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dr hab. Barbara Literska 

Z radością informuję, że 25 września 2013 r. Rada Wydziału Nauk Historycznych i 
Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała pani Barbarze Literskiej stopień 
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. 

Barbara Literska ukończyła studia wyższe na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii 
Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, uzyskując 
w 1992 r. dyplom z wyróżnieniem. Dysertację doktorską na temat Dziewiętnastowieczne 
transkrypcje utworów Fryderyka Chopina: aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne 
obroniła w 2003 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1993 r. 
związana jest z Instytutem Muzyki (dawniej: Instytutem Wychowania Muzycznego) Wydziału 
Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Zasadniczy trzon dorobku naukowego Barbary Literskiej obejmuje przede wszystkim dwie 
obszerne monografie. Pierwsza z nich, wspomniana już rozprawa doktorska, stanowi 
pionierskie w literaturze chopinologicznej i rzadkie w historiografii muzyki XIX w., 
nowoczesne ujęcie problematyki transkrypcji muzycznych. Książka ta należy w literaturze 
chopinologicznej do podstawowych pozycji na ten temat, do której już odwołują się i będą się 
odwoływać w przyszłości badacze recepcji twórczej dzieł Chopina. 

Po poświęconym historii kultury XIX wieku doktoracie Barbara Literska postanowiła 
poszerzyć spektrum własnych zainteresowań badawczych o wiek XX. Jej imponujących 
rozmiarów monografia habilitacyjna Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja, ukazała 
się w 2012 roku nakładem Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wybór 
postaci Tadeusza Bairda (1928-1981), znakomitego kompozytora polskiego XX wieku, jako 
przedmiotu wszechstronnego badania, podyktowany był koniecznością wypełnienia luki w 
historii polskiej kultury muzycznej, a prace badawcze rozpoczęły się już w 2006 roku. Jak 
pisze sama autorka: „Tadeusz Baird był osobą niezwykle zaangażowaną w sztukę, twórcą 
świadomym zagrożeń i problemów współczesnego świata, działającym w poczuciu swoistej 
misji. Traumatyczne przeżycia z czasów II wojny światowej oraz przełomu lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych XX wieku uformowały jego osobowość – niezwykle wymagającą od siebie i 
innych. Nagła śmierć zamknęła jego trzydziestodwuletni okres powojennej aktywności, której 
efektem jest zbiór 54 kompozycji autonomicznych, muzyka do 63 sztuk teatralnych oraz 40 
filmów, liczne wypowiedzi na łamach prasy i radia. Od śmierci Bairda minęło ponad 30 lat, co 
z jednej strony pozwala spojrzeć na jego dokonania z pewnym dystansem, a z drugiej jest 
bodaj ostatnim momentem, aby takiego kompleksowego podsumowania dokonać”.  

Monograficzne ujęcie twórczości i poglądów kompozytora koncentruje się wokół trzech 
kluczowych zagadnień: postawy estetycznej T. Bairda w odniesieniu do idei artystycznych 
jego epoki oraz epok minionych, przemian, jakim podlegał styl kompozytorski T. Bairda oraz 
roli twórcy dla kultury polskiej, zarówno w czasie jego twórczej aktywności, jak i dla odbiorcy 
w czasach obecnych. Problemy te wyznaczyły tok narracji z podziałem na trzy zasadnicze 
rozdziały pracy: Kompozytor – Dzieło – Recepcja. Monografia wypełnia wiele luk w 
dotychczasowej wiedzy na temat Bairda, ukazując zagadnienia dotychczas nieopracowane. 
Do takich należy szczegółowa biografia kompozytora (w tym dotychczas niepublikowane 
fotografie z archiwum rodzinnego Aliny Sawickiej-Baird), prezentacja psychologicznie 
pogłębionej sylwetki twórcy przez pryzmat zachowanej korespondencji oraz audycji 



radiowych, a także zagadnienie recepcji jego dzieł oraz szczegółowy katalog twórczości. O 
jej znaczeniu tak oto wypowiedzieli się recenzenci pracy: „Monografia Tadeusz Baird. 
Kompozytor, dzieło, recepcja dr Barbary Literskiej stanowi osiągnięcie naukowe imponujące 
swym zakresem i starannością opracowania. Jest to niewątpliwie najobszerniejsza praca w 
dotychczasowej literaturze muzykologicznej poświęconej Bairdowi. Oprócz swoich walorów 
poznawczych i znacznego poszerzenia stanu badań, spełni ona, jak można oczekiwać, 
funkcję przywrócenia temu twórcy należnego mu miejsca na obszarze polskiej twórczości 
muzycznej drugiej połowy XX wieku” (fragment recenzji prof. Zbigniewa Skowrona). „Nie 
mam wątpliwości, że książka Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja Barbary Literskiej 
stanowi jedno z najwybitniejszych osiągnięć nowszej historiografii polskiej kultury muzycznej 
ostatnich dekad” (prof. Maciej Gołąb).  

Ponadto dorobek naukowy Barbary Literskiej obejmuje dwa współredagowane tomy 
artykułów, kilkadziesiąt artykułów i rozdziałów w rozmaitych monografiach, a także udział w 
21 konferencjach naukowych w latach 1995-2011 (w tym w 10 konferencjach 
międzynarodowych) oraz w pracach komitetów organizacyjnych międzynarodowych i 
krajowych konferencji naukowych oraz koncertów poświęconych twórczości muzycznej. Na 
uwagę zasługują także jej istotne osiągnięcia organizacyjne i popularyzatorskie, 
przejawiające się zarówno w formie publikacji charakteryzujących zielonogórskie środowisko 
muzyczne, jak i poprzez organizację licznych wydarzeń artystycznych w Zielonej Górze i 
całym regionie. To dzięki niej koncerty z muzyką zielonogórskich kompozytorów stają się 
powoli tradycją na naszej uczelni. Barbara Literska pełniła także ważne funkcje w strukturze 
organizacyjnej uniwersytetu: Kierownika Zakładu Teorii Muzyki  Instytutu Kultury i Sztuki 
Muzycznej (2003-2008), Zastępcy Dyrektora Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej (2003-2008) 
oraz Prodziekana ds. nauki Wydziału Artystycznego (2008-2012), była też członkiem 
licznych organów kolegialnych i komisji.  

Zapytana o hobby, Barbara Literska odpowiada: „Interesują mnie ludzie”. Stąd zapewne 
wynika ta imponująca aktywność i wnikliwość badaczki, dla której ważny jest nie tylko efekt 
działalności twórcy, ale przede wszystkim jego osobowość. W imieniu całego Instytutu 
Muzyki życzę więc pani dr hab. Barbarze Literskiej wielu inspiracji do dalszych badań, 
szczególnie w postaci fascynujących osobowości świata kultury i muzyki. A także 
wszystkiego co najlepsze w życiu zawodowym i osobistym. 

Katarzyna Kwiecień-Długosz 

 

 

 

 


