" jeszcze jed-
na ksi#$ka o muzyce. Ok!adk" 
ma raczej staromodn#, projekt 

gra%czny prosty, a do tego nie nadaje si" 
do kupienia przez kogo&, kto przypadko-
wo si" na ni# natknie. Po co komu tom 
encyklopedii z cz"&ci# biogra%czn# z ha-
s!ami od „W” do „'”? A jednak s# ludzie, 
dla których b"dzie on jak ostatni klocek 
uk!adanki. 12 lutego zamkn"!a si" ca!a 
epoka w historii krakowskiego wydaw-
nictwa PWM. D!u$sza ni$ budowa pierw-
szej warszawskiej linii metra i starsza ni$ 
Trasa (azienkowska.

Od najwcze&niejszych lat $ycia, b"d#c 
&wiadkiem pojawiania si" w ksi"garniach 
kolejnych tomów encyklopedii, czasem 
w#tpi!em, $e kiedykolwiek uda si" to 
dzie!o uko)czy*. Idea jego stworzenia 
dojrzewa!a ju$ pod koniec lat 60. w&ród 
muzykologów skupionych wokó! Rady 
Programowej PWM. +rodowisko mu-
zykologiczne wyra,nie odczuwa!o brak 
tego typu publikacji, chocia$ do dyspo-
zycji by!y zagraniczne encyklopedie, ta-
kie jak niemiecki Riemann Lexikon czy 
angielski Grove Dictionary of Music and 
Musicians, które jednak nie zawsze wy-

czerpuj#co opisywa!y rodzim# rzeczywi-
sto&* muzyczn#. 

G!ównymi rzecznikami stworzenia 
encyklopedii byli: Zo%a Lissa, dyrektor 
Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie 
Warszawskim i Mieczys!aw Tomaszew-
ski - dyrektor Polskiego Wydawnictwa 
Muzycznego. Nie!atwo by!o znale,* set-
k" specjalistów, którzy w ko)cu przy-
gotowali has!a do pierwszego tomu. 
„Niektórzy uwa$ali, $e nie sta* nas na 
stworzenie takiej encyklopedii, $e lepiej 

przet!umaczy* np. leksykon Riemanna 
z uzupe!nieniem o polskie nazwiska” - 
wspomina profesor Tomaszewski. Mimo 
ogromnego zaanga$owania, pierwszy 
tom cz"&ci biogra%cznej ujrza! &wiat!o 
dzienne dopiero w 1979 roku. Nak!ad 50 
tysi"cy egzemplarzy rozszed! si" w ci#gu 
zaledwie paru dni, co pokaza!o, jak wiel-
kie by!o zapotrzebowanie na tego typu 
publikacj". Profesor wspomina, jak za-
pytany o wielko&* nak!adu Encyklopedii 
Muzycznej PWM przez dyrektora s!yn-
nego wydawnictwa Schott, odpowied, 
musia! powtarza* kilkakrotnie. Niemiec-
ki wydawca uzna!, $e si" przes!ysza!, on 
bowiem leksykon Riemanna, wydawany 
na kraje niemieckoj"zyczne, drukowa!  
w 30 tysi#cach egzemplarzy. Tak po-
zytywne przyj"cie zaskoczy!o twórców  
i da!o im energi" do dalszego dzia!ania.

Najwa$niejszym za!o$eniem polskiej 
encyklopedii, ró$ni#cym j# od wydaw-
nictw zachodnich, by!o ukazanie muzy-
ki w szerokim kontek&cie kulturowym. 
Znajdziemy w niej has!a dotycz#ce nie 
tylko kompozytorów, wykonawców, teo- 
retyków czy historyków, ale tak$e lite-
ratów, autorów librett, budowniczych 
instrumentów, edytorów, akustyków, pe- 
dagogów, a nawet baletmistrzów, tance-
rzy, re$yserów czy mecenasów. Ogólna 
budowa has!a zachowa!a swój schemat 
we wszystkich tomach. Jednak - jak 
wspomina profesor Szweykowski - „(…)  
koncepcje techniczne zmienia!y si" kil-
kakrotnie w trakcie pisania hase! do 
pierwszego tomu i ewoluowa!y wraz 
z powstawaniem kolejnych”. Pierwszy 
tom jest wzgl"dnie jednolity, jednak ju$ 
w drugim s# teksty, które przekraczaj# 
wszelkie normy, czego przyk!adem jest 
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niemal 90-stronicowa nota o Chopinie 
autorstwa Tomaszewskiego. Dlatego od 
trzeciego tomu twórcy narzucili sobie 
wi"kszy rygor, który z up!ywem czasu 
by! coraz bardziej zaostrzany. Wzgl"-
dy ekonomiczne powodowa!y, $e nieraz 
trzeba by!o wr"cz rezygnowa* z pewnych 
danych.

Czytelnicy d!ugo musieli czeka* na 
uko)czenie dzie!a. Kolejne tomy ukazy-

wa!y si" w odst"pach 2-6 lat. Redaktor 
naczelny PWM, Andrzej Kosowski, wy-
mienia kilka powodów, dla których ency-
klopedia powstawa!a tak d!ugo. Po pierw-
sze, by!a tworzona wy!#cznie polskimi 
si!ami, przez niewielki kr#g autorów. Po 
drugie, mia!a na to wp!yw koncepcja sze-
rokiego i g!"bokiego opisu rzeczywisto-
&ci. Wreszcie niezwykle istotny jest fakt, 
$e wiele hase! powstawa!o „od zera”, na 
podstawie bada) ,ród!owych prowadzo-
nych przez polskich muzykologów. 

Przez lata zmienia! si" zespó! autorów  
i redaktorów, jednak cz"&ci twórców uda!o 
si" uczestniczy* w tym dziele od pocz#tku 
do ko)ca. Poza redaktor naczeln# El$biet# 
Dzi"bowsk# byli to niektórzy redaktorzy 
naukowi dzia!ów: Jerzy Morawski, Piotr 
Po,niak, Andrzej Rakowski i Mieczy-
s!aw Tomaszewski. (#cznie encyklope-
di" tworzy!o 30 redaktorów naukowych, 
sprawuj#cych piecz" nad niemal 20 dzia-
!ami. Funkcj" t" pe!nili wybitni specjali-
&ci: Ludwik Bielawski, Bogdan Chmura, 

Andrzej Chodkowski, Teresa Chyli)ska, 
Zo%a Helman, Stefan Jaroci)ski, Maciej 
Negrey, Irena Poniatowska, Janina Pude-
!ek, Bogus!aw Schä.er, Adam Walaci)ski, 
El$bieta Wiktowska-Zaremba, Alina 'ó-
rawska-Witkowska i inni. Przez redakcj" 
encyklopedii przewin"!o si" ponad 400 
autorów. Wielu z nich zwi#za!o si" z ni# 
na lata.

Kompletne, 12-tomowe wydanie w wer- 
sji drukowanej b"dzie s!u$y* ludziom 
muzyki przez nast"pne dekady, jednak 
Andrzej Kosowski zapewnia, $e prace 

si" nie sko)czy!y. Planowane s# kolejne 
suplementy tematyczne i literowe. „D#-
$ymy te$ do tego, $eby ca!a wiedza zgro-
madzona w Encyklopedii Muzycznej by!a 
dost"pna w internecie” - dodaje Kosow-
ski. W sieci ju$ kr#$y zreszt# jej cz"&* – 
na stronach Wikipedii mo$emy znale,* 
oko!o 200 biogramów polskich kompozy-
torów, którymi PWM zast#pi! widniej#ce 
tam wcze&niej nierzetelne opracowania. 
Historia Encyklopedii Muzycznej PWM 
wcale si" wi"c nie ko)czy.   ■
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