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Magdalena Parus

Oral history i badania

nad historią muzyki

popularnej

W 2009 roku Greg Prato wydał książkę Grunge 
is Dead. The Oral History of Seattle Rock Music1, 

w której wykorzystał ponad trzysta wywiadów na 
temat tworzącej się w Seattle od lat osiemdziesią-
tych i szczególnie popularnej w pierwszej połowie lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku sceny muzyki grunge. 
W 2015 roku były dziennikarz muzyczny Mark Yarm 
opublikował natomiast pracę Everybody Loves Our 
Town. The Oral History of Grunge2, w której zawarł po-
nad dwieście pięćdziesiąt wywiadów z wykonawcami 
muzyki grunge, tworzącymi w okolicach Seattle. Ani 
jedna, ani druga książka nie została jeszcze przetłu-
maczona na język polski, a jednak stały się one inspi-
racją do refleksji nad użytecznością metody oral histo-
ry w badaniach nad historią muzyki popularnej. 

Studia nad muzyką popularną

Studia nad muzyką popularną pojawiły się w Eu-
ropie Zachodniej pod koniec lat siedemdziesiątych 
XX wieku. W 1978 roku Simon Frith wydał książkę 
The Sociology of Rock3, a rok później Charles Hamm 
opublikował monografię o amerykańskiej piosence 
zatytułowaną Yesterdays. Popular Song in America4. 

1 G. Prato, Grunge is Dead. The Oral History of Seattle Rock Music, ECW Press, 
Toronto 2009.

2 M. Yarm, Everybody Loves Our Town. The Oral History of Grunge, Three Ri- 
vers Press, New York 2012.

3 S. Frith, The Sociology of Rock, Constable, London 1978.

4 Ch. Hamm, Yesterdays. Popular Song in America, W.W. Norton, New York 1979.
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W 1981 roku utworzono International Association for the Study of Popular Mu-
sic i pierwsze czasopismo podejmujące tematykę muzyki popularnej „Popular 
Music”. W latach osiemdziesiątych XX wieku na zachodzie Europy ukazało się 
wiele ważnych publikacji, więc kiedy Richard Middleton opublikował Studying 
Popular Music5, nikt już nie kwestionował faktu istnienia nowej dyscypliny na-
ukowej, której przedmiotem była właśnie muzyka popularna. Opracowań o tej te-
matyce pojawiało się z czasem coraz więcej6 i, co ważne, powstają one do dzisiaj7. 
W Polsce badania nad muzyką popularną także mają swoją tradycję. O muzyce 
rozrywkowej pisano już w okresie Polski Ludowej8, a powstałe na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku socjologiczne analizy muzyki rockowej Jerzego 
Wertensteina-Żuławskiego i Mirosława Pęczaka są wciąż cytowane9. Od tego cza-
su w polskim środowisku naukowym muzyka popularna stanowiła (i nadal sta-
nowi) przedmiot zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin. Swój wkład 
w poznanie natury muzyki popularnej i jej społeczno-kulturowego znaczenia 
mają muzykologowie10, socjologowie11, politologowie12, antropologowie i kulturo-
znawcy13, filologowie14, a także ekonomiści15. Muzyką popularną w kontekście hi-
storycznym zajmowali się (i zajmują) także historycy16, 17. Niezwykle interesujące 

5 R. Middleton, Studying Popular Music, Open University Press, Milton Keynes – Philadelphia 1990.

6 K. Negus, Producing Pop. Culture and Conflict in the Popular Music Industry, Edward Arnold, London 1992; A. Ben-
nett, Cultures of Popular Music, Open University Press, Buckingham 2001; Key Terms in Popular Music and Culture, red. 
B. Horner, T. Swiss, Wiley-Blackwell, Oxford 1999.

7 Popular Music in Eastern Europe. Breaking the Cold War Paradigm, red. E. Mazierska, Palgrave Macmillan, London 
2017; J. Hemming, Methoden der Erforschung populärer Musik, Springer VS, Wiesbaden 2016.

8 W. Panek, Jazz, beat i rozrywka, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1973; ten-
że, Mity muzycznej rozrywki. Z notatnika obserwatora, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1976; B.M. Jankowski, 
O muzyce rozrywkowej, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1976; L. Kydryński, Znajo-
mi z estrady, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa 1966.

9 J. Wertenstein-Żuławski, To tylko rock’n’roll!, Zarząd Główny Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR, 
Warszawa 1990; tenże, Między nadzieją a rozpaczą, Instytut Kultury, Warszawa 1993; Spontaniczna kultura młodzieżo-
wa. Wybrane zjawiska, red. M. Pęczak, J. Wertenstein-Żuławski, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991. 

10 G. Piotrowski, Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2016.

11 B. Jabłońska, Socjologia muzyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014; T. Szlendak, Technomania. Cyber-
plemię w zwierciadle socjologii, Graffiti BC, Toruń 1998.

12 M. Jeziński, Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika, Toruń 2011; tenże, Mitologie muzyki popularnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
Toruń 2014; I. Massaka, Muzyka jako instrument wpływu politycznego, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2009.

13 W.J. Burszta, Kultura i muzyka popularna: ujęcie kulturoznawcze, [w:] W teatrze piosenki, red. I. Kiec, M. Traczyk, 
Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2005, s. 15–25; Między duszą a ciałem. A po co nam rock, red. 
J.W. Burszta, M. Rychlewski, Wydawnictwo „Twój Styl”, Warszawa 2003; M. Rychlewski, Kultura rozpadu. Rozważania 
na ostrzu noża, Wydawnictwo Naukowe „Katedra”, Gdańsk 2016.

14 P. Tański, Nowe sytuacje polskiego rocka. Teksty, głosy, interpretacje, Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2016.

15 P. Gałuszka, Biznes muzyczny. Ekonomiczne i marketingowe aspekty fonografii, Wydawnictwo „Placet”, Warszawa 2009.

16 P. Zieliński, Scena rockowa w PRL. Historia, organizacja, znaczenie, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2005; A. Idzi-
kowska-Czubaj, Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011; K. Lesiakowski, 
P. Perzyna, T. Toborek, Jarocin w obiektywie bezpieki, Instytut Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, Warszawa 2004; K. Bittner, Piosenka w służbie propagandy. Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Koło-
brzegu 1968–1989, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Poznaniu, Poznań 2015; R. Kasprzycki, Dekada buntu. Punk w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1977–1989, Wydaw-
nictwo „Libron – Filip Lohner”, Kraków 2013. 

17 Artykuł ten nie stanowi całościowego przeglądu literatury polskiej na temat muzyki popularnej. Oprócz wspo-
mnianych publikacji istnieje wiele interesujących i ważnych prac, które tylko ze względu na ograniczenia dotyczące 
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historyczne rozważania na temat dziejów muzyki popularnej w Polsce oparte są 
jednak w dużej mierze na analizie dostępnych źródeł archiwalnych, takich jak 
urzędowe dokumenty aparatu państwowo-partyjnego i cenzury czy dokumenty 
aparatu przymusu dostępne w Instytucie Pamięci Narodowej. W historycznych 
badaniach nad muzyką popularną rzadko sięga się po zasoby pamięci świadków 
minionych czasów, którzy byli bezpośrednimi obserwatorami narodzin i rozwo-
ju muzyki popularnej w Polsce. Wspomnieniami twórców muzyki popularnej 
i środowiska muzycznego posiłkują się głównie autorzy publikacji popularno-
naukowych18, można je także odnaleźć w wielu biografiach i autobiografiach 
samych twórców19. Jednak i tam trudno doszukać się relacji zwykłego odbiorcy 
muzyki popularnej, która właśnie do niego była przecież skierowana. Wydaje się, 
że zastosowanie metody oral history i wysłuchanie relacji naocznych świadków 
może rzucić nowe światło na kwestie związane z narodzinami i rozwojem muzy-
ki popularnej w Polsce.

Oral history a historia muzyki popularnej

Historia mówiona (oral history) to metoda gromadzenia relacji o przeszłości, pole-
ga ona na rejestrowaniu w formie audio i wideo ustnych przekazów dotyczących 
określonych wydarzeń historycznych, a następnie poddawaniu ich gruntownej 
i systematycznej analizie. Otrzymujemy w ten sposób opowieści zawierające uni-
kalne wspomnienia i doświadczenia z życia człowieka w określonym miejscu 
i czasie. Inna definicja określa historię mówioną jako „samoświadomą, podda-
ną pewnej dyscyplinie rozmowę między dwojgiem ludźmi na temat niektórych 
aspektów przeszłości, uważanych za historycznie istotne, prowadzonej z zamia-
rem zarejestrowania”20. Panuje powszechna zgoda, że nowe jest jedynie pojęcie 
oral history, sama zaś metoda jest tak stara jak historiografia, ponieważ to na 
niej opierały się pierwsze opisy historyczne. To z relacji ustnych i zasłyszanych 
opowieści czerpał uważany za ojca historiografii Herodot, gdy pisał swoje Dzie-
je. Ponowne zainteresowanie tą metodą łączy się z początkiem badań nad niepi-
śmiennymi społecznościami, które wcześniej uznawano za pozbawione historii. 
W Europie oral history pojawiła się w latach sześćdziesiątych XX wieku, okresie 
burzliwych przemian obyczajowych. Była to propozycja nowego nurtu historio-
graficznego, a jednocześnie ruch społeczny, który dążył do stworzenia tak zwa-
nej historii oddolnej. Działania polegające na zbieraniu i spisywaniu historii 
zwykłych ludzi wynikały z przekonania, że wszyscy ludzie tworzą historię, ale 
nie wszyscy ją piszą. Zdaniem zwolenników nowej metody ówczesna historiogra-

rozmiaru (i głównej tematyki) niniejszego tekstu nie zostały w nim wspomniane, za co autorów/autorki tych publi-
kacji pragnę przeprosić.

18 D. Michalski, Czesław Niemen. Czy go jeszcze pamiętasz?, Wydawnictwo „MG”, Warszawa 2009; tegoż, Piosenka 
przypomni ci… Historia polskiej muzyki rozrywkowej (lata 1945–1958), Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2010; tegoż, 
Trzysta tysięcy gitar nam gra. Historia polskiej muzyki rozrywkowej (lata 1958–1973), Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 
2014.

19 F. Walicki, Szukaj, burz, buduj, Wydawnictwo „TRZ – Wojciech Trzciński”, Warszawa 1995; tegoż, Epitafium na 
śmierć rock’n’rolla, Fundacja „Sopockie Korzenie”, Sopot 2012. 

20 Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje historii mówionej w działaniach edukacyjnych, 
red. M. Baum-Gruszowska, D. Majuk, Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN, Lublin 2009, s. 49.
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fia tworzona była przez przedstawicieli warstw wyższych i prezentowana tylko 
z ich punktu widzenia. Sięgnięto więc po relacje robotników, chłopów, kobiet, 
przedstawicieli marginesu społecznego oraz innych grup społecznych wcześniej 
marginalizowanych. Dzięki temu rodzajowi relacji zamiast zbierać i interpreto-
wać fakty, stworzono możliwość przeżywania przeszłości poprzez odczuwanie 
jej bliskości i autentyczności21. Na pamięć grup podporządkowanych i historie 
mówione, których celem jest udzielenie głosu tym, którzy w innym przypadku 
pozostaliby milczący, a nawet mogliby przeminąć bez śladu, wskazywał też Paul 
Connerton. Podkreślał również, że wspomnienia grup podporządkowanych róż-
nią się od wspomnień grup dominujących, ponieważ mają odmienny kształt nar-
racyjny i inne społecznie zdeterminowane uporządkowanie22.

Większość badań historycznych opartych na metodzie oral history dotyczy 
historii społeczno-politycznej23, lecz wydaje się, że może być ona przydatna tak-
że w badaniu historii codzienności, w której muzyka, szczególnie popularna, 
w przeważającej większości narracji osobistych jest obecna, choćby z powodu 
obcowania ze środkami masowego przekazu. Muzyka popularna stanowi bo-
wiem element kultury popularnej, a jak pisze John Fiske, jest „to nie tyle kultura 
przedmiotów artystycznych i obrazów, ile zespół czynności kulturowych, dzięki 
którym sztuka przenika do obyczaju i warunków codziennego życia”24. Według 
Wojciecha Burszty kultura popularna jest formą praxis, rozumianą jako całość 
kulturowych działań indywidualnych i grupowych, które tworzą społeczną eg-
zystencję człowieka25. Tak rozumiana kultura popularna, a wraz z nią muzyka 
popularna, towarzyszą zwykłym ludziom, a ich doświadczenia mogą stać się 
ciekawym źródłem do poznania społeczno-kulturowego znaczenia tej kultury. 
Trzeba pamiętać bowiem, iż kultura popularna, podobnie jak wysoka czy w ogóle 
kultura, ma swoją historię, którą można badać poprzez opowieści o niej, przedsta-
wiane nie tylko przez jej twórców, ale także odbiorców, a tych – co wynika z samej 
definicji kultury popularnej – jest przecież wielu. W tym miejscu należy także 
krytycznie spojrzeć na pisane wiele lat temu przez Theodora W. Adorna słowa 
oskarżające przemysł kulturowy – który był niczym innym jak synonimem ro-
dzącej się wówczas kultury popularnej – o to, że „hamuje kształtowanie się auto-
nomicznych, samodzielnych, świadomie oceniających i podejmujących decyzje 
indywiduów”26. Z całą pewnością nie można muzyki popularnej traktować jako 

21 K. Nowak, Metodologia oral history, „Historia i Kultura” 20/2011, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/ar-
chives/2620 (1 września 2017).

22 P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, wstęp i tłum. Marcin Napiórkowski, Wydawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2012, s. 59–61.

23 P. Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficz-
nych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010; E. Szpak, Między osiedlem a zagrodą. Życie codzien-
ne mieszkańców PGR-ów, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2005; G. Bruce, The Firm. The Inside Story of the Stasi, Oxford 
University Press, Oxford – New York 2010.

24 J. Fiske, Postmodernizm i telewizja, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja. Wideo. Komputer, wybór, wstęp i oprac. 
A. Gwóźdź, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 1997, s. 175.

25 W.J. Burszta, Kultura i muzyka popularna…, dz. cyt., s. 22.

26 T.W. Adorno, Podsumowanie rozważań na temat przemysłu kulturowego, [w:] tenże, Sztuka i sztuki, tłum. K. Krzemie-
niowa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990, s. 20.
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niezależnej od różnych czynników, które na nią wpływają i ją kształtują, a więc 
sytuacji społeczno-politycznej, kontekstu ekonomicznego czy stopnia rozwoju 
technologicznego mediów, dzięki którym następuje jej dystrybucja i promocja. 
Jednak to właśnie odbiorcy/konsumenci muzyki (a także producenci/twórcy) na-
dają jej społeczno-kulturowe znaczenie, także poprzez wprowadzanie jej do swo-
ich codziennych praktyk. 

Muzyka popularna i polskie festiwale muzyczne w Polsce Ludowej

Kiedy przygląda się historii i rozwojowi muzyki popularnej w okresie PRL-u, ła-
two można zauważyć przełom w jej traktowaniu pod koniec lat pięćdziesiątych 
XX wieku. Po zanegowaniu dominującego w muzyce w latach 1948–1955 socreali-
zmu27, w którym na muzykę popularną, w tym jazzową, nie było miejsca, a także 
pod wpływem rozwoju radia (również szerszego dostępu Polaków do zachodnich 
stacji radiowych), a później telewizji, oraz rodzącego się, choć pod czujnym okiem 
aparatu państwowo-partyjnego, muzycznego show-biznesu nastała epoka muzy-
ki bigbitowej. Był to pierwszy po II wojnie światowej w Polsce przykład muzyki 
tworzonej przez młodzież dla młodzieży. Pierwsze zespoły bigbitowe, jak Czerwo-
no-Czarni czy Niebiesko-Czarni, docierały do swoich fanów nie tylko dzięki coraz 
liczniejszym muzycznym audycjom radiowym, ale też organizowanym odgórnie 
koncertom, a później również przeglądom muzycznym i festiwalom, jak na przy-
kład Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie w 1962 i 1963 roku28. 

W latach sześćdziesiątych, przy pełnej aprobacie władz, niezwykle popularne 
stało się w Polsce Ludowej organizowanie festiwali muzycznych, w tym muzyki 
rozrywkowej. Były to organizowane cyklicznie (najczęściej corocznie) imprezy 
muzyczne, odbywające się w tym samym czasie i miejscu. Festiwale były prze-
glądem osiągnięć solistów i zespołów, który najczęściej łączono z konkursem 
wyłaniającym zwycięzców poszczególnych edycji imprezy. Podczas tego rodzaju 
spotkań prezentowano specjalnie dobrany repertuar i wykonawców, a muzyce 
towarzyszyły wydarzenia o charakterze artystycznym (na przykład wystawy) 
i towarzyskim (na przykład sympozja i konferencje naukowe)29. Wśród licznych 
festiwali muzycznych odbywających się w Polsce Ludowej cztery, skierowane do 
szerokiej rzeszy odbiorców, były dla władzy najważniejsze: Międzynarodowy Fe-
stiwal Piosenki w Sopocie, odbywający się od 1960 roku, Krajowy Festiwal Pio-
senki Polskiej w Opolu, który powstał w 1963 roku, Festiwal Piosenki Radzieckiej 
w Zielonej Górze, funkcjonujący od 1965 roku, oraz Festiwal Piosenki Żołnierskiej 
w Kołobrzegu, którego historia rozpoczyna się w 1967 roku. Wszystkie te festiwa-
le umiejscowiono na ziemiach zachodnich i północnych, czyli tzw. Ziemiach Od-
zyskanych, i niewątpliwie był to zabieg propagandowy, mający na celu ukazanie 
spójności tych terenów z resztą Polski pod względem gospodarczym, społecznym 

27 S. Wieczorek, Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w latach 1948–1955, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2014.

28 Na temat szczecińskiego festiwalu nakręcono doskonały film dokumentalny Wiatr od morza, czyli big beat po 
szczecińsku, reż M. Szewłoga, Boogie Production Bogiel Bohdan, Polska 2011.

29 A. Wolański, Słownik terminów muzyki rozrywkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 88; 
Encyklopedia muzyki, red. A. Chodakowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 253.
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i kulturowym. Usytuowanie festiwalu piosenki polskiej w „piastowskim” Opolu, 
w amfiteatrze na Ostrówku przy Wieży Piastowskiej, było działaniem przemyśla-
nym. Podobnie było w przypadku festiwalu w Sopocie, gdzie zagraniczni wyko-
nawcy przyjeżdżali, by śpiewać w mieście o bogatych, przedwojennych tradycjach 
wielokulturowości30. Władze Polski Ludowej świadome były propagandowego 
potencjału zawartego w muzyce rozrywkowej31. Już Lech Terpiłowski w książce 
będącej podsumowaniem pierwszych dziesięciu lat kultury muzycznej w Pol-
sce Ludowej ubolewał, iż ówczesna „polityka repertuarowa niesłusznie usuwała 
w cień zagadnienia muzyki lekkiej, rozrywkowej i tanecznej […], w walce z ko-
smopolityczną sztuką i stojącą za nią ideologią odrzucała różne gatunki muzyki 
rozrywkowej uprawiane w krajach kapitalistycznych, zapominając, że zadania 
muzyki rozrywkowej są w społeczeństwie nie mniej ważne od zadań wielkich, 
monumentalnych form muzyki symfonicznej, operowej i innych gatunków tzw. 
muzyki poważnej” 32. 

Autor ten podkreślał także wychowawczą rolę muzyki rozrywkowej, docie-
rającej do milionów słuchaczy, którzy z różnych powodów nie mieli dostępu do 
muzyki poważnej33. Dzięki rozwojowi mediów, a zwłaszcza telewizji, transmisje 
(lub retransmisje) z amfiteatrów w Sopocie, Opolu, Kołobrzegu lub Zielonej Góry 
śledziły przed telewizorami miliony Polaków, lecz nie należy zapominać, iż dobór 
repertuaru i wykonawców był nadzorowany odgórnie przez GUKPPiW, Wydział 
Kultury KC PZPR oraz lokalne Estrady, a w przypadku festiwalu w Kołobrzegu 
również przez Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego i Ministerstwo Obro-
ny Narodowej34. 

Obok milionów widzów, którzy śledzili kolejne edycje festiwali w Sopocie, Ko-
łobrzegu, Zielonej Górze i Opolu przed ekranem odbiornika telewizyjnego, wielu 
Polaków miało okazję słuchać występów gwiazd polskiej estrady na żywo. Zdoby-
cie biletu na koncerty światowych wykonawców, takich jak Drupi, Boney M. czy 
Demis Roussos, przyjeżdżających na Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopo-
cie, który w latach 1977–1980 funkcjonował jako Międzynarodowy Festiwal Inter-
wizji35, a od 1964 roku odbywał się w sopockiej Operze Leśnej, dla przeciętnego 
Polaka było czymś nieosiągalnym, ale zdobycie biletów na imprezy festiwalowe 
w Opolu, Zielonej Górze czy Kołobrzegu, dystrybuowanych na przykład w zakła-
dach pracy lub innych oficjalnych instytucjach, było przy większym lub mniej-
szym wysiłku możliwe. 

30 Zob. B.M. Jankowski, M. Misiorny, Muzyka i życie muzyczne na ziemiach zachodnich i północnych 1945–1965, Wy-
dawnictwo Poznańskie, Poznań 1968, s. 199–227.

31 Muzyka rozrywkowa rozumiana jest tu jako „nurt we współczesnej muzyce, obejmujący wszystkie style przezna-
czone dla masowego odbiorcy, między innymi takie jak: jazz, blues, rock, country, soul, folk, rap, muzyka taneczna. 
Od muzyki klasycznej odróżnia ją sposób rozpowszechniania i masowa dostępność”, zob. A. Wolański, Słownik ter-
minów muzyki rozrywkowej, dz. cyt., s. 160.

32 L. Terpiłowski, Muzyka rozrywkowa i taneczna, [w:] Kultura muzyczna Polski Ludowej, 1944–1955, red. J.M. Chomiń-
ski, Z. Lissa, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1957, s. 233.

33 Tamże, s. 234.

34 K. Bittner, Piosenka w służbie propagandy…, dz. cyt., s. 13.

35 Międzynarodowy Festiwal Interwizji miał stanowić konkurencję dla Konkursu Eurowizji.
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Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, którego pomysłodawcami byli 
działacze Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, z lokalnego konkursu ama-
torów na najlepsze wykonanie piosenki radzieckiej przekształcił się w 1965 roku 
w wielką, ogólnopolską imprezę. Szczególnie w latach siedemdziesiątych zielo-
nogórski festiwal, finansowany ze środków centralnych Ministerstwa Kultury 
i Sztuki i transmitowany przez telewizję, był jedną z najważniejszych imprez pro-
pagandowych, a wśród festiwalowej publiczności znajdowali się licznie zgroma-
dzeni przedstawiciele władz państwowych i partyjnych oraz radzieccy delegaci. 
Dodatkowo tłumnie reprezentowani byli obowiązkowo ściągani żołnierze. Festi-
wal Piosenki Radzieckiej był imprezą ludzi aparatu władzy PRL36. Z dokumentów 
SB wynika również, iż nie cieszył się wielkim zainteresowaniem mieszkańców 
Zielonej Góry. W 1982 roku KW MO w Zielonej Górze stwierdzała między innymi: 
„zupełny brak zainteresowania festiwalem wśród mieszkańców Zielonej Góry”, 
„problemy ze zbyciem karnetów, pomimo że zakłady pracy dokładały do każdego 
karnetu po 100 zł, np. w PZZ [Państwowe Zakłady Zbożowe – przyp. MP] nie udało 
się sprzedać ani jednego karnetu”, „wyrażane obawy o ekonomiczną stronę festi-
walu i koszty, jakie musi ponieść Zielona Góra”37.

Pomysłodawcą Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu był Eugeniusz 
Tkaczuk, pełniący funkcję kierownika działu kulturalnego P.P. Uzdrowisko w Poł- 
czynie-Zdroju, gdzie odbywały się dwie pierwsze edycje festiwalu (w 1967 i 1968 
roku38). Impreza ta miała na celu ożywienie życia kulturalnego uzdrowiska39, a że 
w czasie II wojny światowej Połczyn znalazł się na szlaku bojowym żołnierzy wal-
czących o przełamanie Wału Pomorskiego, Tkaczuk zaproponował, by zorgani-
zować festiwal piosenki żołnierskiej właśnie tam, na co uzyskał zgodę włodarzy 
miasta. Od roku 1969 to jednak Kołobrzeg, miejsce walk I Armii Wojska Polskiego 
i symbolicznych zaślubin z morzem w marcu 1945 roku, stał się siedzibą festi-
walu40. Festiwal cieszył się uznaniem nie tylko mieszkańców Kołobrzegu oraz, co 
oczywiste, środowiska związanego z wojskiem, ale także wczasowiczów, którzy 
licznie przyjeżdżali do tego miasta na wakacje organizowane przez zakłady pra-
cy. Od 1956 roku przedsiębiorstwa państwowe otrzymywały bowiem specjalne 
fundusze na rozwój wypoczynku dla swoich pracowników i dzięki nim wznosiły 
własne obiekty wczasowe. To właśnie wypoczywający nad Bałtykiem, zwłaszcza 
w Kołobrzegu, stanowili znaczącą część widowni mogącego pomieścić blisko pięć 
tysięcy widzów kołobrzeskiego amfiteatru41.

36 K. Brzechczyn, Wokół „piosenki”. Festiwal Piosenki Radzieckiej w latach 1982–1984 w Zielonej Górze w perspektywie 
bezpieki, [w:] W służbie władzy czy społeczeństwa? Wybrane problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 
1945–1989, red. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Pro Libris – Wydawnictwo WiMBP im. Cypriana Norwida, Zielona Góra 
2010, s. 111–113.

37 Tamże, s. 115–116.

38 W roku 1968 Festiwal Piosenki Żołnierskiej odbywał się równolegle w dwóch miejscowościach: Połczynie-Zdroju 
i Kołobrzegu.

39 T. Gasztold, H. Kroczyński, H. Rybicki, Kołobrzeg. Zarys dziejów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1979, s. 190.

40 J. Patan, Moje lata sześćdziesiąte. Kołobrzeg 1960–1969, Wydawnictwo „Patan”, Kołobrzeg 2011, s. 164.

41 P. Sowiński, Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945–1989), Wydawnictwo „Trio”, Warsza-
wa 2005, s. 118–119.
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W przypadku Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, którego pomysłodawcami 
byli redaktorzy Programu III Polskiego Radia – Jerzy Grygolunas i Mateusz Świę-
cicki, chodziło przede wszystkim o promocję polskich wykonawców i przekona-
nie ich, by zaczęli tworzyć swoje własne, polskie kompozycje, zamiast naśladować 
zachodnie wzory. Inicjatorzy opolskiego festiwalu byli przekonani, że w latach 
sześćdziesiątych muzyka była sztuką najbardziej masową i najbardziej ekspono-
waną przez środki masowego przekazu oraz że festiwal może odgrywać pozytyw-
ną rolę poprzez zdolność wzbudzania uczuć patriotycznych42. Karol Musioł, prze-
wodniczący Prezydium MRN w Opolu, człowiek energiczny i cieszący się wielką 
popularnością wśród mieszkańców miasta, przekonał ostatecznie Grygolunasa 
i Święckiego, aby to Opole zostało siedzibą festiwalu polskiej piosenki, który od-
bywał się właśnie tam od 1963 roku43. Na potrzeby przyszłej imprezy zbudowano 
i na kilka dni przed pierwszą edycją oddano do użytku opolski amfiteatr projek-
tu Floriana Jesionowskiego, który mógł pomieścić blisko cztery tysiące widzów. 
Gromadząca się w nim publiczność znacznie różniła się w swojej strukturze od 
publiczności festiwalu kołobrzeskiego czy zielonogórskiego.

Oral history i badania nad historią 

Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej

Opolski festiwal cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta tak-
że dzięki osobie jego współorganizatora Karola Musioła, zdrobniale nazywanego 
Papą Musiołem44. Festiwalem chwaliły się nie tylko władze państwowe, ale i środ-
ki masowego przekazu, jak telewizja, która do połowy lat siedemdziesiątych stała 
się jego współorganizatorem. Jak pokazuje analiza przewodników turystycznych 
po Opolu i Opolszczyźnie wydanych w okresie Polski Ludowej, impreza ta była 
traktowana jako jeden z elementów promocji miasta i całego regionu45. Na festi-
wal przyjeżdżali ludzie z całej Polski, którzy chcieli zobaczyć i posłuchać swoich 
idoli, gwiazd polskiej estrady. Do Opola przybywali również tłumnie dziennika-
rze (także z zagranicy, na przykład NRD, Czechosłowacji, Rumunii, Węgier, ale 
także NRF, Finlandii czy Kanady46), a po każdej edycji festiwalu pojawiało się 
szereg relacji, i to zarówno w prasie krajowej, jak i zagranicznej47. Przykładowo 
w 1969 roku Krystian Brodacki pisał w swoim sprawozdaniu z opolskiego festi-
walu w tygodniku „Polityka” o wyjątkowej atmosferze i odświętnym nastroju, 
jakie panują w mieście: 

42 J. Grygolunas, Jak zrodził się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Zapiski współtwórcy KFPP, 1968 [materiał 
niepublikowany, w posiadaniu autorki], s. 2.

43 J. Wasik, Moje festiwale opolskie, [w:] Opole: dzieje i tradycja, red. B. Linek, K. Tarka, U. Zajączkowska, Urząd Miasta 
Opola, Opole 2011, s. 317.

44 Z. Zielonka, Papa Musioł. Rzecz o Karolu Musiole i Opolu mieście, Towarzystwo Przyjaciół Opola, Opole 1993. 

45 M. Parus, Obecność Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w PRL-owskich przewodnikach turystycznych po Opolu 
i Opolszczyźnie, „Prace Kulturoznawcze: Przewodniki w Kulturze” 17/2015, s. 113–121.

46 J. Grygolunas, Festiwale opolskie, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1971, s. 8.

47 Zob. na przykład M. Parus, Relacje prasowe o Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu na przykładzie tygodnika 
„Polityka” w latach 1963–1989, [w:] Media jako przestrzenie muzyki, red. M. Parus, A. Trudzik, Wydawnictwo Naukowe 
„Katedra”, Gdańsk 2016, s. 289–304.
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Przez centrum przewalają się tłumy ludzi, ulice są kolorowe. Domy przy pryncypalnych 
ulicach są odnowione, trawniki przystrzyżone, kwietniki – zmyślnie skomponowane. Opole 
wygląda miejscami jak uzdrowisko […]. Po mieście przechadzają się ludzie ubrani odświęt-
nie. Na stoiskach ulicznych, w domach towarowych, w sklepach kupić można festiwalowe 
bluzki, czapki, chustki, a w restauracji „Festiwalowej” – zjeść sznycel „À la Festiwalowa”. 
Miasto żyje festiwalem48. 

Jak wynika z pilotażowych badań przeprowadzonych przez autorkę niniejsze-
go tekstu49, tak właśnie traktowali festiwal mieszkańcy Opola – jako czas wyjąt-
kowy, świąteczny, na który co roku czeka się z utęsknieniem. Z ich wypowiedzi 
wynika, iż nie traktowali festiwalu jako imprezy odgórnie organizowanej i plano-
wanej, nie dostrzegali jej propagandowego charakteru. Dla nich był to raczej czas, 
kiedy Opole stawało się prawdziwą „metropolią”, w której można było w końcu 
zdobyć towary (w tym żywność i odzież) trudno dostępne poza czasem trwania 
festiwalu. Nawet jeśli nie uczestniczyli oni w koncertach w opolskim amfiteatrze, 
podkreślali, że czuli się współuczestnikami tego „święta” dzięki panującej w mie-
ście atmosferze, ponieważ występujących w tym czasie artystów można było 
spotkać przypadkowo, czasami w dość nieoczekiwanych sytuacjach, na przykład 
w sklepie czy na spacerze. Mieszkańcy Opola byli dumni, że żyją w mieście, które 
stało się „stolicą polskiej piosenki”. Z ich wypowiedzi wynika, że festiwal był czę-
ścią ich codziennego życia i poniekąd je kształtował, wpływał na relacje z rodziną, 
znajomymi, często też na życie zawodowe. 

Władze Polski Ludowej stawiały kulturze, także tej masowej, a co za tym idzie 
i muzyce popularnej zwanej wtedy estradową, cele polityczne, ideologiczne 
i wychowawcze. Nierozerwalnie związana z oficjalną polityką kulturalną pań-
stwa miała pełnić też funkcje propagandowe, przez co spotykała się z niechęcią 
jej odbiorców50. Jak jednak wynika ze wstępnych badań nad historią Krajowe-
go Festiwalu Piosenki Polskiej, bezpośredni świadkowie, mieszkańcy Opola, nie 
traktowali tego przedsięwzięcia w sposób, w jaki życzyłaby sobie tego władza. 
Dla nich festiwal był elementem codziennego życia, te kilka czerwcowych dni, 
w których czuli się niezwykle, było „małym świętem” w otaczającej ich szarej rze-
czywistości Polski Ludowej. Jak się wydaje, zakrojone na większą skalę badania 
mieszkańców Opola wykorzystujące metodę oral history mogłyby zatem pomóc 
poznać zarówno historię opolskiego festiwalu, jak i historię muzyki popularnej 
z innej niż odgórna perspektywy.

48 K. Brodacki, Zawojowane przez młodzież, „Polityka” 28(645)/1969, s. 6.

49 Sześć zarejestrowanych indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z mieszkańcami Opola, którzy pamiętali 
Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w latach 1963–1989, zostało przeprowadzonych w Opolu pomiędzy październi-
kiem 2015 a lutym 2016 roku.

50 A. Idzikowska-Czubaj, Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka, Wydawnictwo Poznańskie, Po-
znań 2006, s. 25–30; P. Kowalski, Parterowy Olimp. Rzecz o polskiej kulturze masowej lat siedemdziesiątych, Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1988.
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Oral history and research on the history of popular music 

The aim of this article is to demonstrate the usefulness of the oral history research 
method for the exploration of the history of popular music in Poland, especially in 
the communist era.  Existing history research on the subject, however important 
and extremely inspiring, is based mostly on the available archival resources, whilst 
personal accounts of participants are used only as a source for popular-science or 
socio-political commentary publications. Analysis of the Polish propaganda festi-
val phenomenon such as Sopot, Zielona Góra, Kołobrzeg and, most of all, the Na-
tional Festival of Polish Song in Opole, in this article serves as a vehicle to establish 
how employing the oral history method can shed new light on the history of Polish 
popular music as the paper shows that the reception of such music for ordinary 
people completely differed from the intentions of festival organisers and the com-
munist government. 




