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WPROWADZENIE
Oddajemy do rąk czytelników cykl artykułów o wymiarze teoretycznym i pragmatycznym dotyczącym szerokiej problematyki w obrębie kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury. Wielość
dyskursów świadczy o potrzebie upowszechniania kultury i edukacji artystycznej. Interesujące w monografii zbiorowej są procesy
określające charakter wielowymiarowy sztuki i kultury. Artykuły
zaproponowane przez doświadczonych badaczy, artystów, pedagogów, animatorów kultury, psychologów świadczą o świadomym podejściu do wartości kulturowych i edukacyjnych.
Całość pracy stanowi cenny materiał źródłowy dla studentów, pedagogów, artystów, animatorów, terapeutów i in.
Pierwszy artykuł Violetty Przerembskiej dotyczy rozważań na temat biografistyki i jej znaczenia we współczesnej kulturze i edukacji
artystycznej. Autorka porusza problematykę biografistyki w przekazie wizualno-dźwiękowym, jego poetykę i wartości poznawczo-estetyczne.
Swoje doświadczenia z zakresu dydaktyki czytania partytur przekazuje Michał Czaposki. Z kolei Wojciech Bernatowicz wprowadza
czytelnika w świat musicalu a Magdalena Owczarek przedstawia
nam autorskie działania artystyczne w pracy nad spektaklem „Pars
pro toto”.
Jak ważne jest profesjonalne przygotowanie pedagogiczno-artystyczne uświadamia nas Ewa Kumik. Jakie psychologiczne kompetencje powinni posiadać nauczyciele informuje nas Anna A. Nogaj.
Swoimi doświadczeniami w kształceniu emisyjnym głosu solowego uczniów II stopnia szkoły muzycznej dzieli się Rafał Majzner.
Z kolei Adriana Zycha-Grudek pisze o specyfice pracy muzycznej

w orkiestrze dętej. Stella Kaczmarek przedstawia przykłady zajęć
muzykoterapeutycznych projektowych i warsztatowych z wykorzystaniem improwizacji indywidualnej i grupowej służących młodzieży ze szkół artystycznych w pracy m.in. nad emocjami, komunikacją itp. Artykuł Danieli Colonny-Kasjan o kształceniu przyszłych
muzykoterapeutów dotyczy rozwijania kompetencji muzycznych
i społecznych , niezbędnych w pracy. Jak cenne są doświadczenia artystów-plastyków przekazują w swoich artykułach Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz i Ernest Zawada. Profesjonalne kształcenie artystyczne umożliwia w przyszłości stworzyć własny warsztat
plastyczno-artystyczny.
O wartościach upowszechniania kultury piszą Lidia Kataryńczuk
-Mania, Dorota Poliszuk, Magdalena Micherda, Teresa Wagner-Tomaszewska. Autorki podkreślają znaczenie pielęgnowania tradycji
folklorystycznych, promowania polskości poprzez działalność pozalekcyjną czy też kompensacyjne wychowanie kulturalne wśród wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Redaktorzy serdecznie dziękują Paniom Recenzentkom: Jadwidze
Uchyle-Zroski i Monice Gardoń-Preinl oraz Wszystkim Autorom za
współpracę.
Uważamy, że publikacja na pewno może stać się inspiracją do
kolejnych poszukiwań teoretyczno-praktycznych z zakresu edukacji
artystycznej i upowszechniania kultury.
Lidia Kataryńczuk-Mania i Grzegorz Mania

Violetta Przerembska
Łódź – Warszawa

Biografistyka muzyczna
oraz jej miejsce w upowszechnianiu kultury
i współczesnej edukacji artystycznej
Musicale biographistics and its place
in the dissemination of culture
and the contemporary artistic education
Muzyka Chopina, mistrzowska formalnie – zachwyca nas. Zarazem – jako autentyczny wyraz i przekaz
niezwykłej osobowości – wzrusza i porusza. Świadectwa i interpretacje – zebrane tu i zreinterpretowane – w odniesieniu do Fryderyka Chopina zdają
się potwierdzać głęboki sens tezy o swoistej a niewątpliwej jedności życia i sztuki.
Mieczysław Tomaszewski, Chopin.
Człowiek, dzieło, rezonans, 1998.

Biografistyka stanowi jeden z ciekawszych modeli zapisywania historii i współczesności polskiej kultury, sztuki, pedagogiki. W badaniach tych istotnym odniesieniem jest perspektywa personalistyczna. To osoba i jej doświadczenie stają się przedmiotem analiz
i dociekań. Studia biograficzne dają jednocześnie asumpt do syntez problemowych, opracowań szerszych, przekrojowych. Przyczyniają się do pełniejszego oglądu czasów minionych, przybliżają
środowiska, odsłaniają role społeczne, jakie pełnili ludzie kultury,
pozwalają spojrzeć na artystę jak na osobę. Liczba publikacji tego
typu wciąż wydaje się wzrastać, obserwujemy też ich coraz większe
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zróżnicowanie. Obok tradycyjnych, pojawiają się biografie problemowe czy porównawcze, co sprawia, iż stają się znaczącym i interesującym obszarem współczesnej literatury.
Istotnym elementem jest traktowanie oraz sposób ujęcia w biografii pierwiastka czasu. Dotyczy to zwłaszcza badan historiograficznych. Jak zaznacza Sławomir Sztobryn:
W rekonstruowanych dziejach obecne są przynajmniej trzy warianty czasu – czas
biologicznego trwania i przemian jednostek, czas psychologiczny – subiektywnej
świadomości własnej obecności w czasie, oraz czas kulturowy. W tradycyjnej historiografii największy akcent jest kładziony na czas kulturowy, ale współcześnie do
głosu dochodzi także psychohistoria oraz biologiczny wymiar dziejów. Każdy z tych
wariantów ma inny charakter, inną dynamikę, inny sposób wewnętrznego odbioru,
odczuwania1.

W tzw. czasowości biografii istotna jest również jej sekwencyjność, istnienie w określonych czasach historycznych, a także jednoczesna zmienność odczytań i ewolucja koncepcji, po której następuje
niezmienność i zastygnięcie w czasie jej ostatecznego, narracyjnego
kształtu2.
W biografii naukowej, opartej na wyborze określonych metod
i technik badawczych, wyselekcjonowanego materiału źródłowego,
reguł gatunkowych i figur narracyjnych, tekst i jego ukształtowanie
podlega różnorodnym wpływom i jest rezultatem interakcji wielu
czynników. Biografia naukowa jako tekst określa też swoje miejsce
względem innych (wcześniejszych czy równoległych) biografii danego twórcy. Poprzez to wchodzi w dialog z utrwaloną w kulturze
legendą artysty, z przyjętymi modelami odbioru jego twórczości, ze
stereotypami i schematami poznawczymi. Jeśli chodzi o same dane
biograficzne, współcześnie często dzielone są przez badaczy na trzy
grupy: 1) dane obiektywne, 2) dane podmiotowe (subiektywne) i 3)
dane dotyczące dzieł. Dane obiektywne analizowane są z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora. Konotowane są w formie faktów,
1
S. Sztobryn, Czas historii – czas życia – czas marzeń, polisemiczny walor pojęcia,
[w:] Czas i miejsce w biografii. Aspekty edukacyjne, red. E. Dubas, A. Gutowska, Łódź
2017, s. 16.
2
A. Całek, Czas jako element konstrukcyjny biografii naukowej, [w:] Czas i miejsce
w biografii..., op. cit., s. 34.
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wydarzeń, danych ilościowych i obejmują bieg życia twórcy w rozmaitych jego wymiarach. Tzw. zewnętrzny ogląd życia artysty, pozwala jednocześnie stworzyć pewien kontekst historyczno-społeczny biografii. Druga perspektywa to dane podmiotowe, które niejako
ukazują biografowi punkt widzenia bohatera jego biografii; są to informacje formułowane z perspektywy jednostkowych doświadczeń
twórcy (szczególną rolę odgrywają tu listy, dzienniki, autobiografia,
a także zanotowane, utrwalone wypowiedzi). Dane podmiotowe
w biografii mogą być analizowane ilościowo i jakościowo. Analiza
jakościowa ukazuje podmiotowy wymiar biografii, tworząc narrację
na temat sensu życia twórcy, momentów przełomowych, doświadczeń granicznych oraz istotnych z egzystencjalnej perspektywy
wydarzeń, oglądanych z punktu widzenia samego twórcy. Trzecia
perspektywa to dane dotyczące osiągnięć zdobytych przez bohatera
biografii w ciągu jego życia. W przypadku artysty dane te dotyczą
jego
aktywności twórczej, analizowanej w biegu życia oraz ukazującej swoją własną dynamikę faz twórczych i nietwórczych aktywności, a także wydarzeń szczególnych: doświadczeń krystalizujących, przełomów twórczych, asynchronii twórczych3.

Jako znakomity przykład biografii naukowej przywołajmy tu monografię autorstwa Mieczysława Tomaszewskiego „Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans”4. To obszerne kompendium obejmuje całość
chopinowskiej problematyki, stanowi syntetyzujące i integralne ujęcie życia i twórczości. Książka wybitnego profesora, reprezentującego dziedzinę muzykologii zorientowanej humanistycznie, odpowiada na żywiołowy wzrost w ostatnich dziesięcioleciach muzyką
i osobą Fryderyka Chopina, odnosi się do nowych źródeł i ustaleń
w polskich, europejskich i światowych badaniach chopinowskich,
które ukazują postać i dzieło kompozytora w nowym świetle, w perspektywach skłaniających do głębokiej refleksji. Wnikliwej analizie
poddane zostały tu dzieje życia kompozytora, typ jego osobowości, proces twórczy, życie koncertowe, wykonawstwo. Sam dorobek
3
A. Całek, Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze, Kraków 2013, s. 160.
4

M. Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Poznań, 1998.
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twórczy ukazany został z punktu widzenia ontologii, analizy i interpretacji integralnej dzieła muzycznego. Uwypuklono też zagadnienia estetyki, poetyki i ekspresji dzieła, a także samego stylu, jego
cech i ewolucji. Monografię zamykają pogłębione rozważania na temat samego życia dzieła, jego rezonansu, oddziaływania i inspiracji
(chopinofania, chopinistyka, chopinologia), w końcu jego znaczenia
i uniwersalnego przesłania. Opisując fenomen twórczości Chopina
autor stosunkowo wiele miejsca – na tle innych, wcześniejszych biografii – poświęca strukturze jego osobowości.
Bogata osobowość Fryderyka Chopina, od jakiejkolwiek strony
do niej by się zbliżyć – niezmiennie fascynuje, budzi zarazem szacunek i podziw. Najbardziej uchwytne jawi się nam poprzez listy do
osób bliskich, przyjaciół, znajomych – żywe, plastyczne, dosadne –
i na kartach dziennika, pisanego w chwili osobistego przełomu. Jej
struktura wyłania się i zarysowuje – również w świadectwach owych
bliskich, przyjaciół i przechodniów na drodze życia, świadectwach
bardzo rozmaitych i wielostronnych, niekiedy pozornie sprzecznych,
lecz w rezultacie zgodnych i spójnych przez dopełnianie się lub kontrast. Na jej obraz składa się także zespół faktów tworzących życiorys:
tych, które konstytuują los w trudnych wyborach i decyzjach brzemiennych w skutki. Wreszcie, swoiste odbicie struktury osobowości przynosi nam bez wątpienia sama muzyka, gdy spojrzeć na nią
w perspektywie wypowiedzi lirycznej. Postawę generacji, do której
Chopin należy i którą współtworzy, cechowało wyrażanie siebie5.
W wymienionym wyżej aspekcie biografii zaznaczona jest rola
i waga dostępnej korespondencji artysty. Jak często podkreślają biografowie, właśnie korespondencja jest specjalnym rodzajem materiałów źródłowych. Staje się ona nośnikiem konkretnych danych biograficznych, ukazuje postawy twórcy, refleksje, jego świat wartości.
Jako rodzaj autonarracji kierowanej do określonego odbiorcy, stanowi nieocenioną możliwość spojrzenia na życie twórcy z jego własnej
perspektywy, subiektywnej i stronniczej, ale zarazem podmiotowej,
oddającej jemu samemu głos. Według wielu biografów, nie jest to
materiał łatwy do analizy: zbiór listów jest najczęściej niekompletny, zaś sam list z natury subiektywny i wybiórczy, niejednorodny
5

Ibidem, s. 12.

Violetta Przerembska / Biografistyka muzyczna ...

13

gatunkowo, sytuujący się pomiędzy literaturą piękną a użytkową.
Jak podkreślają badacze biografistyki – w analizach korespondencji
trzy główne obszary winny być traktowane równolegle: estetyczny
(odnoszący się do gatunku i stylu listu), egzystencjalny (nawiązujący do ujęcia psychologicznego i analizujący list jako introspekcyjną
relację podmiotu piszącego), oraz aksjologiczny (ujawniający świat
wartości oraz postawy nadawcy). Samą warstwę aksjologiczną listu
można odsłaniać poprzez
zabiegi analityczne i interpretacyjne, poszukując wartości deklarowanych otwarcie
oraz uobecniających się nieświadomie w konkretnych poglądach, ocenach i wyborach nadawcy6.

Właśnie na podstawie m.in. listów, relacji i wspomnień uczniów
Chopina wyeksponowano w pracy Tomaszewskiego także wątek
pracy pedagogicznej artysty. Dokumenty te świadczą, że
uczył z przekonania, z umiejętnością, pasją i świadomością swojego działania. […]
Lektura wszystkich tych materiałów rodzi zadziwienie nad pedagogicznym instynktem Chopina, pokazując zarazem, jakim podziwem i uwielbieniem otoczona była
również i ta sfera jego egzystencji7.

Biografie muzyczne utrzymane w konwencji bardziej popularyzatorskiej, także nierzadko stanowią bogate źródło informacji, niejednokrotnie wprowadzają nieznane dotąd fakty, interpretacje, oparte
na najnowszych badaniach źródłoznawczych. Do takich należy np.
przystępnie opracowana i skondensowana treściowo monografia
Karola Kurpińskiego autorstwa Marcina Gmysa8. Albumowe, bogato
ilustrowane wydanie, skierowane do szerokiego odbiorcy, w stosunkowo dużej mierze przywołuje fragmenty ważnych dokumentów,
listów, czy też słynnych „Dzienników podróży” Kurpińskiego, twórcy przez lata nadającego ton polskiej myśli muzycznej i estetycznej.
Monografia ma na celu nie tylko przypomnienie szerszemu ogółowi
tego wybitnego XIX-wiecznego kompozytora, genialnego dyrygenta, pedagoga i organizatora życia muzycznego, głęboko zaangażowanego na wielu polach. Jej celem jest również ukazanie jego obecności
6

A. Całek, Biografa naukowa…, op. cit., s. 164.

7

M. Tomaszewski, Chopin…, op. cit., s. 146.

8

M. Gmys, Karol Kurpiński i romantyczna Europa, Warszawa 2015.
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i znaczenia zarówno w rodzimej kulturze, jak i – co tu szczególnie
wyeksponowane – w kulturze muzycznej ówczesnej Europy. Cenne
jest również uzupełnienie informacji biograficznych, ich zaktualizowanie w świetle najnowszych badań i odkryć. W rezultacie ukazana
jest niezwykle wszechstronna, niejako renesansowa osobowość artysty. Jak konstatuje autor monografii, Karol Kurpiński
był osobowością, dla której chyba trudno byłoby w historii nowożytnej muzyki polskiej znaleźć równie godne, to znaczy spełniające się z tak wielkim powodzeniem na
tylu różnych polach, odpowiedniki9.

Anita Całek w swej wnikliwej monografii dotyczącej biografii naukowej, omawiającej jej główne modele (psychoanalityczny, strukturalistyczny i poststrukturalistyczny), różne strategie badawcze
i dyskursy, ukazuje biografie w szerokim interdyscyplinarnym kontekście jako tekst istniejący na pograniczach różnych nauk humanistycznych, społecznych czy nauk o sztuce. Ukazuje także ważny
aspekt interakcji, dialogu z czytelnikiem, odbiorcą:
Biografia w nowym ujęciu powstaje wskutek wieloaspektowych oddziaływań układów
z nią powiązanych, do jakich należą układ interakcji między danymi biograficznymi,
interakcyjne ujęcie twórczości i procesu twórczego oraz interakcyjność samego tekstu
biografii, w którym negocjowane są i dialogują ze sobą Ja biografa, Ty czytelnika, kontekst kulturowy oraz techniki biograficzne. Sieć tych interakcji tworzy sferę wielorakich
wpływów, które ostatecznie kształtują narrację biograficzną – równie dynamiczny jest
proces jej czytania, który budzi w odbiorcy szereg skojarzeń, pobudza do dyskusji i sporów, sprawiając, iż tekst biografii na nowo wchodzi w przestrzeń dialogu10.

Współcześnie, w wielu biografiach o charakterze naukowym, możemy znaleźć ujęcia z pogłębionym aspektem psychoanalizy, życia
wewnętrznego twórcy. Oryginalną pozycję tego typu w dziedzinie
biografistyki muzycznej stanowi praca „Szymanowski. Muzyka jako
autobiografia” autorstwa Bartosza Dąbrowskiego11, której tytuł nawiązuje do jednej z wypowiedzi samego Szymanowskiego:
Mógłbym powiedzieć, że wszystko, co piszę, jest moją ujętą w dźwięki autobiografią12.
9

Ibidem, s. 154.

10

A. Całek, Biografia naukowa…, op. cit., s. 171.

11

B. Dąbrowski, Szymanowski. Muzyka jako autobiografia, Gdańsk 2010.

12

Cyt. za: B. Dąbrowski, Szymanowski ..., op. cit., s. 9.
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Autor zastrzega, iż książka ta nie jest typową biografią, chociaż:
w swoim ogólnym zarysie przestrzega chronologii postaw i idei Szymanowskiego.
Najprościej można ją określić jako studium wyobraźni kompozytora, napisane z perspektywy pozostawionych przez niego zapisków, urywków i fragmentów literackich,
w którym interpretacji poddano także część jego twórczości wokalnej. W najdosłowniejszym znaczeniu stanowi zatem próbę zdania sprawy w pewnej „biografii wewnętrznej”, która przenika dzieło muzyczne i literackie13.

Podobnie, jak we wcześniej wspomnianych pozycjach, autor odnosi
się w swym studium do bogatej literatury źródłowej, sięgając tu jednak
głębiej do często marginalizowanych wcześniej dzieł literackich czy zapisków autobiograficznych omawianej postaci. Odczytuje dzięki temu
w nowym świetle wiele źródeł, prezentuje czytelnikowi swe reinterpretacje faktów biograficznych, czy dzieł. Inspirując się w dużym stopniu
myślą psychoanalityczną, przywołuje nowe konteksty kulturowe.
W procesie edukacji artystycznej i upowszechniania kultury muzycznej nie mniej ważną rolę spełniają biografie (czy autobiografie)
o charakterze popularyzatorskim czy popularno-naukowym. Za
taką można uznać np. obszerną biografię „Kilar. Geniusz o dwóch
twarzach” (określoną w podtytule jako „pierwsza pełna biografia
niepokornego kompozytora”), a opracowaną przez Marię Wilczek
-Krupę14. Zachowana jest tu perspektywa dziennikarska, reporterska, jednocześnie jednak uwidacznia się dogłębna, specjalistyczna
znajomość opisywanej materii – sfery współczesnej polskiej muzyki
poważnej i filmowej. Biografia ta – co nie bez znaczenia – oparta
jest m.in. na wielu wcześniejszych, przeprowadzonych przez autorkę rozmowach z kompozytorem. Elementy biograficznego wywiadu
narracyjnego rekonstruują przemiany zachodzące w życiu badanej
osoby oraz nadają znaczenie przeżytym zdarzeniom, kryzysom życiowym w biografii indywidualnej. Wnikliwa, monumentalna pozycja, odsłaniająca kulisy pracy twórczej, okoliczności powstawania
ważniejszych utworów, osadzona jest w ówczesnych realiach historycznych i polityczno-społecznych, w różnych kontekstach kulturowych. Mimo założonego przez autorkę unikania drobiazgowych
13

Ibidem, s. 5.

14

M. Wilczek-Krupa, Kilar – geniusz o dwóch twarzach, Kraków 2015.
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analiz utworów, w wielu przypadkach rzuca ona nowe światło na
dorobek tego wybitnego kompozytora i twórcy muzyki filmowej.
W sugestywnie namalowanym portrecie artysty odnajdujemy jego
fascynacje artystyczne, stosunek do wartości sacrum w życiu i sztuce, przemyślenia teologiczne. Poznajemy inspiracje dzieł sakralnych, dzieł stylizowanych polską muzyką tradycyjną, czy słynnej,
powszechnie cenionej i oryginalnej muzyki filmowej. Znajdujemy
też szerzej rozbudowane wątki odnośnie życia codziennego, zainteresowań, upodobań, zwyczajów. Rytm żywej, barwnej narracji
i chronologiczny tok opowieści świadomie zaburzony jest tu przez
autorkę poprzez wprowadzanie relacji i wspomnień z ostatnich lat
życia kompozytora, co tworzy pewną mozaikowość tekstu. Odnośnie tego ostatniego zabiegu, nasuwają się tu częste opinie badaczy
biografistyki, którzy twierdzą, iż
diachroniczność lub symultaniczność epizodów, operowanie antycypacjami i retrospekcjami, elipsami czy repetycjami, teleologiczny czy funkcjonalny układ zdarzeń –
to tylko wybrane możliwości gry z czasem, jakie można wykorzystać w celu uzyskania
efektu „doświadczania czasu« oraz usuwania dystansu, czyli „ponownego urzeczywistniania” tego, co już było15.

Biografia zajmuje też ważne miejsce we współczesnej pedagogice.
Danuta Lalak dokonała opracowania tematyki biografii jako metody badań i wskazała różne wymiary stosowania biografii w teorii
i praktyce pedagogicznej. Zwraca uwagę, że:
Współczesna pedagogika (w szczególności pedagogika społeczna) poszukuje nowych
koncepcji rozwoju człowieka nie w ideologii, postulatach czy nawet oczekiwaniach
społecznych, ani morfologii czy też biochemii czynności życiowych, ale w doświadczeniach i działaniach ludzi – indywidualnie myślących, lecz działających w świecie
społecznych relacji i zależności, wyznaczonych lokalnie i globalnie. Jednostką obserwacji i polem badawczym dla tych obserwacji może być biografia. Warto skonstatować, że dokonuje się zwrot biograficzny w naukach społecznych, szczególnie jednak
w pedagogice16.

Na gruncie pedagogiki biografia ma służyć swoistej weryfikacji
historii pedagogiki. To człowiek, jako jednostka doświadczająca,
15

A. Całek, Czas…, s. 33.

D. Lalak, Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa 2010, s. 44.
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staje się odniesieniem w jej rekonstruowaniu. Coraz częściej możemy spotkać się z biografiami pedagogów, w tym także pedagogów
muzycznych. I tak np. Aneta Teichman w swej monografii poświęconej Janowi Ekierowi17 – wybitnemu pianiście, interpretatorowi,
badaczowi i edytorowi dzieł Chopina, uwidacznia miejsce i znaczenie pracy nad dziełami Chopina w całym jego życiu. Jak zauważa
autorka, przywołując niektóre z wynurzeń Ekiera:
Twórczość Fryderyka Chopina, jej interpretowanie, opisywanie, nauczanie jej wykonywania i badanie – była stałym elementem życia Jana Ekiera. Natomiast zmienność
przejawiała się w potrzebie zgłębiania kolejnych zagadnień z zakresu problematyki
chopinowskiej – Chopin przeniknął całe życie Ekiera. Inspirowała go nie tylko twórczość, ale i postawa Chopina jako artysty i człowieka. Profesor uznał go za wzór
godny naśladowania. Wniosek ten sformułował już w latach 40. XX wieku. „Dziwną
jest rzeczą – pisał Ekier – że człowiek, którego się nie znało, który żył w innej epoce
i środowisku, który pozostawił nam tylko paręset stron wypełnionych znakami nutowymi, może tak silnie zaważyć na życiu innego człowieka, żyjącego w innym czasie
i zupełnie innych warunkach. […] Chopin działa wszechstronnie swoją osobowością
na całą moją naturę”18.

Rozwój i ekspansja muzyki popularnej (we wszelkich jej odmianach), postępująca celebrytyzacja popkultury oraz duże zainteresowanie różnymi przynależnymi do niej gatunkami muzycznymi
sprawia, iż na rynku wydawniczym wciąż powiększa się oferta muzycznej biografistyki, pojawia się coraz więcej pozycji biograficznych
(czy autobiograficznych) dotyczących wykonawców (wokalistów, instrumentalistów, zespołów) muzyki popularnej, awangardowej, muzyków rockowych, jazzowych... Stanowią one bardzo różnorodne
(często np. beletryzowane lub w postaci tzw. wywiadu – rzeki) pełnoprawne odmiany gatunku literackiego. Michał Przechera, wskazując na przełomowe dla tej nowej kultury muzycznej (zwłaszcza
rocka) lata 60. ubiegłego wieku, pisze:
Rozwój popularności i ekspansja muzyki rockowej na cały świat całkowicie zredefiniowały pojęcie artysty, podejście publiczności do wykonawcy, oraz zmieniły dotychczasowy podział na twórcę i tworzywo. Warto zauważyć, że właśnie wtedy swój
17

A. Teichman, Jan Ekier, Warszawa - Kraków, 2013.

A. Teichman, Chopinocentryzm życia Jana Ekiera. Rozważania na podstawie
biografii artysty, [w:] Stałość i zmienność w biografii. Przełomy biograficzne, red. E.
Dubas, A. Gutowska, Łódź 2019, s. 79.
18
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początek miała nowa gałąź biografistyki – opisująca twórczość nowego obrazoburczego (oczywiście jak na tamte czasy) brzmienia. Muzycy stali się bohaterami masowej wyobraźni. Rock and roll, oprócz wpływu na odbiorców, […] na niedostępnym
do tej pory dla nikogo piedestale postawił jego twórców19.

Spośród wielu dostępnych już dzisiaj biografii muzyków warto
zwrócić uwagę np. na monografię artystyczną „Czesław Niemen.
Kiedy się dziwić przestanę…”, której autorem jest Roman Radoszewski20. Na książkę dotyczącą tego fascynującego, niepowtarzalnego artysty składają się rozdziały eseistyczne uzupełniane cytatami
z publikacji pasowych i książkowych, audycji i wywiadów radiowych
i telewizyjnych oraz teksty poetyckie. Zgromadzony tu niezwykle
bogaty materiał faktograficzny wzbogacony jest odautorską narracją
samego Niemena, fragmentami rozmów przeprowadzonych z nim
przez autora biografii, obszernymi komentarzami na temat dorobku artysty, działalności, obecności w mediach, w końcu dyskografią.
Dzieląc się swym doświadczeniem w pracy nad biografią, jej autor
stwierdza m.in.:
Twórczości Niemena nie można i nie należy rozpatrywać samoistnie albo jedynie
w kontekście muzycznym. Tropy prowadzą dużo dalej – nie tylko do Norwida, jego
poetyki, filozofii, nie tylko do poezji oraz literatury polskiej i światowej, ale także do
muzycznych i plastycznych tradycji i specyfiki wielu kultur, do kosmogonii, teologii,
biologii ewolucyjnej, etyki czy „filozofii przypadku” Lema. Z drugiej strony zaś do
kulis historii i polityki PRL-u i Związku Radzieckiego, do amerykańskiej Polonii i jej
kompleksów, do stanu wojennego i jego konsekwencji, do muzyki popularnej i awangardowej oraz ich odbiorczej recepcji, do praw rządzących kulturą masową, do kwestii mód i przełamywania konwencji, elektroniki w muzyce i kanonów wrażliwości,
do antynomii między nauką i wiarą…21.

Biografie tego typu, obok wcześniej omówionych monografii dotyczących artystów z kręgu muzyki klasycznej, z pewnością mogą
pełnić ważną funkcję poznawczą w edukacji artystycznej. Zgodnie
z przekonaniem wielu współczesnych pedagogów, kultura popularna jest zbyt ważnym elementem codzienności, by edukacja mogła ją
19
M. Przechera, Pomiędzy sztuką a dziennikarstwem – muzyczne biografie w Polsce, „Dziennikarstwo i Media” 2014, nr 5, s. 290.
20

R. Radoszewski, Czesław Niemien. Kiedy się dziwić przestanę…, Warszawa 2004.
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pomijać. Zaniechanie refleksji nad wyznaczaniem miejsca dla pewnych zjawisk kultury popularnej byłoby błędem. Refleksja ta powinna zaowocować także w praktyce. Należałoby zatem zadbać zarówno
o sens, meritum jak i praktyczny wymiar tych nowych idei. Dotyczy to w dużej mierze powszechnej edukacji muzycznej młodzieży22.
Można starać się o szersze włączanie do obszaru zabiegów i działań
edukacyjnych treści kultury popularnej, traktowanych wobec treści
kultury wysokiej nie alternatywnie, lecz komplementarnie. Współczesna rzeczywistość społeczno-kulturowa wręcz obliguje do podejmowania tego typu wyzwań edukacyjnych. Wszak teksty kultury
popularnej mogą być także w procesie edukacji analizowane, poddawane interpretacji, mogą służyć koniecznemu dzisiaj wchodzeniu
z tą kulturą w dialog (lub polemikę), także z wykorzystaniem w tym
względzie wybranych, wartościowych pod względem merytorycznym tekstów biograficznych.
Omawiając problem muzycznej biografistyki w literaturze, nie sposób pominąć tak dziś popularnych biografii filmowych. W ostatnich
latach obserwujemy niemalże inwazję kina biograficznego. Życie wybitnych osobowości, w tym z dziedziny sztuki i muzyki, jest dla filmu
tworzywem równie atrakcyjnym jak literatura. Nierzadko są to adaptacje dla potrzeb ekranu właśnie biografii literackich, adaptacje podporządkowane dramaturgicznym i estetycznym zasadom poetyki spektaklu filmowego (np. powstały w 2002 roku film biograficzny „Pianista”
w reżyserii Romana Polańskiego, z muzyką Wojciecha Kilara, będący
ekranizacją literackich wspomnień znakomitego pianisty Władysława
Szpilmana). Obrazy życia wybitnych jednostek odgrywają coraz
większą rolę we współczesnej kulturze filmowej, i szerzej – w kulturze
audiowizualnej. Biografistyka filmowa jest zagadnieniem złożonym,
co wynika z ogromnej różnorodności gatunkowej, stylistycznego
eklektyzmu podążającego za rozwojem techniki, oraz historycznych
i estetycznych przeobrażeń sztuki filmowej. Marek Hendrykowski
podkreśla, iż w określonym utworze filmowym
22
Szerzej: V. Przerembska, Powszechna edukacja muzyczna młodzieży w kontekście współczesnej pedagogiki kultury i jej dylematów aksjologicznych, [w:] Tożsamość
pedagogiki muzyki, red. A. Michalski, seria: Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia
- systematyka, Gdańsk 2012.
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refleks biograficzny może osiągać bardzo różny stopień wiarygodności: od najdalej
posuniętego autentyzmu do minimalnego podobieństwa łączącego nasyconą fikcją filmową wersję takich czy innych wydarzeń z bardzo luźnymi odniesieniami do
rzeczywistości. Odbiór filmu biograficznego (i autobiograficznego) czerpie impulsy
zarówno z interpretacji samego dzieła (związanej z właściwą mu konwencją gatunkową oraz stylem czytania), jak i danych zawartych w społecznym tekście określonej
biografii. Nie koniec na tym. Biografizm filmowy zagarnia i angażuje do współpracy
różne gatunki wypowiedzi filmowej, usytuowane zarówno po stronie dokumentu, jak
i kina fikcji. Film biograficzny należy do kategorii gatunków poliwalentnych, to jest
takich, które cechuje podatność na wchodzenie w rozliczne związki z innymi gatunkami23.

Nietrudno zauważyć, iż dokumentalne, niefabularyzowane biografie filmowe są mniej popularne niż atrakcyjne pod względem scenariusza i nierzadko dostosowane do oczekiwań widza filmy fabularne,
ukazujące w barwny, zajmujący sposób życie muzyków. Filmy dotyczące życia i twórczości artystów, sytuujące się często na pograniczu
filmu dokumentalnego i oświatowego (z charakterystyczną dla niego
zachowawczą formą, jasnym, klarownym wykładem z narratorem,
dużą czytelnością przekazu), nierzadko przybierają gatunkową postać portretu dokumentalnego. Filmy te dokumentują pewne kanony
kultury, przybliżają sylwetki i dorobek osób, które w znaczący i niepowtarzalny sposób pomnożyły i wzbogaciły jej zasoby. U genezy
tych filmów leżą głównie funkcje poznawcze i edukacyjne, narzucając w pewien sposób swe określone wymogi realizatorskie. Kanoniczna struktura tego typu opowieści filmowej to zazwyczaj prezentacja
najważniejszych wątków biograficznych, ukazanie miejsc, z którymi
związana była główna portretowana postać, wykorzystanie materiałów archiwalnych (kadry filmowe, fotografie, wstawki reportażowe,
fragmenty nagrań dźwiękowych), wypowiedzi osób z nią związanych
(rysujące jej portret psychologiczny), komentarze i opinie specjalistów
odnośnie dzieł artysty, w końcu zademonstrowanie wybranych fragmentów dorobku artystycznego. Możemy więc zgodzić się ze zdaniem wielu filmoznawców, iż portrety dokumentalne artystów uznać
można, jak przypomina np. Mariola Marczak, za:
23
M. Hendrykowski, Biografizm jako dążenie kina współczesnego, [w:] Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów, red. T. Szczepański, S. Kołos,
Toruń 2007, s. 180.
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gatunek użytkowy, mający tendencję do stereotypizacji, sztywnienia reguł gatunkowych. Ale dobre warsztatowo realizacje przynoszą satysfakcję widzowi, spełniając
jego oczekiwania: zaspokajają ciekawość na temat »znanych nieznanych« przynosząc
podstawową wiedzę oraz przybliżając postać. […] Portrety dokumentalne spełniały różne, czasem sprzeczne funkcje, bo z jednej strony wartości poznawcze musiały
dominować, z drugiej strony – telewizyjne medium lub wiek nieletnich na ogół odbiorców narzuca wymóg komunikatywności, prostoty, a jednocześnie pewnego minimum atrakcyjności wizualnej przekazu. Jednakże portrety dokumentalne osiągają
artystyczny poziom lub stają się kulturowo ważne wtedy, gdy te narzucone funkcje
zostają podporządkowane „prywatnym” osobistym celom twórców – realizatorów,
gdyż to one decydują o pewnej niepowtarzalności tych dokumentów, a nawet wyjątkowości niektórych z nich24.

Z pewnością najciekawsze pod względem twórczym są właśnie
ujęcia nacechowane indywidualnym, oryginalnym spojrzeniem,
autorskie, będące niejako osobistą wypowiedzią reżysera na temat
innego artysty. Ma tu miejsce pogłębiona refleksja nad sposobem
kreacji bohatera, ukazanie przez reżysera jego własnego wizerunku
twórcy i dzieła, ale także odkrywanie, odsłanianie jego tajemnicy.
Z uwagi na głębszą, kulturową funkcję tych obrazów filmowych,
spotykamy tu różne, często nowatorskie rozwiązania formalne, czy
bardziej wysublimowane efekty artystyczne25. Myślę, że dobrym
przykładem mogą tu być trzy filmy w reżyserii Violetty Rotter-Kozery powstałe w ostatnim dziesięcioleciu: film dokumentalny „Please
Find. Henryk Mikołaj Górecki” (z 2012 r.), „Wojciech Kilar – między
awangardą a Hollywood” (z 2017 r.) czy film dokumentalny – fabularyzowany „Michał Spisak – listy rozproszone” (z 2014 r.).
Oczywiście we współczesnej edukacji artystycznej i muzycznej
należy zauważać i wskazywać możliwy do wykorzystania potencjał
24
M. Marczak, Portrety dokumentalne – artyści wobec rzeczywistości, [w:] Biografistyka filmowa... op. cit., s. 289.
25
Z historii polskiej filmowej biografistyki dokumentalnej dotyczącej artystów
muzyków przywołać tu można np. dwa filmy Krzysztofa Zanussiego: „Penderecki”
[1968 r.], (pierwszy film, przedstawiający sylwetkę twórczą tego artysty, genezę jego
awangardowej muzyki, źródła inspiracji, prezentujący jednocześnie nowatorską ekranową formułę, z wykorzystaniem m.in. środków typowych dla filmu fabularnego),
oraz film „Lutosławski w rozmowie z Krzysztofem Zanussim” [1989 r.] (wielowymiarowy przekaz, rodzaj wywiadu dotyczącego życia i tajników pracy kompozytora, także w kontekście ówczesnych realiów społeczno-politycznych).
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nowych zjawisk w kulturze, także w kulturze medialnej. Jest to rozległy i frapujący młodych ludzi obszar zainteresowań. Duża uwaga
i ożywiony dyskurs prowadzony przez pedagogów o roli mediów
w edukacji dowodzi, że również progresywna, krytyczna edukacja
artystyczna, czy muzyczna26, winna szeroko czerpać z nowych technologii przekazu informacji i strategii multimedialnych. Różne nurty, mody, trendy, postawy twórcze, jakie pojawiają się w przestrzeni
muzycznej (demonstrowane także w postaci filmu biograficznego
czy autobiograficzmego), mogą być analizowane także z perspektywy społecznej psychologii muzyki, a także z perspektywy ich socjokulturowych, czy personalnych czynników i uwarunkowań.
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Streszczenie
Artykuł dotyczy roli biografii muzycznej (naukowej, literackiej, popularyzatorskiej) w upowszechnianiu kultury, a także w procesie edukacji
kulturalnej i edukacji przez sztukę. Jako egzemplifikacja zagadnienia posłużyły wybrane pozycje polskiej biografistyki muzycznej (z okresu ostatnich dwudziestu lat), dotyczące wybitnych postaci (kompozytorów, muzyków-wykonawców). Zwrócono też uwagę na szczególnie dziś powszechny
i atrakcyjny gatunek biografii filmowej (film fabularny, dokumentalny).
Poruszono problem specyfiki biografii w przekazie wizualno-dźwiękowym, jego poetyki oraz wartości poznawczo-estetycznych.
Słowa kluczowe: biografistyka muzyczna, biografia artysty, upowszechnianie kultury, edukacja artystyczna, edukacja kulturalna, pedagogika
muzyczna
Abstract
The article deals with a role of musical biography (scientific, literary, popularized one) in the dissemination of culture and in the process of cultural and art education. As examplification of the problem, selected items
of Polish musical biographistics (which have appeared for last twenty
years), of outstanding figures of Polish musical culture (composers, musicians – performers), were used. The attention was also paid on today’s,
especially common and attractive, genre of film biography (feature and
documentary film). The problem of specificity of this visual-sound approach, its poetics, and cognitive and aesthetic values, were touched.
Key words: musical biographistics, artist’s biography, dissemination of
culture, artistic education, cultural education, music pedagogy

Michał Czaposki
Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego, Toruń

NAUKA CZYTANIA PARTYTUR
DLA AKOMPANIATORÓW
– PIERWSZY ETAP
Learning to read scores for accompanists
- introduction
Akompaniament w znaczeniu 1. to zawsze element utworu, partia
instrumentalna lub niekiedy wokalna, podporządkowana jako czynnik pomocniczy jego partii głównej. Może, ale nie musi być oddzielną rolą do obsadzenia przez wykonawcę – akompaniatora. Bywa
często elementem zadania artystycznego wykonawcy partii głównej,
czyli solisty. W muzyce na instrumenty wielogłosowe, takie jak fortepian czy organy jest to oczywiste,
Przykład 1. W. A. Mozart – Sonata C-dur KV 525

ale zdarza się również w utworach na instrumenty smyczkowe.
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Przykład 2. J. S. Bach – Sonata d-moll na skrzypce solo

czy nawet dęte (w tym głos ludzki) solo.
Przykład 3. C. Ph. E. Bach – Sonata a-moll na flet solo Wq 132 (H 562)

Dwutaktowe frazy rozpoczynają się podstawą harmoniczną akordu
graną głośniej i pozostającą w uchu, a właściwie świadomości słuchacza. Każdy z trzech widocznych tu dźwięków basowych, w szczególności ostatnie d1 jest niezwykle trudny do głośnego zagrania na
flecie.
Przykład 4. H. Arlen opr. Bobby McFerrin – Muzyka z filmu „Czarodziej z Oz”

Zaznaczone kreskami tenuto dźwięki melodii są doskonale rozpoznawalne jako ważniejsze. W dalszym przebiegu utworu czasami ich
w ogóle brakuje – wtedy ucho, czyli podświadomość słuchacza, uzupełnia je na podobnej zasadzie jak oko, czyli podświadomość widza,
brakującą część obrazu nie widzianą przez ślepą plamkę. Fakt, że
melodia jest powszechnie znana niewątpliwie pomaga w odbiorze.
Decydujące znaczenie ma z pewnością niespotykany poziom kompetencji autora i jedynego wyobrażalnego wykonawcy transkrypcji.
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Powyższe przykłady pomagają uzmysłowić sobie, jak trudno
przeważającej większości wykonawców muzyki obejść się bez akompaniatora.

Akompaniament dublujący partię solową
Akompaniament bez partii solowej zapisanej na oddzielnej pięciolinii

Najstarszą zbadaną formą akompaniamentu, znaną od starożytności, jest uzupełnienie kolorystyczne – wtór instrumentalny powtarzający i podtrzymujący melodię śpiewu. Również dzisiaj przygodę
z akompaniamentem rozpoczynamy od opracowań fortepianowych,
w których na pierwszy plan wysuwa się śpiewana przez solistę (często
grupowego) melodia. Może to być piosenka „Sto lat” albo Hymn narodowy w opracowaniu Michała Woźnego, mogą być kolędy w opracowaniu Adama Lewandowskiego. Fortepian albo częściej pianino
akompaniatora, grając we właściwej sobie fakturze to samo, co solista,
działa podobnie jak harfa króla Dawida śpiewającego psalmy albo kitara Sakkadosa z Argos opiewającego walkę Apollina z Pytonem
Akompaniowanie do śpiewu z nut pisanych na dwu pięcioliniach
(czasami bez określenia instrumentu), będących zresztą w naszym
rozumieniu partyturami, o ile mają podpisany tekst – partię innego
wykonawcy (w której oczywiście może próbować sił sam pianista)
– może wypełnić niejeden muzyczny wieczór. Począwszy od Kolęd
A. Lewandowskiego, będących dla pokoleń pianistów pierwszym
wprowadzeniem w harmonię tradycyjną, na Pieśniach polskich Karola Szymanowskiego (dla wielu pierwszym wprowadzeniu w harmonię nowoczesną) kończąc, możemy zebrać pokaźną kolekcję materiałów pożytecznych na estradzie koncertowej, czyli do wykonania
dla grupy ludzi zebranej w celu wysłuchania muzyki.
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Przykład 5. Kolęda „Gdy się Chrystus rodzi” w opracowaniu Adama Lewandowskiego

Przykład 6. „I zabujały siwe łabędzie” w opracowaniu Karola Szymanowskiego

Pieśni, napisane w oryginale na głos z fortepianem, wymagają
zachowania szaty dźwiękowej danej przez kompozytora, większość
muzyki operowej - bardziej złożonego akompaniamentu.
Natomiast nadające się do publicznego pokazania akompaniamenty na dwóch pięcioliniach w gatunkach: operetka, musical, piosenka dostępne są w szerokim zakresie.
W początkach ubiegłego wieku nakładem wydawnictwa Ludwig
Doblinger ukazały się najwybitniejsze i najpopularniejsze, często dopiero co napisane, operetki wiedeńskie w wersji na dwie ręce z podpisanym tekstem. Mogą służyć spokojnie do celów korepetytorskich
a nawet scenicznych (oczywiście po uzyskaniu zgody przedstawicieli
firmy, których adresy w Berlinie i Wiedniu są wymienione na stronie
tytułowej). Charakteryzują się wyraźną, choć drobną grafiką nutową i dobrze wybranymi miejscami przewracania stron. Oczywiście
w dobrych sklepach muzycznych już nie można ich dostać, ale w dobrych bibliotekach uniwersyteckich – jak najbardziej.
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Przykład 7. „Lippen schweigen”

Jeżeli ktoś woli operetkę po polsku, a są nawet tacy, którzy uważają słowa usta milczą, dusza śpiewa za znacznie lepiej brzmiące od
„Lippen schweigen‘s flüstern Geigen”, to wśród wydawnictw PWM
znajdzie pozycje umożliwiające wykonanie na fortepianie, ze śpiewem albo bez, wielu popularnych melodii operetkowych w mistrzowskich, choć prostych aranżacjach. Autorami opracowań są
często kierownicy muzyczni prawdziwego wystawienia na polskich
scenach (Jerzy Gaczek, Lucjan Kaszycki, Kazimierz Skinder), a zawsze dobrzy kompozytorzy (Witold Rudziński, Stanisław Prószyński). W wydaniach z lat 1956-59 uwzględniono m. in. Piękną Helenę
i Orfeusza w piekle Jakuba Offenbacha, Studenta żebraka i Gasparone Karola Millöckera, Barona cygańskiego i Zemstę nietoperza Jana
Straussa, Boccaccia Franza von Suppe i Mikada Artura Sullivana.
Przykład 8. Aria Parysa z operetki „Piękna Helena”
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Przykład 9. J. Offenbach – „Orfeusz w piekle”, akt II scena 11

(melodia w prawej ręce)

(melodia w lewej ręce)
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Przykład 10. Pieśń z operetki „Student-żebrak” K. Millöckera

Przykład 11. Walc z operetki „Gasparone” K. Millöckera

Przykład 12. Pieśń werbunkowa z II aktu operetki „Baron cygański”
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Przykład 13. Kuplety Adeli z II aktu operetki „Zemsta nietoperza”

Przykład 14. Pieśń Fiametty z operetki „Boccaccio” Franza von Suppe
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Przykład 15. Pieśń Koko z operetki „Mikado” Artura Sullivana

Obszerny wybór z dzieł mistrzów operetki, których tam niewątpliwie zabrakło – Franciszka Lehara i Imre Kalmana – ukazał się
nakładem PWN w 1983 w opracowaniu muzycznym Zbigniewa Jeżewskiego – długoletniego akompaniatora Krakowskiej Rozgłośni
Polskiego Radia i wykładowcy przedmiotów: kameralistyka, akompaniament, czytanie partytur w krakowskiej Akademii Muzycznej.
Zeszyt poświęcony Leharowi nosi tytuł „Najpiękniejsze melodie”,
poświęcony Kalmanowi „Czar dawnych snów”. Niestety brak wpisanych tekstów sprawia, że na „partyturę” nuty te dopiero trzeba
przerabiać.
Przykład 16. „Twoim jest serce me” z operetki „Kraina uśmiechu” F. Lehara
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Przykład 17. Czardasz Ilony z operetki „Cygańska miłość” F. Lehara

Przykład 18. „Nie szukaj szczęścia” z operetki „Księżniczka czardasza” I. Kalmana

Przykład 19. Pieśń Tassila z operetki „Hrabina Marica” I. Kalmana
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Tysiące akompaniamentów do śpiewu z głosem solowym w prawej ręce (na dwóch albo trzech pięcioliniach) zawiera, ukazujące się
przez 30 lat (1955-1985) jako miesięcznik, wydawnictwo „Śpiewamy
i tańczymy”. W każdym numerze, oprócz nut piosenek, znajdowały
się artykuły na tematy jak najszerzej pojmowanej muzyki – obok wywiadów z gwiazdami piosenki można było natknąć się na omówienie
symfonii Beethovena albo miniatur Rameau. Zdarzały się też numery
specjalne, poświęcone na przykład piosence starej jak świat (polskim
przebojom dwudziestolecia międzywojennego) albo tangu.
Przykład 20. „Posłuchaj, biegnie ulicami” – sł. J. Kleyny, muz. J. Kępski

Przykład 21. „Ale nie z tobą” – sł. A. Osiecka, muz. W. Kruszyński, A. Skorupka
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Przykład 22. „To ostatnia niedziela” – sł. Z. Friedwald, muz. J. Petersburski

Materiał do akompaniowania solistom wykonującym fragmenty
musicali, nie wykraczający poza dwie pięciolinie fortepianu, napotkamy w publikacjach firm wydawniczych Chappell, Northern Songs Ltd, Charles Hansen Educational Music and Books i wielu innych.
Na przykład w zeszycie „Bacharach & David Greatest Hits”, wydanym przez Hansena, znajdziemy komplet piosenek z musicalu „Promises, promises”.
Przykład 23. „I’ll never fall in love again” z musicalu „Promises, promises” muz.
Burt Bacharach sł. Hal David
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Zeszyt ten reprezentuje formę zwaną „One Book For Piano, Organ, Vocal Guitar”, z oznaczeniami akordów, rejestracją organów
elektrycznych a nawet z zaznaczoną w basie drobnymi nutkami
partią pedału organowego. Faktura użyta w tego rodzaju opracowaniach jest właściwie typowo organowa.
Grając z „One Books” na fortepianie, można lewą rękę dostosować do instrumentu w sposób następujący:

Nutę pedału organowego zatrzymujemy pedałem fortepianowym
a wypełnienie akordu przenosimy na słabą część taktu i ewentualnie
częściowo przenosimy do prawej ręki – wtedy łatwiej czytać nuty,
nie patrząc na klawiaturę. Tak samo postępujemy, mając, spotykane
dość rzadko, wydania na organy Hammonda.
Przykład 24. „Manchester, England” z musicalu „Hair” Galta Mc Dermota
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Akompaniament z partią solową obecną w partii fortepianu i zapisaną na oddzielnej pięciolinii

Pozostajemy w kręgu repertuarowym operetki, musicalu i piosenki.
Często zachowujemy nawet egzemplarz nut na pulpicie. Na przykład
może to być numer miesięcznika „Śpiewamy i tańczymy”. W cytowanym zbiorze „Bacharach & David Greatest Hits”, piosenka „Raindrops keep fallin’ on my head” dostępna jest zarówno w stylu „One
Book For Piano, Organ, Vocal Guitar” jak i na trzech pięcioliniach,
z których dwie dolne można wykonywać solo na fortepianie.
Przykład 25. Dwie wersje początku piosenki „Raindrops keep fallin’ on my
head”. Forma zapisu wersji drugiej nosi nazwę Piano / Vocal / Guitar, w skrócie
PVG i charakteryzuje się kompletną treścią muzyczną w partii fortepianu, osobną pięciolinią dla głosu wokalnego i akordami gitarowymi w postaci diagramów. Obok formy „One Book For Piano, Organ, Vocal Guitar” jest najbardziej
rozpowszechnioną na Zachodzie metodą zapisywania muzyki rozrywkowej:
musicalu, jazzu, rocka, country, piosenek filmowych itp.

W niniejszym przykładzie wersja na trzech pięcioliniach jest napisana znacznie bardziej fortepianowo i w ogóle zdaje się być ciekawsza. Mogłaby być wszakże pozbawiona górnej pięciolinii bez
najmniejszej zmiany treści muzycznej. W wyciągach fortepianowych
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operetek i musicali, akompaniamentach do piosenek oraz utworach
instrumentalnych dla początkujących często spotykamy się z takim
zjawiskiem, tzn. w partii akompaniamentu zawarta jest dokładnie
powtórzona, nie przedstawiona ani trudniej ani łatwiej, partia solowa oraz przypadająca na prawą rękę część uzupełnienia harmonicznego.
Granie takich akompaniamentów z przenoszeniem w coraz większym stopniu uwagi z partii prawej ręki na nie zawierającą nic innego, fakturalnie uboższą, ale jakościowo najważniejszą partię solową
jest podstawą nauki akompaniamentu na początkowym etapie.
Akompaniament „na trzech pięcioliniach” z Przykładu 25. jest
nawet zbyt trudny na pierwsze ćwiczenia, przy czym należy zaznaczyć, że nie zawsze opracowanie na „dwie pięciolinie z tekstem” jest
prostsze. W Przykładach 28. i 29. widzimy Pieśń Fiametty z operetki
„Boccaccio” Franza von Suppé w dwóch opracowaniach, z których
łatwiejsze jest właśnie to z wydzielonym głosem solowym i doskonale nadaje się do ćwiczenia jako jedno z pierwszych.
Przykład 26. „Pieśń Fiametty” na 2 pięcioliniach opr. Kazimierz Skinder
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Przykład 27. „Pieśń Fiametty” na 3 pięcioliniach opr. Ernst Böhlmann

Od tego przykładu zaczyna się ważny etap w nauce czytania partytur przez akompaniatora. Głos solowy jest pewnym ułatwieniem
tego, co znajduje się w partii fortepianu. Czytanie pięciolinii solisty
rzeczywiście ułatwia nam poznanie utworu. Czytając a vista, mamy
w nie naszej pięciolinii jakby wyciąg głosowy z naszej partii (będącej
często wyciągiem fortepianowym).
Do ćwiczeń w czytaniu tekstu fortepianowego z patrzeniem na
partię akompaniamentu, na razie zawartą w partii fortepianu, najlepiej nadają się utwory powszechnie znane. Oto kilka przykładów
przebojów operetkowych, zredagowanych w sposób o jaki w tej
chwili nam chodzi przez Ernsta Böhlmanna (album „Klassiker der
Operette” DVfM 1987).
Przykład 28. Barkarola Caramella z operetki J. Straussa „Noc w Wenecji”
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Przykład 29. Pieśń Adama z operetki Carla Zellera „Ptasznik z Tyrolu”

Przykład 30. Kuplety Barinkay’a z operetki J. Straussa „Baron cygański”

Przykład 31. Aria Adeli z operetki J. Straussa „Zemsta nietoperza”
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Przykład 32. Pieśń o winie z operetki J. Straussa „Zemsta nietoperza”

W niniejszym przykładzie główna melodia pojawia się najpierw
w prawej, potem w lewej ręce. Oczywiście zjawisko to zdarza się
również w muzyce na fortepian solo, nawet przeznaczonej dla początkujących, na przykład w „Psotniku” ze zbioru „Zaczynam grać”
Feliksa Rybickiego. Należy być na to przygotowanym, zwłaszcza
w akompaniamencie do głosów męskich oraz do instrumentów basowo-tenorowych (wiolonczela, puzon, fagot), których podstawowa
część skali leży bardziej pod lewą niż pod prawą ręką. Kolejny przykład, już nie pochodzący z albumu „Klassiker der Operette”, rozpoczyna się melodią w lewej ręce.
Przykład 33. Pieśń z operetki Franza Lehara „Fryderyka”, opr. kompozytora

Michał Czaposki / Nauka czytania partytur dla akompaniatorów

43

W tym przykładzie główna melodia pojawia się kolejno w lewej
ręce w rejestrze solisty, w prawej ręce na wysokości charakterystycznej dla fortepianu i wreszcie wzbogacona o górną oktawę i wypełnienie harmoniczne grane arpeggiami. W 5. takcie zamiast dźwięku
powtórzonego występuje trzymany, ale właściwie przez cały czas
partia fortepianu daje pełen obraz muzyczny utworu.
Kolejne przykłady to pieśni obecne w repertuarze pedagogicznym
i/lub estradowym, których nuty łatwe są do zdobycia. Nietrudno również znaleźć do nich solistów – nie tylko śpiewaków, bo transkrypcje
„Świstaka” nr 35. albo „Wiosennej tęsknoty” nr 37. są wykonywane
przez młodych skrzypków i flecistów. Spośród nich będziemy wybierać żelazny repertuar – utwory na razie nieliczne, ale bardzo dobrze
przygotowane [8, 9]. Powinny to być utwory przygotowane z solistą.
Wybierając nuty do przykładów, starałem się uwzględnić tonacje
średnie, jako najbardziej dostępne dla głosu statystycznego pianisty
(nie mówimy o przeciętnym, żeby się nie obraził). Dostępność różnych tonacji w wydaniach pieśni Mozarta, Beethovena, Schuberta,
Schumanna i Brahmsa (zwykle 3 rozmiary: tief, mittel, hoch) jest
ważkim argumentem za używaniem ich do nauki czytania. Pieśni te
odczytujemy, rozpoczynając od rytmu i tekstu, następnie odczytujemy melodię (przede wszystkim na fortepianie, ale również głosem)
i dodajemy resztę partii fortepianu, cały czas patrząc przede wszystkim na górną pięciolinię – to nabieranie przyzwyczajenia, które
musi cechować każdego grającego zespołowo pianistę.
Przykład 34. L. van Beethoven – „Lied des Marmottenbuben” z op. 52
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Przykład 35. W. A. Mozart – „Sehnsucht nach dem Frühlinge”

W przykładach 34. i 35. partia wokalna – albo skrzypcowa czy fletowa – właściwie nie jest konieczna do wykonania utworu. Można
zresztą spotkać nuty partii fortepianowych tych pieśni w szkołach
i zbiorach drobnych utworów fortepianowych. Różnica między partią solową a partią prawej ręki jest prawie niedostrzegalna.
Przykład 36. R. Schumann – „Lied der Braut”
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Przykład 37. L. Van Beethoven – „Die Ehre Gottes aus der Natur”

W kolejnych dwóch przykładach melodia również w całości wykonywana jest przez fortepian, równolegle z partią solową. Tutaj
jednak bardziej odbiega od jednogłosowego wzorca – jest wzbogacona harmonicznie, wyposażona w drugi kontrapunktyczny głos
albo zdwojona oktawowo. Przy wykonaniu tych pieśni pianista
musi, na zasadzie dobrowolnego włączenia-wyłączenia, szczególnie
zaakcentować albo nieco schować znajdującą się zwykle pod 5-4
palcami prawej ręki melodię. Grając sam – zawsze akcentuje, i wykonuje nuty z górnej pięciolinii a nie te same ze środkowej. Pieśń
Beethovena warta jest wspomnienia jeszcze z dwóch względów: *
cały opus 48, wszystkie 6 pieśni, choć ostatnia tylko na początku,
nadają się do wykonania bez solisty – do ćwiczenia czytania partytur na etapie melodii solowej powtórzonej w partii fortepianu **
do tej dokładnie pieśni, nr 4 „Die Ehre Gottes aus der Natur“, istnieją transkrypcje na chór mieszany i męski opracowane przez Tadeusza Machla do polskiego przekładu Tadeusza Chrzanowskiego.
Pieśń „Niebiosa głoszą” może być pierwszym zetknięciem z solistą
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zbiorowym, jakim jest chór i pierwszą muzyką wykonaną we współpracy z dyrygentem
Oprócz utworów niemieckich (doskonale pasuje tu również LIEDER-ALBUM für die Jugend Op. 79 Roberta Schumanna oraz początkowe pieśni z albumów LIEDER ALBUM pod redakcją Edmunda
Parlowa w wydaniu Litolffa albo z MEISTERWEISEN pod redakcją
Karla Scheidemantela wydanych przez lipską oficynę Ernst Eulenburg – 6 tomów po 100 pieśni dla każdego rodzaju głosu) mamy do
dyspozycji włoskie – z „Metodo prattico di canto Italiano” Vaccaia
– np. „Gama”, „Kwarty”, „Seksty” oraz z trzytomowego zbioru ARIE
ANTICHE pod redakcją Alessandra Parisottiego (wydanie polskie
opracował Bronisław Romaniszyn) – np. „Amor ch’attendi” Cacciniego albo „Se Nel Ben” Stradelli.
Przykład 38. Niccolo Vaccai – Metodo pratico di canto italiano, nr 1 Gama
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Przykład 39. Niccolo Vaccai – Metodo pratico di canto italiano Nr 3 Kwarty

Teksty wykonywanych utworów wokalnych pianista, podobnie
jak śpiewak, powinien co do słowa rozumieć i bezbłędnie wymawiać. Ponieważ, mimo istnienia internetowych słowników podających wymowę i przykłady użycia słów, obcojęzyczny tekst może
nastręczać trudności, dobrze jest mieć do dyspozycji utwory polskie.
Rolę tę spełnią odpowiednio wybrane pieśni Moniuszki – np. „Żal
dziewczyny” albo „Kum i kuma” oraz praktycznie wszystkie z cyklu
Pory roku, skomponowanego przez Noskowskiego do słów Konopnickiej.
Ułożona przez kompozytora lista piosenek ze zbioru pory roku
według stopnia trudności:
1. Dla najmłodszych, lub najmniej rozwiniętych muzykalnie, odpowiedniemi są N-ra 6. Zajączek, 19. Śmigus, 31. Ogródek, 30. Poranek, 14. W polu, 11. Sanna, 9. Kolędnicy, 8. Choinka w lesie,
4. Zmarźlak, 15. Wierzba
2. Po dobrem wyuczeniu się powyższych piosenek, można przystąpić do nauki dalszej, niby stopnia średniego. Tu odpowiednie są
N-ra 2. Ślizgawka, 1. Zła zima, 3. Wiatr, 10. Taniec, 16. Nasza
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czarna jaskółeczka, 18. Wielkanoc, 20. Maciuś, 50. Dobranoc,
23. Zielone Świątki, 24. Jabłonka, 33. Jaskółka 37. Żniwa, 38. Derkacz, 39. Deszczyk, 40. Dożynki, 46. Młocka, 47. Odlot, 48. Na
pastwisku
3. Pozostałe pieśni, zarówno co do treści wiersza, jak i muzyki, należy dawać dzieciom od lat 12 do 14
Po opracowaniu odpowiedniej ilości pieśni z powtórzoną w partii fortepianu melodią solisty, możemy przejść do znacznie liczniejszych i ciekawszych utworów, w których zamiast/obok powtarzania
jest uzupełnianie. Możemy, ale na razie tego nie zrobimy. Nie wychodząc poza dwa utwory: L. van Beethoven – „Lied des Marmottenbuben” z op. 52 oraz W. A. Mozart – „Sehnsucht nach dem Frühlinge”, które w międzyczasie poznaliśmy prawie na pamięć, spróbujemy
sił w innym trudnym zadaniu stojącym przed pianistami chcącymi
muzykować zespołowo

GRANIE Z SOLISTĄ ZAPISANYM W KLUCZU INNYM
NIŻ WIOLINOWY ALBO TRANSPONUJĄCYM
Zanim do tego przejdziemy przyda nam się
Powtórka z czytania nut w kluczach wiolinowym i basowym

Istnieją sposoby mnemotechniczne pozwalające zapamiętywać liczby na zasadzie skojarzeń. Może to być układanie tekstów mających
w kolejnych słowach tyle liter ile wynoszą wartości kolejnych cyfr,
na przykład Kto z woli i myśli zapragnie pi spisać cyfry, ten spisze.
Może być zastąpienie cyfr literami, znajdującymi się w słowach łatwych do skojarzenia z treścią liczby.
Autor jednego z takich sposobów, Robert Stiller, pisze, że oczywiście liczby związane z profesją danego zapamiętywacza powinny być
mu znane same z siebie, bez dodatkowych obrazków i historyjek. Na
przykład historyk zna wszystkie ważne daty a chemik liczby atomowe pierwiastków.
Odpowiednikiem systemów mnemotechnicznych jest przy czytaniu nut odliczanie od znanych punktów pięciolinii.
Ponieważ oprócz czytania w kluczach wiolinowym i basowym, czeka nas zapoznanie się z innymi kluczami i transpozycją,
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spróbujmy przypomnieć sobie, pogłębić i wytrenować zarówno sposób amatora jak i sposób zawodowca w odniesieniu do zapisu fortepianowego:
–– przy odliczaniu na pięciolinii błędem jest odliczanie kolejno. Należy zawsze odliczać co drugą nutę – po sąsiednich liniach albo
polach i znać ich kolejność w górę (c-e-g-h-d-f-a-c) oraz w dół
(c-a-f-d-h-g-e-c) równie dobrze jak zwykły alfabet muzyczny c-d
-e-f-g-a-h-c.
–– trzy kolejne pary plus jeden – na przykład od c1 na dół -a-f-d–c,
w górę -e1-g1-h1–c2 to oktawa, której rozmiar na pięciolinii – cztery
linie, dolna nuta na najniższej górna nad najwyższą, albo dolna nuta
pod najniższą górna na najwyższej należy zawsze mieć w oku.
W zapisie na dwie ręce w dwóch kluczach pianista powinien rozpoznawać każdą nutę w sposób bezwzględny, ale szczególnie ważne
– niedopuszczalne dla pomyłek i dostarczające wzorców do ewentualnego odliczania – są dwie grupy nut: nuty C i nuty kluczowe,
tzn. G (w szczególności, ale nie tylko g1 ) dla klucza wiolinowego i F
(w szczególności, ale nie tylko f małe) dla klucza basowego.
Jeżeli odwrócimy kartkę do góry nogami albo wstawimy między
pięciolinie systemu lusterko, to w odwróconym zapisie oraz lustrzanym odbiciu
–– nuta C pozostanie nutą C,
–– nuta F zmieni się w nutę G – na dolnej pięciolinii zmienionej
w górną nuta kluczowa klucza basowego zmieni się w nutę
kluczową klucza wiolinowego
–– nuta G zmieni się w nutę F – na górnej pięciolinii zmienionej w dolną nuta kluczowa klucza wiolinowego zmieni się
w nutę kluczową klucza basowego.
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Środkowe C, c1 to nuta, która tak samo wygląda w obu kluczach,
jeśli zbliżyć pięciolinie do siebie to o całej nucie c1 nie będzie wiadomo, w którym z kluczy została napisana.
Centralne c1 wiolinowe to najniższa albo jedna z najniższych nut
fletu, brzmiąca na tym instrumencie szczególnie cicho i wymagająca
od akompaniatora szczególnego schowania się, centralne c1 w kluczu basowym to dla basa początek nut wysokich, których, zwłaszcza
niewprawny, śpiewak nie wydobędzie inaczej niż głośno i potrzebuje od akompaniatora wsparcia dynamicznego.
C o oktawę wyższe, między trzecią a czwartą linią w kluczu wiolinowym to c2 , sławne wysokie C tenora, o oktawę niższe od centrum c
małe jest z kolei najniższym dźwiękiem wymaganym od tego głosu.
Druga linia dodana górna w kluczu wiolinowym oraz druga dodana dolna w basowym to również nuty C – odpowiednio c3, będące
wysokim C sopranu (a w zapisie również tenora) oraz C wielkie,
będące najniższym dźwiękiem wiolonczeli (a w zapisie również
kontrabasu).
Najwyższe i najniższe C, jakie możemy spotkać w zapisie to c4 nad
piątą linią dodaną górną w kluczu wiolinowym i C pod piątą linią
dodaną dolną w kluczu basowym.

Kluczowe g1 klucza wiolinowego to najwyższy dźwięk w praktyce
wymagany od barytona (zapisywany w kluczu basowym na trzeciej
linii dodanej górnej).
Niższe o oktawę g małe to najniższy dźwięk skrzypiec, zapisywany
pod drugą linią dodaną dolną.
Wyższe o oktawę g2 dla sopranu (a w zapisie również dla tenora)
to pierwszy z bardzo wysokich dźwięków, nie nadużywanych w literaturze chóralnej. Leży nad piątą linią, czyli jakby na wierzchu górnej pięciolinii.
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Kolejne G, najwyższe w zapisie, z jakim mamy do czynienia to
g3, leżące na czwartej linii dodanej górnej. Dźwięki powyżej e3 (nad
siódmą linią dodaną górną) zapisujemy wyłącznie przy użyciu przenośnika oktawowego.

Kluczowe f małe klucza basowego to dół skali głosu altowego (zapisywany w kluczu wiolinowym na trzeciej linii dodanej dolnej).
Zapisane w kluczu basowym nad drugą linią dodaną górną o oktawę wyższe f1, to zwykle najwyższa wymagana od głosu basowego
nuta.
–– Najwyższa nuta basa w kluczu basowym jest lustrzanym
odbiciem najniższej nuty skrzypiec w kluczu skrzypcowym
(wiolinowym).
Niższe od nuty kluczowej f małe o oktawę F wielkie to dół skali głosu basowego. Leży pod pierwszą linią, czyli jakby przylepione
pod spodem dolnej pięciolinii.
–– Nuty stykające się z pięcioliniami z zewnątrz to nuty kluczowe.
Najniższe interesujące nas F, F, leży na czwartej linii dodanej dolnej.
Oprócz nut lustrzanych (C, F w basie, G w wiolinie) albo niezależnie od nich, należy znać szczególnie dobrze zapis dźwięków strojenia popularnych instrumentów strunowych (skrzypce, altówka,
wiolonczela, kontrabas, gitara) i niektórych dźwięków granicznych
– w szczególności najniższego dźwięku muzyki wokalnej zapisanego
w kluczu wiolinowym – d małe (F. Schubert – „Der Tod und das
Mädchen”) i najwyższego zapisanego w kluczu basowym – h1 (C.
Orff – „Carmina Burana”, Nr 16. Dies, nox et omnia).
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Na dwóch najniższych nutach ze stroju kontrabasu zapisanych
bez transpozycji możemy wypróbować odliczanie w dół od często
stosowanego F wielkiego: f-d-h-g-e-c (oczywiście E i C).

Solista w kluczu C albo transponujący
Wprowadzenie

Dotychczas odczytywaliśmy partytury akompaniatorskie, w których
partia zapisana była w kluczu wiolinowym albo basowym, bez transpozycji. Nuta c1 leżała albo na pierwszej linii dodanej dolnej, albo na
pierwszej linii dodanej górnej.
Teraz zapoznajemy się z transpozycją i starymi kluczami. Ewentualne nieporozumienia z altowiolistami, puzonistami i innymi
użytkownikami tych kluczy w sprawie potocznej nazwy możemy
zażegnać, podkreślając, że starość nie oznacza tu jakiegoś braku użyteczności czy witalności a po prostu wcześniejsze wprowadzenie do
pisma muzycznego, pochodzenie ze starszego rodu.
TRANSPOZYCJA – C napisane brzmi jak inny dźwięk. Udane
konstrukcje instrumentów dętych powielano w różnych wielkościach, ten sam zestaw chwytów albo tonów harmonicznych dawał
dźwięki innej tonacji, które zapisywano. Rzadziej, ale zdarza się
przestrajanie strun w instrumencie smyczkowym – np. najniższej
struny skrzypiec o tercję wielką na dół w wariacjach „Mojżesz” Paganiniego albo kontrabasu o cały ton w górę.
Najczęściej używane transpozycje to:
–– w kluczu wiolinowym
–– o oktawę wyżej – flet piccolo
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–– in B – o cały ton albo nonę wielką niżej – klarnet (basowy),
trąbka, saksofony
–– in A – o tercję małą niżej – klarnet
–– in F – o kwintę czystą niżej – waltornia, rożek angielski, bassethorn
–– in Es – o tercję małą wyżej albo sekstę wielką niżej – saksofony, trąbka, waltornia
–– in D – o cały ton wyżej albo septymę małą niżej – trąbka, waltornia
–– o oktawę niżej – gitara, tenor (jedyne zastosowanie transpozycji do głosu ludzkiego)
–– w kluczu basowym
–– in B – o cały ton niżej – klarnet basowy
–– in F – o kwartę czystą wyżej – waltornia
–– in D – o septymę małą niżej – kontrabas w stroju solistycznym Fis H E A o oktawę niżej – kontrabas w stroju (C) E
ADG
Partia solisty jest w innej tonacji niż partia akompaniatora (nie licząc transpozycji oktawowych), zestaw znaków przykluczowych jest
inny. W tradycyjnej notacji na instrumenty dęte blaszane w ogóle
nie stosujemy znaków przykluczowych, tylko przygodne.
Transpozycję wykonujemy nie na skali chromatycznej – o stały
interwał, stałą liczbę półtonów – tak jak odbywa się w rzeczywistości, tylko na skali diatonicznej, o stałą ilość stopni gamy. W tym celu
wyobrażamy sobie, że instrument zapisany jest w tonacji docelowej
(tej samej co akompaniament) i przesuwamy każdą nutę o odpowiedni interwał po dźwiękach tej tonacji.
Na przykład klarnet in B grający w swojej tonacji F-dur słyszalnej
jako Es-dur ma przy kluczu jeden bemol. Początek pięciolinii w jego
partii zamiast
wyobrażamy sobie jako
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Zaznaczony kółkiem bemol b zmienia się w as, dźwięk f (tonika
klarnetu) w es (tonika fortepianu i słuchacza), każdy z pozostałych
dźwięków – w niższy o stopień dźwięk gamy Es-dur.
KLUCZE C – tonacja jest ta sama co w reszcie partytury, położenie danej nuty na pięciolinii inne. W praktyce używane są dwa
klucze C – altowy z nutą c1 na trzeciej linii i tenorowy z nutą c1 na
czwartej linii.
Przy czytaniu w jakimkolwiek kluczu należy – tak jak w wiolinowym i basowym – posługiwać się bezwzględną wysokością dźwięków.
Czytając w kluczach sprawiających jakąkolwiek trudność – najczęściej będą to klucz altowy i tenorowy – kierujemy się następującymi punktami orientacyjnymi:
–– nuty kluczowe – f, c1 i g1.
–– nuty z trzech środkowych linii, pod pierwszą i nad piątą, tworzące
trójdźwięk. Dla klucza wiolinowego jest to trójdźwięk G-dur, dominanta do C-dur.
–– trójdźwięki położone na trzech dolnych liniach i trzech górnych
polach, stanowiące dominantę i tonikę. Dla klucza basowego będą
to akordy G-dur i C-dur.
–– nuty pod pierwszą linią dodaną dolną, oddalone o dwie oktawy,
te same, co nuta na środkowej linii. W kluczu altowym są to c i c2.
Często spotykane przy czytaniu trudnych kluczy przez początkujących jest transponowanie względem zapisu w kluczu wiolinowym,
począwszy od wprowadzenia klucza basowego jako wiolinowego
przetransponowanego o tercję w górę i dwie oktawy w dół, co w znaczący sposób spowalnia naukę czytania nut.
Przy czytaniu partytur symfonicznych i chóralnych, zapisanych
z użyciem kluczy C, transponowanie w sąsiednich pięcioliniach
o różne odległości jest ułatwieniem na tyle problematycznym, że
dość powszechne jego stosowanie da się wytłumaczyć chyba tylko
wrodzoną gatunkowi ludzkiemu przekorą.
W przeważającej większości naszych partytur będzie tylko jeden głos zapisany inaczej niż w kluczu wiolinowym albo basowym
bez transpozycji. Transpozycje będziemy poznawać razem z zapisem w kluczach C, według położenia dźwięku c na pięciolinii.
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W poniższym zestawieniu pominięto niektóre instrumenty rzadziej
stosowane, te, które występują częściej w innej odmianie zaznaczono
kursywą. Kolejność wymieniania – jak w partyturze symfonicznej.

Zapis z nutą C na czwartej linii (klucz tenorowy)
Dotyczy:
–– instrumentów transponujących o sekundę wielką w dół – klarnet,
trąbka,
–– instrumentów, w których zapisie występuje klucz tenorowy – fagot, puzon, wiolonczela, kontrabas,
–– instrumenty transponujące o kwartę czystą w dół (in G) zapisane
w kluczu basowym - waltornia.
Ten zapis jest najbardziej rozpowszechniony po „zwykłym”. Dlatego klucz tenorowy musi być bardzo dobrze poznany.

Położenie nuty kluczowej c1 w miejscu, gdzie zwykle spotykamy
nutę f klucza basowego jest powodem względnej łatwości w przechodzeniu na ten klucz przez wiolonczelistów. Klucz tenorowy jest „transpozycją” klucza basowego o kwintę wyżej, dlatego wiolonczelista może
grać tak jak w kluczu basowym tylko o strunę wyżej. Kontrabas, strojony kwartami nie daje już tego ułatwienia. My musimy pamiętać o obu
„transpozycjach” – od klucza wiolinowego o sekundę niżej (z dokładnością do oktawy), od klucza basowego o kwintę wyżej.
Akord F-dur to dominanta tonacji instrumentu transponującego,
którego zapis nutowy w kluczu wiolinowym równoważny jest zapisowi bez transpozycji w kluczu tenorowym z dodaniem odpowiednich znaków przykluczowych. Akord ten leży na trzech środkowych
liniach.
Akord G-dur to tonika tonacji instrumentu transponującego, którego zapis nutowy w kluczu basowym równoważny jest zapisowi bez
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transpozycji w kluczu tenorowym z dodaniem odpowiednich znaków przykluczowych. Akord ten leży na dwóch środkowych polach.
W praktyce bardzo trudno spotkać zapis w kluczu basowym na
instrument in G z fortepianem, niemniej klucz tenorowy jest tak
ważny, że należy na wszelkie sposoby zacieśniać z nim znajomość.
Utwory na klarnet i trąbkę
Przykład 40. L. van Beethoven – „Lied des Marmottenbuben”, grana w tonacji
g-moll

Tonacja g-moll jest równoległa do B-dur, czyli tonacji C-dur instrumentu, dlatego w górnej pięciolinii nie ma znaków przykluczowych. Możemy sobie wyobrazić, że klarnet jest notowany w tonacji
C-dur w kluczu tenorowym z dopisanymi bemolami b i es. W melodii nie mamy żadnych znaków przygodnych, co bardzo ułatwia
zadanie.
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Przykład 41. W. A. Mozart – „Sehnsucht nach dem Frühlinge” – trąbka gra w tonacji brzmiącej Es-dur, możemy sobie wyobrazić, że notowana jest w kluczu tenorowym z dodaniem dwóch bemoli – es i b, które należą do trąbkowo-klarnetowej
gamy C-dur. Znaki chromatyczne przygodne w partii trąbki to fis – potraktowanie
krzyżykiem IV stopnia gamy, czyli dźwięku es, co w bezwzględnym słyszeniu daje
kasownik e oraz kasownik h – kasownik na ostatnim przybyłym bemolu – dla trąbki również pierwszym (b), dla fortepianu i słuchacza trzecim (as).

Utwory na fagot, puzon, wiolonczelę i kontrabas
Przykład 42. W. A. Mozart – „Sehnsucht nach dem Frühlinge” – nuty przypisane
wiolonczeli, pasujące na wszystkie cztery wymienione instrumenty. Można porównać z partią trąbki (brzmiącą oktawę wyżej).
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Zapis z nutą C na trzeciej linii (klucz altowy)

Dotyczy:
–– instrumentów transponujących o sekundę wielką w górę zapisanych w kluczu wiolinowym – waltornia, trąbka, kontrabas w stroju
solistycznym w najwyższym rejestrze,
–– instrumentów, w których zapisie występuje klucz altowy – puzon,
altówka,
–– instrumentów transponujących o sekundę wielką w dół zapisanych w kluczu basowym – klarnet basowy.

Przykład 43. L. van Beethoven – „Lied des Marmottenbuben” – tutaj altówka
pomaga w odczytaniu przede wszystkim samej siebie – pisane na tych samych
liniach co klucz altowy transpozycje są rzadko spotykane.
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Zapis z nutą C na drugiej linii (klucz mezzosopranowy)

Dotyczy:
–– przede wszystkim waltorni in F, zapisywanej w kluczu wiolinowym,
–– kontrabasu w stroju solistycznym, waltorni in D zapisywanych
w kluczu basowym.

Przykład 44. L. van Beethoven – „Lied des Marmottenbuben”, grana w tonacji
d-moll

Tonacja g-moll jest równoległa do F-dur, czyli tonacji C-dur waltorni, dlatego w górnej pięciolinii nie ma znaków przykluczowych.
Możemy sobie wyobrazić, że nasz instrument nie transponuje, jest
notowany w tonacji C-dur w kluczu mezzosopranowym z dopisanym bemolem b. W melodii nie mamy żadnych znaków przygodnych, co bardzo ułatwia zadanie.
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Przykład 45. W. A. Mozart – „Sehnsucht nach dem Frühlinge” – waltornia gra
w tonacji brzmiącej F-dur, możemy sobie wyobrazić, że notowana jest w kluczu
mezzosopranowym.. Znaki chromatyczne przygodne w partii waltorni to krzyżyki cis – bez kłopotu zmieniające się w brzmiące fis oraz fis – potraktowanie
krzyżykiem IV stopnia gamy, czyli dźwięku f, co w bezwzględnym słyszeniu
daje kasownik h.

Zapis z nutą C na pierwszej linii (klucz sopranowy)

Dotyczy:
–– przede wszystkim waltorni in F, zapisywanej w kluczu basowym,
–– klarnetu A, transponującego o wielką tercję w dół.

Ten zapis jest bardzo rzadko spotykany w literaturze na instrumenty, natomiast wspomnimy jeszcze i uwzględnimy
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Zapis z nutą F na czwartej linii (klucz basowy)

ponieważ oprócz basów, barytonów oraz wiolonczel/kontrabasów/
fagotów/puzonów
Dotyczy
–– saksofonów in Es, przede wszystkim altowego
Przykład 46. W. A. Mozart – „Sehnsucht nach dem Frühlinge” – Saksofon gra
w tonacji brzmiącej Es-dur, czyli w swojej C-dur. Oba kasowniki w tonacji Es
dur brzmiącej zmieniły się w krzyżyki w tonacji C-dur saksofonu.

Na zakończenie o sytuacji, kiedy pianista NIE odczytuje nut swojego transponującego partnera, tylko ma mu podać od jakiej trzeba
zacząć albo którą trzeba poprawić.
Jeśli znamy nutę brzmiącą, to zaczynając od niej śpiewamy następujący fragment operowy
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i wiemy, jaką nutą jest ona dla wymienionych w tekście instrumentów. Na przykład – g to dla klarnetu (albo trąbki) – a, dla saksofonu
altowego lub barytonowego – e, dla waltorni – d.
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Streszczenie
Powody studiowania czytania partytur przez akompaniatorów - konieczność dokładnego poznania wykonywanego utworu - umożliwienie synchronizacji wykonania - pomoc przy przeprowadzaniu prób. Przyjęte
definicje podstawowych pojęć: partytury (nuty dla zespołu), akompaniamentu (harmoniczne, rytmiczne, barwowe uzupełnienie kompozycji muzycznej albo muzyczne uzupełnienie innych czynności), akompaniatora
(muzyk zajmujący się akompaniamentem). Akompaniament w utworach
solowych z jednogłosowymi włącznie, akompaniament dublujący partię
solową - przykłady utworów wokalnych zapisanych na 2 albo 3 liniach.
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Formy zapisu piosenek uwzględniające oprócz fortepianu gitarę i organy, fortepianowa adaptacja nut na organy Hammonda. Rozpoczynanie
odczytywania akompaniowanego utworu od partii solowej jako warunek
prawidłowego poznania. Decydująca rola tekstu słownego w utworach
wokalnych. Dbałość o poprawną wymowę i zrozumienie tekstów obcojęzycznych. Biegła znajomość kluczy C potrzebna do odczytywania partii
instrumentów notowanych w tych kluczach i instrumentów transponujących.
Słowa kluczowe: akompaniament, akompaniator, klucz altowy, klucz basowy, klucz mezzosopranowy, klucz tenorowy, klucz wiolinowy, nuta kluczowa, partia solowa, partytura, solista, tonacja, transpozycja, znaki chromatyczne przygodne, znaki chromatyczne przykluczowe
Summary
Justification for the need to teach accompanist in reading scores – the
need to synchronize performance – the need for thorough knowledge of
performed piece – the need for pedagogical and rehersal purposes. Defining in the terms of the score (notes for the band),of the accompanist
(musician dealing with the accompaniment), of the accompaniment (harmonic, rhythmic or color complement in the musical composition and
musical complement of other activities). Accompaniment in solo works,
including single-voiced ones, accompaniment duplicating the solo part
- in the right or left hand. Adaptation of notes for Hammond organ to
piano texture. Reading the accompaniment notes of the solo part. Beginning of reading a song from the soloist part as a condition of getting to
know the song properly. The decisive role of verbal text in vocal works.
Care for proper pronunciation and understanding of foreign language
texts. Knowledge of C keys as transposition aid
Key words: accidentals, accompaniment, accompanist, alto clef, bass
clef, form of clef, key, key signature, mezzo-soprano clef, score, solo part,
soloist, tenor clef, transposition, treble clef
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Mity w musicalu społecznym.
Amerykanie o sobie i innych
Myths in the socially involved musicals.
Americans on themselves, and others
Musical społeczny stał się tematem opracowań licznych autorów
zwłaszcza z kręgu amerykańskiego1. Prace te podejmują wątek społeczny z perspektywy różnych metodologii badawczych. Książka J.
B. Jonesa omawia historię teatru muzycznego od strony socjologicznej, ujmując dosyć szeroki zakres tematyczny i czasowy, czyli cały
wiek XX. Obydwie prace R. Knappa to próba ukazania rzeczywistości amerykańskiej widzianej oczami kompozytorów musicali. „The
American Musical and the Formation of National Identity” omawia
problematykę wytwarzania się mitów amerykańskiej kultury, „The
American Musical and the Performance of Personal Identity” to
z kolei analiza zjawisk społecznych od strony jednostki. Dwie ostatnie wymienione prace to monografie poświęcone dwóm mniejszościom narodowo-etnicznym. Książka S. J. Hechta podejmuje wątek
1
Por. J. Bush Jones, Our Musicals, Ourselves: A Social History of the American
Musical Theatre, Hanover - London, 2003; R. Knapp, The American Musical and
the Formation of National Identity, Princeton - Oxford, 2005; R. Knapp, The American Musical and the Performance of Personal Identity, Princeton - Oxford, 2006; S.
J. Hecht, Transposing Broadway: Jews Asssimilation, and the American Musical, New
York, 2011; W. Hoffman, The Great White Way: Race and the Broadway Musical, New
Brunswick, New Jersey, London, 2014.
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związków Żydów z Broadwayem zarówno pod kątem uczestnictwa
tej mniejszości w kontekście rynku musicalowego, ale również obrazowania ich w ramach poszczególnych kompozycji. Praca W.
Hoffmana natomiast nawiązuje do podprogowego przekazu serwowanego przez medium teatralne, czyli ukazania w jaki sposób biała
większość zdominowała amerykański musical.
Niniejszy artykuł poświęcony będzie temu w jaki sposób Amerykanie obrazowali siebie i obcych. Pierwsza część tekstu obejmie
analizę dwóch dzieł, które ustanowiły pewien standard, a także reprodukowały określone mity kultury i historii amerykańskiej. Druga część natomiast dotyczyć będzie problematyki obcości na przykładzie musicali, w których główną scenerią jest obszar Dalekiego
Wschodu.
Za musical społeczny należy przyjąć takie dzieło, w którym problematyka społeczna, taka jak: kwestie filozoficzne, moralne, narodowe etc. stanowi podstawowy problem fabularny. W związku z tym
nie zostanie podjęta analiza wszystkich wątków, które pojawiają się
w amerykańskich musicalach, to bowiem wymagałoby pracy o dużo
szerszym zakresie.

Amerykański teatr muzyczny na przełomie XIX i XX wieku:
kształtowanie się mitów
W XIX wieku, kiedy teatr muzyczny dopiero zaczyna się rozwijać
można zauważyć, że muzyka w salach koncertowych i operach pochodzi w dużej mierze z Europy, bądź stanowi jej parafrazę. Jednym
z największych wydarzeń artystycznych po Wojnie secesyjnej była
premiera extravaganzy „The Black Crook” (1866). Ponad 5,5-godzinny spektakl stanowił przeróbkę singspielu „Der Freischütz”
(1821) Carla Marii von Webera, rozszerzoną o elementy widowiska
cyrkowego oraz balet.
„The Black Crook”, jak wskazuje Gerald Mast, miał jeszcze znaczenie pod innym względem:
“The Black Crook” prefigurował jeszcze inny model przyszłych musicali. Możęmy
nakreślić wyraźne rozróżnienienie pomiędzy musicalami umieszczonymi w obcym
bądź egzotycznym miejscu i czasie – nazwijmy to Światem operetki – i tych, które
dzieją się tu i teraz w Ameryce. “The Black Crook”, udekorowany w kostiumy z nieznanego księstwa środkowoeuropejskiego przenosi publiczność do Świata operetki,
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podobnie jak wiele XIX-wiecznych przebojów scenicznych. W “Humpty Dumpty”
(1868) przenosimy się do Nurseyland; “Evangeline” (1874) (...) przemieszcza się od
Afryki do Dzikiego Zachodu; Adonis (1884) to historii pięknej męskiej rzeźby przywołanej do życia podróżującej pomiędzy ziemią i niebem2.

Na podstawie tych wczesnych sukcesów scenicznych zbudowano
jeden z podstawowych elementów kanonu amerykańskiego teatru
muzycznego, jakim był wątek orientalistyczny. Kolejne lata przynoszą sukcesy dzieł, które w tej tradycji będą zakorzenione a trop
orientalny stanie się jednym z głównych toposów kultury musicalu.
Drugim ważnym aspektem tworzenia się modelu musicalu w Stanach Zjednoczonych jest wątek autotematyczny, tzn. to, w jaki sposób Amerykanie widzieli samych siebie poprzez pryzmat komedii
muzycznych.
Gatunek musical comedy został twórczczo rozwinięty przez duet
aktorów-komików i scenarzystów: Edwarda Harrigana (1844-1911)
i Tony’ego Harta (1855-1891), działających z kompozytorem Davidem Brahamem (1838-1905). Treść komedii muzycznych Harrigana
i Harta zazwyczaj charakteryzowała się realizmem, czasem wręcz
naturalizmem, a środowiskiem, w którym umieszczali swoich bohaterów było amerykańskie miasto. Wyjątkowy w komediach muzycznych Harrigana i Harta był aspekt językowy, w którym czerpano
z angielszczyzny mniejszości etnicznych i rodowitych nowojorczyków. Treść poszczególnych komedii obracała się wokół problemów
społecznych, napięć na tle rasowym oraz kwestii politycznych. Scenariusz jednak nie stanowił wyraźniej zwartej struktury. Ważniejsze
od pogłębionej warstwy dramaturgicznej było wprowadzenie większej liczby żartów i gagów.
Jednak nie byli to jedyni twórcy wczesnego musical comedy, którzy
odwoływali się do tematyki społecznej – w kolejnych latach powstają utwory odwołujące się do kwestii budowania tożsamości narodowej. Dzieła takich twórców jak Irving Berlin, Jerome Kern i George
Gershwin, pomimo poddawania ich krytyce, zawsze z gruntu reprezentowały najważniejsze wartości amerykańskie.

2
G. Mast, Can’t Help Singing: The American Musical on Stage and Screen, Woodstock - New York, 1987, s. 14-15.
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Amerykańska sielanka: „Little Johnny Jones”, „Oklahoma!”
Niezależnie od epoki, teatr muzyczny poddawał się politycznemu
i społecznemu nastrojowi, oddając aktualne zapotrzebowania społeczeństwa. Szczególnie uwidoczniło się to w epokach kryzysowych dla
Stanów Zjednoczonych, takich jak np. wielki kryzys ekonomiczny
roku 1929. Mimo, iż powstawały dzieła, które podejmowały krytykę
społeczną, szczególnie wśród kompozytorów związanych z kręgami
lewicowymi i marksistowskimi, to stanowiły one zdecydowaną
mniejszość. Kompozycje takie jak „Parade” (1935), „Pins and Needles” (1935) i szczególnie „The Cradle Will Rock” (1937) stały się ważnymi wydarzeniami w historii teatru, choć ich status raczej ukonstytuował się już po II wojnie światowej. W czasie kiedy powstawały,
zarówno Broadway jak i Hollywood prezentowały wizję sielankową,
politycznie odległą od problemów kryzysu, bądź starającą się mu
nadać bardziej ludzki wymiar.
W momentach trudnych szczególną popularnością cieszyły się
dzieła, których głównym przesłaniem były idee o charakterze eskapistycznym, bądź łagodzącym dotkliwe skutki mających miejsce
przemian. U korzeni musicalu filmowego stoją właśnie tego rodzaju
kompozycje, bowiem jego początki nakładają się na początek krachu giełdy, który spowodował olbrzymie straty zarówno w produkcji
amerykańskiej, jak i wśród społeczeństwa.
Jednym z podstawowych elementów przemysłu musicalowego
jest jego komercyjność. W związku z tym, poza nielicznymi wyjątkami, rynek ów ma relatywnie konserwatywny charakter, co, jak
pisze Stuart J. Hecht, wynika ze strachu przed utratą odbiorców i,
w związku z tym, niechęcią do zmian3.
Zatem, jak zostało wskazane powyżej, twórcy zasadniczo starają
się tworzyć wizje, które odpowiadają aktualnym polityczno-społecznym trendom. Stany Zjednoczone w okresie prezydentury Theodore’a Roosevelta pogłębiały swój izolacjonizm, adekwatnie charakteryzowany hasłem Ameryka dla Amerykanów4. Jednocześnie starały
3
S. J. Hecht, Transposing Broadway: Jews, Assimilation, and the American Musical,
New York, s. 5.
4

Hasło sformułowane zostało przez prezydenta Theodore’a Roosevelta w roku
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się przekonywać, że nie ma niemieckich, angielskich, irlandzkich, czy
francuskich Amerykanów, a obowiązkiem wszystkich jest po prostu
służenie Stanom Zjednoczonym5.
Polityka prowadzona przez Roosevelta odpowiadała oczekiwaniom jego rodaków – w roku 1904 zostaje wybrany ponownie na
prezydenta. W tym samym roku kompozytor, aktor i komik irlandzkiego pochodzenia - George M. Cohan - tworzy musical „Little
Johnny Jones”. Musical oparty na historii Toda Sloana, amerykańskiego dżokeja, który przeprowadził się do Anglii. W wersji Cohana
główny bohater Johnny Jones wyjechał do Brytanii, by jeździć na
koniu Yankee Doodle w Derbach. Oskarżony o celowe przegranie
wyścigu, stara się oczyścić swoje imię.
Cohan odwoływał się do idei amerykańskości nie tylko poprzez
tekst, który ukazywał jego ojczyznę w dużo lepszym świetle wobec
ojczyzny dziadków. Również muzyka miała na celu przywołać jak
najlepsze skojarzenia, odwołując się do najważniejszych wydarzeń
historycznych młodej demokracji amerykańskiej. Autor wykorzystuje bowiem w piosence „Yankee Doodle Boy” muzykę z utworu
„Yankee Doodle”.
Przykład 1. Oryginalna melodia „Yankee Doodle”

1916 podczas przemówienia w St. Louis, jednakże politycznie realizowane było już
wcześniej, Theodore Roosevelt, Afternoon Speech of Theodore Roosevelt in St. Louis,
May 31, 1916, [w:] The Progressive Party, Its Record from January to July 1916, New
York, 1916, s. 75.
5

Ibidem.
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Przykład 2. Temat „Yankee Doodle Boy” z musicalu „Little Johnny Jones”

Utwór „Yankee Doodle” śpiewany był jeszcze w trakcie wojny
o niepodległość (zarówno przez stronę angielską jak i amerykańską), a z czasem jego popularność urosła do niespotykanej w XIX
-wieczych Stanach Zjednoczonych6. Zarówno melodii jak i tekstu
używano w bardzo różnych kontekstach. Przykładowo, w czasie
wyborów prezydenckich po śmierci Abrahama Lincolna Partia Republikańska wydała zbiór „National Republican Grant and Wilson
Campaign Song-Book”, w którym na 80 utworów zachęcających do
głosowania na gen. Ulyssesa Granta aż pięć miało być śpiewane na
melodię „Yankee Doodle”7.
Kontekst powstania „Little Johnny Jones” wydaje się być istotny
w relacji do treści, którą umieszcza George M. Cohan. Jako pochodzący z rodziny irlandzkiej miał on świadomość niższego statusu
6
Dopiero “White Christmas” Irvinga Berlina uzyskuje szerszy odbiór, ale warto
zwrócić uwagę, że zwiększają się zarówno liczba jak i możliwości kanałów dystrybucji.
7

National Republican Grant and Wilson Campaign Song-Book, Washington, 1872.
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społecznego, niż inne białe mniejszości narodowe. Irlandczycy, szkoci i włosi, którzy zamieszkiwali głównie wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, szczególnie w XIX wieku traktowani byli jak
obywatele drugiej kategorii. Wynikało to nie z ich etniczności, lecz
z przynależności religijnej. W Stanach Zjednoczonych, uformowanych w ramach szeroko rozumianego protestantyzmu (początkowo
przede wszystkim rozwijanego w ramach odłamów kalwińskich),
mniejszości katolickie często uznawano jako gorsze. W XIX wieku
dominującą tendencją polityczną był biały anglosaksonizm: zarówno
w czasie wojny secesyjnej, późniejszego procesu Rekonstrukcji Południa Stanów Zjednoczonych jak i w okresie przełomu XIX i XX wieku stawiano tezy mające potwierdzić wyższość rasową obywateli pochodzenia angielskiego. Często też obawiano się, że masowy napływ
imigrantów z Irlandii, powodowany zarówno konfliktem politycznym
jak i głodem, zagrozi ukonstytuowaniu się protestanckiej republiki
w Ameryce Północnej8. Stąd też Cohan próbuje zbudować na nowo
mit Amerykanina-patrioty, w którym każdy, niezależnie od pochodzenia społecznego, religijnego i etnicznego, może stać się częścią
wspólnoty amerykańskiej.
Zatem klaruje się jeszcze drugie znaczenie utworu „Yankee Doodle Boy” – wywodząc się z tradycji irlandzkiej, stanowi z jednej strony
prezentację patriotycznych przekonań głównego bohatera, z drugiej
zaś stanowi przeciwwagę wobec dominującej w Stanach kultury brytyjskiej9.
Niemal czterdzieści lat później powstaje musical „Oklahoma!” autorstwa Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II, który stanowi
dzieło odwołujące się do rodzimej literatury. Źródłem dla kompozycji
jest ludowa sztuka Lynn Riggs pt. „The Green Grow of Lilacs” (1931).
Musical ten, jak wskazuje Raymond Knapp, stanowi niezwykle istotny punkt w historii budowania społeczeństwa amerykańskiego10.
8
M. Kazin, Amerykańscy marzyciele. Jak lewica zmieniła Amerykę, Warszawa
2012, s. 46.
9
R. Knapp, The American Musical and the Performance of National Identity, Princeton - Oxford, 2005, s. 106.
10
R. Knapp, The American Musical and the Formation of National Identity, Princeton - Oxford, 2005, s. 123.
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Podobnie jak w „Little Johnny Jones” twórcy starają się zrekonstruować obraz społeczeństwa amerykańskiego. I podobnie jak
w musicalu George’a M. Cohana, pomimo zupełnie innych środków,
„Oklahoma!” ma być utworem ku pokrzepieniu serc, prezentującym
wyidealizowaną rzeczywistość interioru. Mitologizacja dokonuje
się na dwóch płaszczyznach: pierwsza z nich związana jest z tym,
co warunkuje przynależność do społeczności, druga zaś odbywa się
w sferze niewidocznej dla odbiorcy, i związana jest z wykluczeniem.
Zgodnie z tym, co mówi odbiorcy scenariusz napisany przez
Oscara Hammersteina II, akcja musicalu dzieje się w stanie
Oklahoma w roku 1906. Obserwowane problemy natury społecznej
związane są z konfliktem pomiędzy mieszkającymi tam farmerami
a napływowymi kowbojami11, który dotyczy dostępu do wody i miejsca do wypasania bydła. Tło historyczne, zarysowane przez librecistę, trudno jednak oddzielić od kontekstu odbywającej się w tym
czasie II wojny światowej, która z perspektywy polityki wewnętrznej
Stanów Zjednoczonych podobnie dzieli całe społeczeństwo. W finałowej scenie musicalu jednakże dochodzi do symbolicznego zjednoczenia, bowiem zarówno para głównych bohaterów jak i postaci
drugoplanowe łączą się w pary małżeńskie, które przełamują impas
pomiędzy dwoma zwaśnionymi grupami, co symbolizować może
nowe, harmonijne społeczeństwo12.
Przynależność do wspólnoty zatem nie jest dana od samego początku, lokalni farmerzy muszą bowiem zaakceptować obecność
pracowników napływowych. Natomiast należy zwrócić uwagę, że
część ludności miejscowej zostaje wystawiona poza nawias historii i nie zostaje nawet wspomniana na deskach musicalu. W latach
1890-1907 stan Oklahoma został przeznaczony na Terytorium Indiańskie, do którego kierowano przedstawicieli wszystkich plemion
z obszaru Stanów Zjednoczonych. Co istotne, mimo iż różne grupy
mieszkańców natywnych z Ameryki Północnej miały zamieszkać
11
Rzeczywisty problem “range wars” pomiędzy farmerami i chodowcami bydła
trwał od II połowy XIX w. do I połowy XX w.
12
N. Frye, Anathomy of Criticism, New York, 1957, s. 163, [cyt. za:] J. B. Jones,
Our Musicals, Ourselves: A Social History of the American Musical Theatre, Hanover
- London, 2003, s. 145.
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w jednym miejscu, co kończyło się często konfliktami, to jednak
konsensus miał być zachowany bezterminowo. Niemniej, w roku
1907 doszło do rozwiązania Terytorium Indiańskiego i zastąpiono
go nowym stanem o nazwie Oklahoma.
Mimo iż akcja musicalu Rodgersa i Hammersteina osadzona jest
jeszcze w czasie istnienia Terytorium, kiedy obszar zamieszkany jest
w dużej mierze przez Indian, wątek ten zostaje całkowicie pominięty, a co za tym idzie, w „Oklahomie!” dochodzi do wykluczenia
pewnej społeczności poza amerykański model społeczny. Nie zostają nawet wspomniani, pomimo tego, że akcja rozgrywa się na rok
przed zmianą statusu obszaru, co wywoływało już wówczas gorące
dyskusje, i w efekcie zostają skazani na zapomnienie.

Orientalizm w musicalach „Południowy Pacyfik”, „Król i ja”
Amerykańska kultura musicalowa odwoływała się jednak nie tylko
do społeczeństwa, z którego wyrastała, ale również odnosiła się do
kultur obcych. Szczególnym problemem stała się kwestia orientalizmu13, specyficznie ukształtowana przez zachodni teatr muzyczny.
W przeciwieństwie do czystego tekstu literackiego, dzieła muzyki
scenicznej (głównie musical i opera) implementują orientalistyczne
klisze w sposób dwojaki: tradycyjny, literacki, który w tym wypadku
można odnieść do tekstu scenariusza, oraz muzyczny, pozawerbalny, który nie tylko wzmacnia treść fabularną, ale również konstruuje
wyobrażony pejzaż dźwiękowy danej kultury. Ta strategia podwójnej
reprezentacji utrwala zatem stereotypy w dużo szerszym zakresie:
nie tylko tworzy kalki dotyczące cech genetycznych mieszkańców
danego obszaru geograficznego, ale również konserwuje specyficzne
myślenie o danej kulturze, które wywiedzione zostało z fałszywych
przesłanek.
W amerykańskim musicalu od końca XIX wieku zakorzenia
się, popularna w Europie, moda na orientalizm. Pojawiają się kolejne produkcje, które odnoszą się do krajów Dalekiego Wschodu.
13
Pojęcie to postrzegam w rozumieniu E. Saida, mianowicie jako sposób widzenia Wschodu przez pryzmat szczególnych europejskich (zachodnich) doświadczeń.
Jest to (…) jeden z najmocniejszych, najgłębiej utrwalonych europejskich obrazów
»obcego«, E. Said, Orientalizm, Warszawa, 1991, s. 24.
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Wskazuje na to zarówno rodzima produkcja, którą reprezentują takie dzieła jak „The Geisha” (1896), „San Toy” (1899), „The Sultan
of Sulu” (1902) George’a Ade’a, „The Runaways” (1903) Raymonda
Hubbella i Addisona Burhkarta, „The Sho-Gun” (1904) Gustava
Ludersa i G. Ade’a oraz „Fantana” (1904) Roberta Smitha. Wszystkie z tych utworów dotyczą Dalekiego Wschodu, który widziany
jest przez pryzmat wartości zachodnich i czytany jako obcy. Z jednej strony dzieła takie niosły za sobą wysoką wartość artystyczną,
z drugiej zaś, jak wskazują Millie Taylor i Dominic Symonds, prezentowały obraz Wschodu jako leniwego, zmysłowego, niemoralnego
i dekadenckiego14.
Popularność tematyki orientalnej w Stanach Zjednoczonych pojawia się już wcześniej za sprawą operetki „Mikado” (1885) Williama
Gilberta i Arthura Sullivana, brytyjskich twórców tzw. Savoy opery,
gatunku silnie związanego z wiktoriańską tradycją operetkową. Akcja
dzieła toczy się w japońskim mieście Titipu wokół dworu cesarskiego.
„Mikado” początkowo zyskało dużą popularność w samym Londynie
i zostało wystawione łącznie 672-krotnie w Savoy Theatre. W tym samym roku dzieło zostało zaprezentowane publiczności nowojorskiej
- najpierw w Fifth Avenue Theatre15 z nową obsadą, później zaś w tym
samym teatrze z gościnnym udziałem angielskich aktorów16. Na tym
się jednak nie kończyła popularność „Mikado”. W roku 1885 popularny kompozytor muzyki wojskowej - John Philip Sousa - skomponował „Marsz Mikado”, opracowany na orkiestrę wojskową utwór oparty
na uwerturze do operetki, zaś w kolejnych latach tworzono musicale i operetki oparte na dziele Gilberta i Sullivana: „The Jazz Mikado”
(1927), „The Swing Mikado” (1938), „The Hot Mikado” (1939), „The
Black Mikado” (1975) oraz „Hot Mikado” (1986).
Całe pierwsze trzydziestolecie XX wieku to konstytuowanie się
tematyki orientalnej w musicalu i operetce. Podczas dekady lat
14
M. Taylor, D. Symonds, Studying Musical Theatre. Theory and Practice, New
York, 2014, s. 82.
15
Łącznie 250 przedstawień od 19 sierpnia 1885 do 17 kwietnia 1886. W lutym
1886 Mikado zostało przeniesione do Standard Theatre na Manhattanie na ok. miesiąc.
16

Spektakl z częścią oryginalnej obsady grany był przez 3 tygodnie.
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czterdziestych nieco zapomina o wątku orientalnym, jednakże od
czasów powojennych problematyka ta znów wraca na sceny. Dzieje
się tak za sprawą wcześniej wspomnianego duetu twórców: Richarda
Rodgersa i Oscara Hammersteina II. Za ich sprawą powstaje cały
szereg dzieł scenicznych umiejscowionych na Dalekim Wschodzie,
bądź z nim związanych: „Południowy Pacyfik” (1949) osadzony na
wyspach Pacyfiku w czasie II wojny światowej, „Król i ja” (1956),
którego akcja rozgrywa się w Syjamie, oraz „Flower Drum Song”
z 1957 opowiadający historię o amerykańskich Chińczykach mieszkających w Chinatown w San Francisco.
Scenariusz musicalu „Południowy Pacyfik” Oscar Hammerstein
II oparł na dwóch opowiadaniach ze zbioru „The Tales of South Pacific” Jamesa Michenera, za który autor został wyróżniony nagrodą
Pulitzera. W tym niezwykle popularnym musicalu za podstawowy
problem możemy uznać kwestię uprzedzeń na tle rasowym. Akcja
toczy się w okresie II wojny światowej na jednej z polinezyjskich
wysp. Na tle działań wojennych prowadzonych pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi a Japonią rodzą się dwie relacje miłosne: pomiędzy
pielęgniarką Nellie Forbush i plantatorem Henrym de Becque oraz
między porucznikiem Joe Cable’em i młodą polinezyjką Liat. Dzieło pod wieloma względami przełomowe, muzycznie nawiązywało
do tradycji postromantycznej, charakterystycznej dla musicalu lat
dwudziestych i trzydziestych Tylko w nielicznych utworach można
odnaleźć typowy dla złotej epoki musicalu język muzyczny wywiedziony z amerykańskiej muzyki popularnej.
Jedną z głównych bohaterek musicalu jest Bloody Mary. Zarówno
ona, jak i jej córka są Azjatkami, jednakże nie wywodzą się z wyspy,
na której przebywają, ani nawet z jej okolicy – obydwie są Tonkijkami17. Z drugiej strony sam Rodgers w swojej biografii podkreśla polinezyjskie pochodzenie córki Mary, Liat18. Istotny jest jednak fakt,
co wynika z jednego z opowiadań Michenera („Fo’Dolla’”), że bohaterka przyjechała z kolonii francuskiej (oni przyjechali z chińskiej
17

Tonkin – prowincja Wietnamu

R. Rodgers, Musical Stages: An Autobiography, s. 261, [cyt za]: J. Bush Jones,
Our Musicals, Ourselves: A Social History of the American Musical Theatre, Hanover
- London, 2003, s. 151.
18
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prowincji Tonkin, tak zostałem poinformowany19 , a nie reprezentuje
społeczności natywnej.
Bloody Mary można utożsamić ze stereotypową Dragon
Lady20, a jej charakter objawia się już na samym początku, kiedy rozmawia z kapitanem. Kapitanowi bardzo nie podoba się, że
Mary płaci znacznie więcej mieszkańcom wyspy za wytwarzanie
sukienek sprzedawanych turystom, niż otrzymaliby od plantatorów za ciężką pracę fizyczną. Ta jednak pozostaje nieugięta, wręcz
agresywna. Z jednej strony w tym dość sztucznym dialogu (Kapitan: prowokujesz ekonomiczną rewolucję na tej wyspie. Ci Francuzi
nie mogą znaleźć nikogo z tutejszych do zbierania kokosów (…),
ponieważ ty im płacisz 10 razy za robienie tych niedorzecznych sukienek z trawy) mamy do czynienia z krytycznym spojrzeniem na
relacje ekonomiczne pomiędzy Zachodem a ludnością lokalną,
z drugiej jednak z prezentacją stereotypu silnej Azjatki. W scenie „Bali Ha’i” stereotyp zostaje pogłębiony poprzez treść utworu,
który opowiada o niesamowitej wyspie, znajdującej się w zasięgu wzroku, która dostępna pozostaje jedynie dla mieszkańców
i tych, którzy mają szczęście należeć do korpusu oficerskiego.
Odbiorca tekst piosenki może odczytywać jako mówiący zarówno
o Bali Ha’i jak i o Mary, narracja bowiem zostaje poprowadzona w pierwszej osobie; piosenka opowiada o świecie, do którego Mary należy, jednocześnie go reprezentując21. Po raz pierwszy
w tej scenie zostaje zastosowana stylizacja muzyczna, która ma
budzić skojarzenia z egzotyką i tajemniczością. Rodgers we wstępie do utworu wprowadza harfę oraz oznaczenie lento misterioso,
melodyka natomiast oparta zostaje o skalę całotonową (z lokalnie
obniżonym III stopniem), często wykorzystywaną do realizacji
schematów orientalnych jeszcze w XIX w.:
19

J. Michener, The Tales of South Pacific, New York, s. 101.

Dragon Lady – stereotypowy obraz Azjatki z Azji Wschodniej, czasem Południowej, która charakteryzuje się takimi cechami jak wewnętrzna siła, tajemniczość,
apodyktyczność oraz podstępność. Por. P. Herbst, The Color of Words, an: Encyclopaedic Dictionary of Ethnic Bias in the United States, Boston - London, 1997, s. 72.
20

21

J. Lovensheimer, South Pacific: Paradise Rewritten, Oxford - New York, 2010, s. 168.
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Przykład 3. Łącznik pomiędzy scenami „There Is Nothing Like a Dame” i „Bali
Ha’i”, t. 11-14

Jednak ten motyw pojawia się jeszcze kilkukrotnie przetworzony
w różnych odmianach, np. pentatonicznej (c-d-f-g-a):
Przykład 4. „Girls Reprise” of „Bali Ha’i”, t. 28-29

oraz czterotonowej (e-gis-b-cis) z akcydentalnym dźwiękiem d:
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Przykład 5. „Cable Hears “Bali Ha’i”, t. 1-3

Te motywy muzyczne wyrastające ze wstępu do „Bali Ha’i” i pojawiające się w ramach motywu przypominającego, najczęściej związane są z magicznym i tajemniczym światem, jaki konstruują sobie
amerykańscy żołnierze, a także później, kiedy porucznik Cable poznaje młodą Liat.
W roku 1951 Rodgers i Hammerstein powrócili z musicalem
„Król i ja”, opowiadającym prawdziwą historię, jaka wydarzyła się
pomiędzy urodzoną w Indiach Brytyjką Anną Henriette Leonowens
a królem Syjamu Mongkutem, rządzącym w latach 1851-1868. Sztuka zyskała sobie niemałą popularność: w roku 1952 otrzymała nagrodę Tony za najlepszy musical, na Broadwayu została wystawiona
ponad 1200 razy, a w roku 1956 jej filmowa adaptacja otrzymała 4
Oscary (w tym za najlepszą męską rolę pierwszoplanową) oraz 5 nominacji. Treść scenariusza musicalu sprowadza się do binarnej relacji, jaka zachodzi pomiędzy Mongkutem i Anną, która może zostać
uznana za dość symboliczną: on porywczy i barbarzyński, reprezentujący Orient, ona natomiast spokojna i cywilizowana, ze wszech
miar Zachodnia.
Bohaterka zostaje zaproszona do pałacu królewskiego, aby uczyć
zachodniego stylu bycia oraz języka angielskiego nie tylko Mongkuta, ale również blisko setkę książąt iksiężniczek przebywających
na dworze - zachodni kanon wiedzy ma być dla nich przepustką
do wielkiego świata. We współzależności, jaka zachodzi pomiędzy
dwójką głównych bohaterów, władzę de facto sprawuje Anna: wiedza
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i empiria przepływa tylko w jedną stronę, od Anny do Mongkuta.
Bohaterka w zasadzie nie chce zrozumieć rzeczywistości, w której
przecież jest gościem, chce ją jedynie zmieniać po swojemu, niezależnie od sytuacji: to król musi się dostosować do zachodniego
tańca, czy do zachodnich manier (na balu u króla Syjamu, na który zaproszono angielskiego konsula, wszyscy posługują się nożami
i widelcami). W tym kontekście nie dochodzi do dyfuzji kulturowej,
a próby czystego przeszczepienia europejskich standardów na dwór
syjamski.
W warstwie muzycznej kompozytor opiera się na orientalistycznych uproszczeniach. Mimo, że tajski system muzyczny bazuje na
skali siedmiostopniowej22, to kompozytor jako podstawę stylizacji
obiera skalę pentatoniczną charakterystyczną dla innych obszarów
Azji (muzyce tajskiej najbliżej jest źródłowo do muzyki indyjskiej,
w której pentatonika nie występuje):
Przykład 6. Pentatonika w scenie przyjazdu do Bankoku, t. 1-2

Przykład 7. Pentatonika w scenie „Vignettes and Dances”, t. 1-6

22

D. Morton, The Traditional Music of Thailand, Berkeley, 1976, s. 26.
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Przykład 8. Pentatonika w scenie baletu ze sceny „The Small House of Uncle
Thomas”, t. 60-62

W każdym z powyższych przykładów kompozytor zastosował typową azjatycką instrumentację reprezentującą egzotykę przestrzeni,
w której przebywają bohaterowie: harfa (która tak samo mogła tworzyć aurę tajemniczości jak w „South Pacific”) oraz ksylofon (przedstawiający Japonię np. w operze komicznej „Mikado” Gilberta i Sullivana).
Przegląd powyżej przedstawionych musicali, choć niepełny, prezentuje sposób kreowania Innego. W tym kontekście ukazałem
rozwój idei orientalistycznej w historii musicalu: od świadomego
utrwalania stereotypów kulturowych na początku XX w. do nieświadomych realizacji w twórczości Rodgersa i Hammersteina, w bardzo
wybiórczy sposób traktujących historię mniejszości23.
W przeciwieństwie do tekstu literackiego, dzieła muzyki scenicznej (głównie musical i opera) implementują orientalistyczne klisze
w sposób dwojaki: tradycyjny, literacki, który w tym wypadku można odnieść do tekstu scenariusza, oraz muzyczny, pozawerbalny,
który nie tylko wzmacnia treść fabularną, ale również konstruuje
na nowo obraz tych przejawów kultury, które związane są z dźwiękiem. Ta strategia podwójnej reprezentacji utrwala zatem stereotypy w dużo szerszym zakresie: nie tylko tworzy kalki dotyczące cech
„genetycznych” mieszkańców danego obszaru geograficznego, ale
również konserwuje specyficzne myślenie o danej kulturze, które
wywiedzione zostało z fałszywych przesłanek.

Podsumowanie
Musical amerykański w swoim przekazie opierał się na skonkretyzowanych mitach zarówno dotyczących samych Amerykanów jak
23
„Mniejszość” jako marginalność danej grupy, por. D. Chakrabarty, Historie
mniejszości, przeszłości podrzędne, “Literatura na świecie” 2008, nr 1-2, s. 262-264.

Wojciech Bernatowicz / Mity w musicalu społecznym
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i obcych. Amerykańscy twórcy, odwołując się do emocji społecznych, bardzo chętnie w swoich dziełach sięgali po tematykę narodową. Budujący przekaz miał być zarówno środkiem na przyciągnięcie
ludzi na spektakl jak i politycznym gestem w stronę społeczeństwa.
Orientalizm teatru muzycznego stanowił zaś drugą stronę tej samej
monety, często bowiem wytwarzał mity, dzięki którym amerykańskie społeczeństwo mogłoby czuć się lepiej wobec obcych.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł podejmować będzie temat mitu w amerykańskim teatrze muzycznym oraz sposobów jego realizacji w ramach formy musicalu.
Analizie poddane zostaną dwa zjawiska wewnątrz tradycji musicalowej:
pierwsze z nich dotyczyć będzie musicali, które konstruują mit Stanów
Zjednoczonych widziany poprzez pryzmat społeczeństwa amerykańskiego, drugie zaś poświęcone zostanie problematyce orientalizmu w teatrze
muzycznym, który kształtuje obraz społeczeństwa w rozumieniu porównawczym. W części wprowadzającej artykułu ujęto problemy historyczne
takie jak kształtowanie się modeli musicalu na przełomie XIX i XX wieku.
Następnie przeprowadzona zostaje analiza dwóch musicali: „Little Johnny Jones” (1904) George’a M. Cohana oraz „Oklahoma!” (1943) Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II, jako tworzących mit patriotyzmu
amerykańskiego. W ostatniej części dokonana zostaje analiza musicali Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II „Południowy Pacyfik” (1943)
oraz „Król i ja” (1951), dzieł o charakterze orientalistycznym i ujmującym
kulturę amerykańską w kontekście porównawczym.
Słowa kluczowe: musical, musical comedy, teatr muzyczny, narodowość,
orientalizm, amerykanizm, mit
Abstract
This article is on the myths in the American musical theatre, and formulae of the representation in musicals. The first of them will concern the
musicals, which constructs the myth of USA seen through the lens of the
American society; the second will be on the issue of the orientalism in
the musical theatre which formats the vision of society in the context of
orientalist clichés. The introduction will provide the historical framework
of the formation of the American musical theatre in the 19th and 20th centuries. In the second part of the paper there will be made the analysis of
two musicals, George M. Cohan’s Little Johnny Jones (1904) and Rodgers
and Hammerstein’s Oklahoma! (1943), which created the myth of the
American patriotism. The last part will be the analytical study on Rodgers
and Hammerstein South Pacific (1943) and The King and I (1951) in the
context of the orientalist visions of American on foreign cultures and on
themselves.
Key words: musical, musical comedy, musical theater, nationality, orientalism, Americanism, myth
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Kantorowskie inspiracje
w spektaklu muzyczno-ruchowym
Magdaleny Owczarek pt. „Pars pro toto”
Inspirations by Kantor
in the „Pars pro toto” musical-choreographic performance
of Magdalena Owczarek
Wyobraźmy sobie, że naszym oczom ukazuje się obraz par tańczących na parkiecie walca Johanna Straussa II „Nad pięknym modrym
Dunajem”1. Partnerzy wykonują podstawowe tradycyjne figury
(obrót w prawo, krok zmienny, obrót w lewo, krok zmienny). Ciała
poruszają się w konwencjonalnym stylu, w sposób powszechnie akceptowany, nie wzbudzający zdziwienia ani protestu. Tancerze nie
wykraczają w swych propozycjach ruchowych poza utarte kanony.
Czerpią jedynie ze wzorców mających silny rodowód taneczny. To
interpretacja muzyki, która wpisuje się w tradycyjne wyobrażenia
o cielesnej ekspresji tego typu utworów. Takie ruchowe zachowania
są – można by rzec – statystyczną normą, dość powszechną na parkiecie.
Oprócz takich interpretacji są też inne propozycje tańczenia
walca – niekonwencjonalne, artystyczne, najczęściej spotykane
1
Zob. Bal Niepodległości, 2009, https://www.youtube.com/watch?v=cGp4uLgz_
Q4 [dostęp: 10.03.2018].
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w teatrach. Do rytmów walca sięgała m.in. w swoich spektaklach
wybitna choreografka Pina Bausch. Podchodziła do nich w sposób twórczy, wbrew konwencji, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni.
Dawała propozycje całkiem innych działań, nie przynależnych do
estetyki potańcówki na parkiecie. W swoich walcach całkowicie rozluźniła strukturę taneczną. Tancerze zamiast wykonywać klasyczne
figury, posługują się innym językiem, inną plastyką. W rytm walca
ze spektaklu „Walzer”2 naszym oczom ukazuje się symultaniczny obraz, specyficzna narracja sceniczna prowadzona w dwu niezależnych
planach. W każdym z nich odbywają się niekonwencjonalne działania.W jednym obserwujemy grupę 3 tancerzy, ubranych w garnitury, żywiołowo biegnących za jedną z tancerek, która wspina się po
ich ciałach, staje im na ramionach i spontanicznie opada na ręce
jednego z nich. Świadkiem tego zdarzenia jest inna tancerka, podąża
w ślad za wszystkimi i okrasza spadanie scenicznej partnerki ekspresyjnym krzykiem. Cała ta sytuacja powraca kilkakrotnie jak refren.
Tancerka przebiega na drugą stronę sceny i ta dość zabawna sytuacja
rozpoczyna się od początku. Scena jest niezwykle radosna. Frywolności dodają jej kostiumy obu tancerek - długie suknie, lekkie, powiewne; jedna biała, druga kwiecista. Główna bohaterka jako jedyna
przemierza scenę boso, a jej rozpuszczone włosy falują w nieładzie,
jest bardzo zmysłowa. Zachowanie tancerki przypomina spontaniczność dziecka, w pełni oddającego się zabawie, bez kontroli
i zastanawiania się, co wypada a czego nie powinno się robić. Rytm
walca, instrumentacja muzyczna stały się okazją, by doświadczanie
pierwotnych instynktów uczynić głównym tematem tego planu.
W drugim planie z kolei pojawia się niekonwencjonalny pląs. Rytmiczny ruch prowadzony jest w linearnym rysunku. Naprzeciwko
partnerki nie stoi partner. Szesnaścioro tancerzy (7 mężczyzn i 9 kobiet, ustawionych w kolejności: 2 mężczyzn, 2 kobiety, 3 mężczyzn,
1 kobieta, 2 mężczyzn, 6 kobiet) kroczy w szpalerze, trzymając się
za ręce. Wykonują zaledwie osiem kroków w stronę widza, by nagle
odwrócić się i pląsać tą samą ilością kroków w przeciwnym kierunku. Za chwilę cała sekwencja ich tańca rozpoczyna się od początku.
2
Zob. P. Bausch, Walzer, 1982, prezentacja w Theater Carré w Amsterdamie, https://www.youtube.com/watch?v=DV1Q5reFq6A [dostęp: 10.03.2018].
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Mimo, że splot zdarzeń, pisanych ruchem w konwencji opowiadań
i impresji, pozostaje bez związku ze sobą, nie ma w tej choreografii chaosu. Rwana opowieść nie dekoncentruje. W magiczny sposób
wciąga widza w każdy z planów z osobna, a choreografka odważnie
balansuje między skrajnościami.
Zupełnie inny obraz rysuje choreografia Piny Bausch do utworu „Rooftop” (muzyka: Sebi Padotzke, Thom Hanreich)3. Sensualna
muzyka, pusta kamienna przestrzeń tarasu budynku, a w niej jedynie dwoje tancerzy poruszających się w stale powracającej sekwencji
ruchowej. Automatyzm powtórzeń tworzy niemal transową scenę.
Tancerka stale balansuje między dwoma płaszczyznami. Wykonuje
kilka kroków i opada na bok, raz na jedną raz na drugą stronę. Towarzyszy jej mężczyzna, który obserwuje i jednocześnie asekuruje
jej ruchy. Podąża za nią, podtrzymuje jej ciało, gdy przechyla się ono
na bok i pozwala jej na nowo podjąć dalsze kroki. Ciąg zdarzeń - nachylenia, opadania i unoszenia po to, by po kilku krokach cały proces rozpoczął się od początku - jest budulcem struktury prezentowanego tańca. Konsekwentne powtarzanie dopracowanego do perfekcji
ruchu ciała tancerki tworzy nieustające napięcie. Bardzo plastyczny,
wysublimowany obraz, pełen metafor. Minimalizm użytych środków
pozwala uchwycić to co niewysłowione, metafizyczne, dalekie poza
cielesnością. Dla tancerki to bardzo wewnętrzne doświadczenie, nie
ma ona kontaktu wzrokowego z partnerem, jej wzrok zatopiony,
pogrążony w myśli, która bezwiednie zawiaduje jej ciałem. Choreografia sprowadzona jest do minimum ruchowego. Tancerze operują
maksymalnie zredukowanym działaniem, pozostaje tylko to, co najistotniejsze i oddziałuje najmocniej na widza - psychologiczna impresja. Walc stał się pretekstem dla oddania stanu specyficznej obecności. Przekaz ma bardzo silną energię. Minimalizm formy, prostota,
precyzja, lapidarność wypowiedzi tworzy wyrafinowaną poetykę. Zapewne niejeden widz powie, że opisane propozycje sceniczne walców
są bardziej nowoczesne, awangardowe, niekonwencjonalne, a już na
pewno łamiące sztywne kanony ruchów w rytm walca. Stanowią one
3
Zob. fragment pełnometrażowego filmu muzycznego Wima Wendersa z 2011
roku, pt. Pina, poświęcony niemieckiej tancerce i choreografce Pinie Bausch, https://
www.youtube.com/watch?v=aRjZi2twdqk [dostęp: 10.03.2018].
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swoistą grę z przyzwyczajeniami, przekraczają granice oczekiwań widzów.
Nieszablonowo z materiałem muzycznym walca pracował jeden
z najwybitniejszych polskich twórców teatralnych XX w. Tadeusz
Kantor. Wszyscy zapewne znają tkliwą, sentymentalną melodię
„Walca François”, w rytm której tańczyły pokolenia naszych prababek, dziadków i rodziców. Stara, bo skomponowana przez króla polskiego walca Adama Karasińskiego w 1905 roku, melodia zabrzmiała wielokrotnie w spektaklu teatralnym Tadeusza Kantora „Umarła
klasa”4, którego premiera miała miejsce w 1975 roku w Krakowie.
Do jakich ekspresji pobudzała ta muzyka? Na początku spektaklu,
w scenie tzw. Parady czy Wielkiego Entrée po raz pierwszy rozbrzmiewa melodia „Walca François”. Ten walc inicjuje korowód
postaci o posępnych, martwych twarzach patrzących wprost, tępo,
pustym wzrokiem, ubranych na czarno jak na trumiennych fotografiach. Kobiety w prostych sukienkach, mężczyźni w garniturach,
białych koszulach i czarnych krawatach. Ten korowód to smutny
pochód umarłych, którzy wracają do szkolnej klasy. Idą, dźwigając
manekiny, swoiste własne sobowtóry z lat szkolnych. W monotonnych ruchach dominuje ostrość i surowość. Postaci rytmicznie przemieszczają się na sztywnych nogach. Ciała poruszają się jak marionetki, jak istoty, które bezpowrotnie utraciły naturalną plastyczność.
W scenie tej mamy przerażające zderzenie pogodnych dźwięków
walca z ponurym obrazem wskrzeszonych ciał. Półmrok spowijający
izbę lekcyjną tworzy niepokojącą, mroczną stylistykę. Niezgrabność,
niezdarność charakterystyczna dla kondycji umarłego-staruszka
dodatkowo wzmacnia to wrażenie. Odrealnione postaci przyodziane w staroświeckie stroje, wykonują automatyczne, urywane, nieskładne ruchy. Kantor – fizycznie obecny na scenie razem ze swoimi
aktorami – osobiście wprawia w ruch surrealistyczny korowód przywołanych do życia postaci uczniów-staruszków. Trzykrotnie okrążają rzędy drewnianych ławek, wykonując dziwaczne, kanciaste ruchy.
Surowy technicznie, wyglądający po prostu groteskowo intensywny
4
Zob. T. Kantor, Umarła klasa, 1983, prezentacja w Teatrze María Guerrero
w Madryciew ramach III Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, https://www.
youtube.com/watch?v=w4k1HTenekQ [dostęp: 10.03.2018].
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ruch zaskakuje nową formą sceniczną. Pogodny walc pozwolił reżyserowi to uwypuklić. Oglądana scena przenosi widza poza czas
i nieśmiertelność. Odbywa się w czasie zawieszonym.
Anna Królica w artykule poświęconym Kantorowi dostrzega podobieństwo w podejściu Kantora i Piny Bausch do znaczenia cielesności w przedstawieniu i w komponowaniu spektakli5.
Tadeusz Kantor odegrał istotną rolę w tworzeniu spektaklu muzyczno-ruchowego pt. „Pars pro toto”6.
Fot. 1. Plakat do spektaklu „Pars pro toto”; projekt Maciej Bargiełowski

Źródło: archiwum własne.

Ten autorski spektakl to pierwsza w historii Katedry Rytmiki
i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej w Łodzi realizacja pełnowymiarowego spektaklu. Autorka nawiązuje do tradycji
sprzed ponad 100 lat, kiedy w Hellerau twórca rytmiki Jaques-Dalcroze realizował słynne przedstawienia.
5
A. Królica, Cielesna ekspresja aktora w Teatrze Śmierci w perspektywie tańca,
„Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2008, nr 2, s. 71-75.
6
Realizacja spektaklu została sfinansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademii Muzycznej w Łodzi.
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Kim był Tadeusz Kantor (1915-1990)7? To jeden z najwybitniejszych polskich twórców teatralnych XX w. Awangardowy artysta
działający na wielu obszarach sztuki. Malarz, scenograf, happener, teoretyk sztuki, autor licznych manifestów i tekstów o sztuce,
a przede wszystkim wybitny twórca teatralny. Autor słynnych spektakli, takich jak: „Umarła klasa”, „Wielopole, Wielopole”, „Nigdy tu
już nie powrócę”, „Dziś są moje urodziny”. Andrzej Wajda powiedział, że teatr śmierci i „Umarła klasa” Tadeusza Kantora to największe dzieła teatralne jakie powstały w XX wieku.
Konstanty Puzyna, wybitny krytyk teatralny, w recenzji „Umarłej
klasy” z roku 1977 podkreślił, że muzyka organizuje teatralną materię spektaklu i jest to
wciąż powracająca melodia banalnego walca François. Sentymentalna, podsuwająca
pamięci znane wszystkim słowa: W starych nutach babuni walc przechował się ten,
pomnę wieczorek u niej, widzę go jak przez sen… A przecież nie jest to wcale spektakl
sentymentalny. Przeciwnie – okrutny. Tragikomiczny w dodatku, dziwacznie błazeński, nie stroniący od trików zgoła kuglarskich, od jarmarcznej chaplinady. Wszystko tu jest – co więcej – mistrzowsko zorkiestrowane, bezbłędnie wyważone, w pełni
świadome, trzeźwe8.

W dalszej części artykułu Puzyna wraca do roli muzyki w spektaklu:
Muzyczność wyobraźni, muzyczność myślenia wnika tu głębiej, w samą tkankę spektaklu. (…) Nie tylko walc François ją tworzy, choć rytmizuje widowisko i spaja refrenowo powracającym motywem. Pełne jest ono także mniejszych refrenów, nawrotów,
powtórzeń. Kipi od rytmów.(…) Całą tą polifonią dźwięków i rytmów dyryguje sam
Kantor. Stoi z boku, jego ręką narzuca tempa aktorom i muzyce. Robi to naprawdę, nie markuje. Nerwowe, wyczulone palce urzekają siłą i dynamiką, z jaką Kantor
podrywa spektakl, delikatnością, z jaką zamyka frazę lub wycisza motyw9.

Melodyjny walc, utwór, który – wydawałoby się – narzuca jednoznaczne schematy ruchów tanecznych; walc, niosący tradycyjnie
silnie skodyfikowane wzory cielesnej ekspresji, wyzwala inny ruch,
prowokuje artystycznie, odrzuca normatywny język techniki tańca,
7
Zwięzłą, bogato ilustrowana biografię artysty przedstawił Krzysztof Pleśniarowicz w książce Kantor. Artysta końca wieku, Wrocław 1997.
8

K. Puzyna, Półmrok. Felietony teatralne i szkice, Warszawa 1982, s. 104.

9

Ibidem, s. 108.
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pobudza do innego poruszenia. Nie tanecznego, nie radosnego, ale
pełnego dramatyzmu pochodu ciał, w których widzimy cały czas
drgania rytmu tej muzyki. Spektakle Kantora, a także Piny Bausch,
pokazują, że muzyka może wyzwalać różne poruszenia, czasami dalekie od sztampowych wyobrażeń, schematów czy kanonów, które
zastygłe nie owocują ekspresją i autentyzmem.
W „Umarłej klasie” aktorzy rytmicznie przemieszczają się w małej przestrzeń szkolnej sali. Dziwna to interpretacja walca. Może
wywoływać zdumienie czy zdziwienie. Ale jednak ruchy aktorów
wypływają z rytmu tej muzyki. Muzyka może być impulsem do całkiem odmiennych interpretacji, może pobudzać do innych ruchowych kreacji, nawet takich, których wcześniej sobie nie uświadamialiśmy. Trzeba wizjonera, jakim był Kantor, żeby to sobie wyobrazić.
On przełamywał utarte schematy, zastane konwencje, odrzucał artystyczną sztampę. Dokonywał transgresji na wszystkich obszarach
sztuki, którym się poświęcił. Właśnie ten totalny artysta uświadamia, że postęp sztuki, rozwój kultury polega na ciągłym przekraczaniu, na tworzeniu świeżych, awangardowych dzieł, na powstawaniu
transgresywnych kreacji. Te wyraziste ekspresje w rytm starego walca w „Umarłej klasie” są wymownym tego przykładem.
Dla Kantora bardzo ważna była w spektaklach ekspresja cielesna.
Wspominała między innymi o tym aktorka teatru Cricot 2 Teresa
Wełmińska, kiedy relacjonowała pierwszą swoją próbę u Kantora:
(…) weszłam na scenę i upadłam. Podniosłam się i znowu upadłam. W trakcie tej
pierwszej pracy Kantor nauczył mnie innej jeszcze rzeczy bardzo istotnej – posiadania własnego ciała. Powiedział mi, że w momencie kiedy znajduję się na ziemi, moja
twarz jest nieruchoma, ponieważ otwarte szeroko, nieruchome oczy maja bardzo silną ekspresje. (…) Nie możesz zapomnieć, że mówisz rękami, stopami, całym twoim
ciałem dużo więcej niż twarzą czy głosem10.

Ciało ludzkie było źródłem fascynacji Kantora w plastyce i w teatrze. Artysta tę ekspresję bardzo silnie wiązał z muzyką. Ona
nadawała rytm ruchom i gestom, często przerysowanym, karykaturalnym, ale ekspresja była integralnie z nią związana. O tym, że w teatrze Kantora muzyka odgrywała istotną rolę wielokrotnie wypowiadali się badacze. Jeden z najwybitniejszych znawców twórczości
10

A. Królica, Cielesna ekspresja…, op. cit., s. 73.

90

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia...

Tadeusza Kantora, prof. Krzysztof Pleśniarowicz, teatrolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, były dyrektor Cricoteki w wywiadzie dla
Culture.pl powiedział:
Kantorowi udało się stworzyć nowatorską formę teatralną, /…/ Zrealizował w teatrze
ideę wizualnej muzyczności11.

O muzyczności spektakli autora „Umarłej klasy” pisała także Krystyna Czerni:
W spektaklach Cricotu tekst odgrywał rolę drugorzędną, Kantor uważał dramat za
przestarzały rodzaj literatury i dążył do pełnej autonomii teatru. Na etapie Teatru
Śmierci najważniejszy okazuje się rytm, muzyczność spektaklu komponowanego jak
utwór muzyczno-baletowy. Treść spektaklu jest kolażem cytatów: dziecięce wyliczanki, recytacja hebrajskiego abecadła, jedno zapamiętane zdanie, fragmenty Apokalipsy.
Ważna jest melodia i intonacja powtarzanych wersów. Kantor tworzy w istocie język
pozawerbalny, rodzaj glosolalii oddziałującej na emocje. (…) ‹Ścieżka dźwiękowa›
ma tu znaczenie decydujące: starannie dobrany motyw muzyczny - walc, tango, pieśń
liturgiczna lub wojskowa - buduje napięcie i dramaturgię. Melodia wznosi się i opada, nasila się, słabnie, obsesyjnie powraca - jak mechanizm wspomnienia. Do tego
dochodzą inne dźwięki: trzask żałobnych kołatek na święto Purim, śmiertelny stukot
drewnianych kul w kołysce, złowroga salwa karabinu. Kantor reżyserował wzruszenia widzów głównie przy pomocy dźwięków; nazywał tę metodę ‹konstruktywizmem
emocji›12.

Teatrolog Anna R. Burzyńska poszła najdalej w ocenie znaczenia
Kantora na obszarze muzyczności spektakli i stwierdziła, że:
Nowoczesne myślenie o muzyce w polskim teatrze zaczęło się tak naprawdę od Tadeusza Kantora. Nie jest to w żadnym stopniu określenie wartościujące – dotyczy
jedynie miejsca i funkcji muzyki w wielowarstwowym dziele, jakim jest spektakl teatralny./…/ W nielogocentrycznym teatrze Kantora muzyka funkcjonowała przede
wszystkim na dwóch poziomach. Po pierwsze, jako rytmiczna podstawa struktury
spektaklu, gwarant jego spójności ponad szczątkową, nieciągłą narracją (lub wręcz
zamiast niej), po drugie, jako element referencyjny, odsyłający do konkretnych,
przeznaczonych do odcyfrowania sensów. Kantor wykorzystywał istniejące piosenki
i pieśni. Tłumaczył to następująco: „to jest moja pozostałość dadaistyczna: gotowa
muzyka jest gotową realnością13.
11
B. Kołodziej, Teatr Kantora nikogo nie pozostawiał obojętnym (wywiad z K. Pleśniarowiczem z 8 kwietnia 2015 r.), http://culture.pl/pl/artykul/prof-plesniarowicz
-teatr-kantora-nikogo-nie-pozostawial-obojetnym [dostęp: 10.03.2018].
12

K. Czerni, Tadeusz Kantor. Spacer po linie, Kraków 2015, s. 85-86.

13

A.R. Burzyńska, Polski teatr współczesny z ducha muzyki, „Teatr” 2015, nr 11, s. 32.
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Dzieła Kantora i idee które w nich realizował są mi bardzo bliskie.
Kantor wpłynął na kształtowanie mojego artystycznego światopoglądu. Jest dla mnie bardzo ważnym, choć oczywiście nie jedynym
źródłem inspiracji dla artystycznych kreacji. Odegrał – jak już wspomniałam – istotną rolę w tworzeniu mojego autorskiego spektakl pt.
„Pars pro toto”, którego premiera14 odbyła się 31 października 2017 r.
na scenie Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi15.
Kantorowskim mottem mojego spektaklu jest wypowiedź z „Lekcji mediolańskich”:
W teatrze napięcie /…/ tworzy się przez stosunki między postaciami, przez kierunki rąk,
nóg, całego ciała, przez dystanse między postaciami, zmniejszające się lub zwiększające16.

Fot. 2. „Pars pro toto” – scena do muzyki Gavina Bryarsa (wyk.
studentki AM w Łodzi: Dorota Kuźnicka, Oliwia Kraśniuk, Ada
Słowikowska, Dominika Rydel, Małgorzata Burzyńska)

Źródło: archiwum własne.
14
W spektaklu Akademii Muzycznej w Łodzi zrealizowanym w ramach autorskiego
projektu artystycznego wzięły udział studentki specjalności rytmika: Małgorzata Burzyńska, Justyna Góralska, Anna Kasprzyk, Oliwia Kraśniuk, Dorota Kuźnicka, Monika
Pacyna, Dominika Rydel, Ada Słowikowska, Klaudia Woźniak oraz uczennice Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Łodzi: Aleksandra Kopania, Antonina Jędrzejczak.

15
Fragmenty spektaklu prezentowane były na żywo na dwóch międzynarodowych konferencjach w Łodzi, a filmowe rejestracje wybranych ze spektaklu ruchowych interpretacji - w Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, Polsce.
16

T. Kantor, Lekcje mediolańskie 1986, Kraków 1991, s. 34.
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Fot. 3. „Pars pro toto” – scena do muzyki Zygmunta Krauzego
(wyk. studentki AM w Łodzi: Ada Słowikowska, Małgorzata Burzyńska, Justyna Góralska, Klaudia Woźniak, Oliwia Kraśniuk)

Źródło: archiwum własne.

Fot. 4. „Pars pro toto” – scena do muzyki Gavina Bryarsa (wyk.
studentki AM w Łodzi: Anna Kasprzyk, Klaudia Woźniak)

Źródło: archiwum własne.

Magdalena Owczarek / Kantorowskie inspiracje w spektaklu ...

Fot. 5. „Pars pro toto” – scena do muzyki Maxa Richtera (wyk.
studentki AM w Łodzi: Ada Słowikowska, Monika Pacyna)

Źródło: archiwum własne.

Fot. 6. „Pars pro toto” – scena do muzyki Jóhanna Jóhannssona
(wyk. studentki AM w Łodzi: Dorota Kuźnicka, Klaudia Woźniak)

Źródło: archiwum własne.
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Materiałem muzycznym w „Pars pro toto” były utwory związane z szeroko pojętym obszarem minimalizmu, utwory skomponowane w XX i XXI wieku, zarówno kompozytorów polskich – Tomasza Sikorskiego i Zygmunta Krauzego – jak i obcych – Jóhanna
Jóhannssona, Arvo Pärta, Johna Cage`a, Maxa Richtera i Gavina
Bryarsa.
W spektaklu „Pars pro toto” wykorzystane zostały następujące
utwory muzyczne:
Część pierwsza
1. Tomasz Sikorski, Samotność dźwięków, 1975
2. Zygmunt Krauze, Polichromia na klarnet, puzon, wiolonczelę
i fortepian, 1968
3. Jóhann Jóhannsson, By the Roes, and by the Hinds of the Field,
2016
4. Arvo Pärt, Psalom for string quartet, 1985/91, rev. 1997
5. John Cage, Organ²/ASLSP (As Slow as Possible), 1987 /nagranie
własne w Halberstadt, 2017/
6. Zygmunt Krauze, Piece for Orchestra No. 1, 1969
7. Arvo Pärt, Für Alina, 1976
8. Max Richter, Dream 3 (on the midst of my life), 2015
Część druga
1. Gavin Bryars, Cello Concerto Farewell to Philosophy, 1995 części
I-VII:
2. Untitled
3. Più Mosso
4. Untitled
5. Untitled
6. („The Philosopher”)
7. Poco Meno Mosso
8. („Farewell”) A Tempo
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W trakcie pracy nad przedstawieniem powstało 14 interpretacji
ruchowych do instrumentalnych utworów muzycznych i ich poszczególnych części. Muzyka wybranych kompozytorów to nadrzędny i prymarny element w przygotowywanym widowisku, ale nie jedyny, bo przecież każdy spektakl, każda prezentacja ruchowa należy
do porządku sztuk wizualnych, performatywnych i musi mieć swoją
formę plastyczną, na którą składają się ruchowe sekwencje postaci,
zorganizowana przestrzeń dla cielesnych działań i interakcji wraz
ze scenografią, rekwizytami, kostiumem i ewentualnie innymi elementami współtworzącymi wizualną stronę widowiska, np. prezentacje multimedialne. Puntem wyjścia dla twórczych poczynań była
oczywiście muzyka, ona wyznaczała rytm ruchu postaci na scenie,
dawała impuls do emocji, które próbowałam uzewnętrznić na scenie
przy udziale całego wielotworzywowego arsenału przynależnego dla
sztuk widowiskowych.
Kiedy przygotowywałam autorski spektakl „Pars pro toto”, Tadeusz Kantor przypominał mi się wielokrotnie i inspirował w różny
sposób. Jego idee miały wpływ na tworzenie scenariusza, na budowanie konstrukcji widowiska i jego przesłania, na opracowanie
scenografii, dobór rekwizytów i na działania ruchowe. Nie były to
inspiracje wprost, które spowodowały, że powstał spektakl naśladujący stylistycznie przedstawienia autora „Umarłej klasy”, gdyż Kantora nie da się naśladować.
Kantorowskie dzieła - nie tylko teatr, ale także plastyka i happeningi - zainspirowały mnie do stworzenia widowiska dotykającego
życia, jego fragmentów i poprzez fragmenty.
Kantor tworzył metaforyczne spektakle o życiu, o pamięci, o przemijaniu i śmierci. Te metafizyczne obszary nie były poruszane w linearnych epickich opowieściach scenicznych, lecz w swoistych kolażach. I to była pierwsza dla mnie Kantorowska inspiracja. Spektakl
afabularny, o rodzeniu się i umieraniu, umieraniu i odradzaniu, nie
tylko w sensie biologicznym, ale przede wszystkim metaforycznym.
Scenariusz nie ukazuje linearnej historii, tylko fragmenty rozgrywające się w różnych miejscach przestrzeni scenicznej.
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Fot. 7. „Pars pro toto” – scena do muzyki Zygmunta Krauzego
(wyk. studentki AM w Łodzi: Anna Kasprzyk, Dominika Rydel)

Źródło: archiwum własne.

W ciągu całego życia, w zależności od okoliczności, czasu, miejsca,
otoczenia, zdarzeń, uczuć ciągle się coś w nas rodzi i umiera. W spektaklu „Pars pro toto” właśnie takie momenty rodzenia się i umierania
pokazuję w metaforach bez słów, kreowanych z ruchu ciał, plastyki
i muzyki.
Fot. 8. „Pars pro toto” – scena do muzyki Jóhanna Jóhannssona
(wyk. studentki AM w Łodzi: Monika Pacyna, Ada Słowikowska, Dorota Kuźnicka, Anna Kasprzyk)

Źródło: archiwum własne.
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Fot. 9. „Pars pro toto” – scena do muzyki Johna Cage`a (wyk.
studentka AM w Łodzi: Anna Kasprzyk)

Źródło: archiwum własne.

Fot. 10. „Pars pro toto” – scena do muzyki Arvo Pärt`a (wyk.
studentki AM w Łodzi: Anna Kasprzyk, Dorota Kuźnicka)

Źródło: archiwum własne.
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Fot. 11. Maciej Bargiełowski – fotografia z cyklu „Fragmenty”

Źródło: archiwum własne.

Pars pro toto, czyli część zamiast całości. Sentencja – część zamiast
całości - metaforycznie charakteryzuje sytuację, w jakiej znajduje się
współczesny człowiek. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego,
nie jesteśmy w stanie doświadczyć i poznać wszystkiego, nie możemy wszystkiego zobaczyć, jesteśmy skazani na fragmenty. Kiedy
rozmawiamy z drugą osobą, nie widzimy jej całej, doświadczamy
wzrokiem tylko fragmentu postaci, często jest to twarz, oczy, może
gestykulujące ręce, widzimy postać z przodu, ale nie widzimy jej
z boku czy z tyłu. Zawsze poznajemy tylko fragment. Pars pro toto.
I z części budujemy obraz jakiejś całości. Niejeden artysta powiedział, że fragment jest ciekawszy niż całość.
Fot. 12. „Pars pro toto” – scena do muzyki Maxa Richtera (wyk.
studentki AM w Łodzi)
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Źródło: archiwum własne.

Fot. 13. „Pars pro toto”
– scena do muzyki Zygmunta Krauzego (wyk.
studentka AM w Łodzi:
Dominika Rydel)
Źródło: archiwum własne.

Fot. 14. „Pars pro toto” –
scena do muzyki Zygmunta
Krauzego (wyk. studentka
AM w Łodzi: Oliwia Kraśniuk)
Źródło: archiwum własne.
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Fot. 15. „Pars pro toto” –
scena do muzyki Zygmunta
Krauzego (wyk. studentka
AM w Łodzi: Oliwia Kraśniuk)
Źródło: archiwum własne.

Fot. 16. „Pars pro toto” – scena do muzyki Zygmunta Krauzego
(wyk. studentki AM w Łodzi: Dorota Kuźnicka, Monika Pacyna, Klaudia Woźniak, Anna Kasprzyk, Oliwia Kraśniuk, Ada
Słowikowska)

Źródło: archiwum własne.

W wielu pracach plastycznych Kantora znalazłam inspirację
do tworzenia scen z fragmentacjami postaci. Obrazy: „Parasol
i postacie” 1967, „Epoka chłopca” z 1970, będąca odwołaniem się
Kantora do obrazów Andrzeja Wróblewskiego pt. „Rozstrzelanie”,
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„Emballage III” (1967-1973), „Okno” z roku 1983, projekty scenograficzne, a także sceny z happeningów miały wpływ na plastyczną
stronę niektórych działań w spektaklu „Pars pro toto”.
Idee Kantora były także obecne przy krystalizowaniu się pomysłów na scenografię.
U Kantora scenografia nie była iluzjonistyczna, nie upiększała
przestrzeni, ani jej nie ozdabiała, zakreślała obszary działań i miała
wpływ na ruchowe ekspresje, determinując grę aktorską. W spektaklach nie było feerii barw, wielokolorowości, lecz monochromatyczność, najczęściej odcienie szarości, czerni czy brązu. I taka plastyka bardzo mi odpowiada. W takim klimacie barwnym rozgrywa
się mój spektakl. Dla jego potrzeb zaprojektowana została nieilustracyjna scenografia. Na scenie dwa czarne boksy z kilkoma otworami.
Te otwory - niby okna i jedna szczelina - kadrują obrazy. Ograniczają strefy ruchu. To konstrukcje umożliwiające eksponowanie zaprojektowanych akcji. Wyznaczają granice scenicznych działań, eksponowania scen, umożliwiają skupienie uwagi na minimalistycznej
ekspresji a także kadrowanie fragmentów ciała i ich dynamiki. Scenografia otwiera przestrzeń, umożliwia przemieszczanie się postaci
także poza obrębem sceny.
Fot. 17. Fragment scenografii do spektaklu „Pars pro toto”

Źródło: archiwum własne.
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Fot. 18. Scenografia do spektaklu „Pars pro toto”

Źródło: archiwum własne.

Postaci wychodzą bliżej widza, grają niemal w jego fizycznej przestrzeni, także na schodach widowni.
Fot. 19. „Pars pro toto” – scena do muzyki Zygmunta Krauzego
(wyk. studentki AM w Łodzi: Ada Słowikowska, Klaudia Woźniak)

Źródło: archiwum własne.

Kantor przywiązywał dużą wagę do rekwizytów. Zwykłe przedmioty użyte w spektaklu nabierały innego znaczenia. Rekwizytornia
Kantora to
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przedmioty lekceważone, zapomniane, banalne, nieważne. Znajdują się zawsze gdzieś
bardzo blisko w naszym otoczeniu i spełniają najbardziej powszechne, ale mało odpowiedzialne, niskie, niereprezentacyjne funkcje17.

Kantor nazywał je przedmiotami biednymi. Do nich należały krzesła, worki, liny, deski, koło od wozu, paczki, walizki, stara
miednica, torebki z folii, torby, pudła określane przez twórcę jako
przedmioty najniższej rangi. Często u Kantora pojawiają się walizki,
torby, plecaki jako plastyczne znaki i atrybuty ciągłego wędrowania.
Walizka symboliczna to
jedyna własność tułacza bez domu, w której nosi wszystkie nadzieje, iluzje, ich bogactwo i ich fikcje18.

Takimi przedmiotami biednymi w moim spektaklu były dwie stare walizki. To metaforyczne przechowalnie wspomnień i ludzkiego
losu. Tajemnicze pudła, będące miejscami składowania znaczących
dla spektaklu rekwizytów, przedmiotów budzących wspomnienia
i dających nadzieję, uruchamiające działanie. Wokół nich organizują
się ruchowe interpretacje w drugim akcie.
Fot. 20. „Pars pro toto” – scena do muzyki Gavina Bryarsa (wyk.
studentki AM w Łodzi: Justyna Góralska, Monika Pacyna)

Źródło: archiwum własne.

17

W. Borowski, Tadeusz Kantor, Warszawa 1982, s. 18.

M. Dziewulska, Moja historia to wiele historii, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 2015, nr 1-2, s. 22.
18
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Fot. 21. „Pars pro toto” – scena do muzyki Gavina Bryarsa (wyk.
studentki AM w Łodzi: Anna Kasprzyk, Monika Pacyna)

Źródło: archiwum własne.

Fot. 22. „Pars pro toto” – scena do muzyki Gavina Bryarsa (wyk.
studentki AM w Łodzi: Dorota Kuźnicka, Ada Słowikowska)

Źródło: archiwum własne.
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W drugiej części „Pars pro toto” pojawiają się manekiny, a właściwie ich fragmenty, torsy ubrane w czarne kostiumy. Te sztuczne
postaci też są rodem z Kantorowskiego imaginarium. Towarzyszą
interpretacji do III części Koncertu wiolonczelowego „Farewell to
Philosophy” Gavina Bryarsa (1995). Lalki, manekiny to przedmioty
często u Kantora występujące.
W „Pars pro toto” nie ma rekwizytów, które używane są naturalistycznie. Wszystkie one mają znaczenia symboliczne – walizki, lalka, manekiny, długi woal, świecące tiule.
Fot. 23. „Pars pro toto” – scena do muzyki Gavina Bryarsa (wyk.
studentka AM w Łodzi: Anna Kasprzyk)

Źródło: archiwum własne.

Rekwizyty nie służą ilustracji, nie stanowią dopełnienia scenograficznego obrazu dla bogatszej plastyki scen. Prowokują znaczenia, są
emocjonalnie nacechowane i stanowią narzędzia pobudzające cielesną ekspresję. Np. lalka to medium do kontaktu z tym, co pozostaje
poza zasięgiem zmysłów.
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Fot. 24. „Pars pro toto” – scena do muzyki Gavina Bryarsa (wyk.
studentki AM w Łodzi: Anna Kasprzyk, Ada Słowikowska, Dorota Kuźnicka)

Źródło: archiwum własne.

Fot. 25. „Pars pro toto” – scena do muzyki Gavina Bryarsa (wyk.
studentka AM w Łodzi: Dorota Kuźnicka)

Źródło: archiwum własne.

Jak wcześniej wspomniałam, Tadeusz Kantor nie był jedynym
źródłem inspiracji w procesie tworzenia „Pars pro toto”, natomiast jest twórcą tak ważnym w polskieji europejskiej kulturze, że
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przypominanie o tym totalnym artyście XX wieku uważam za akademicki obowiązek wszystkich wychowawców kolejnych pokoleń
artystów. Zachęcam do poznawania dzieł Kantora, a najlepszym początkiem będzie zatopienie się w Kantorowskim imaginarium, czyli
w krakowskiej Cricotece.
Dzieła Kantora wyraźnie pokazują, że sztuka i kultura w drugiej
połowie dwudziestego wieku znalazły się w całkiem innym miejscu
niż kilkadziesiąt lat wcześniej. Teatr, ekspresja ruchowa, plastyka
wyzwoliły się z kanonów obowiązujących w XIX i na początku XX
wieku. Sztuka mówi od wielu lat innymi językami. Człowiek inaczej się ubiera, inaczej zachowuje, nawet inaczej tańczy. Tak bardzo
zmieniła się muzyka, że do rangi muzycznego dzieła podniesiona
została audiosfera bez melodii – tak było u Johna Cage’a w „4`33``”.
A nowa muzyka wyzwala inne ruchowe ekspresje.
Fot. 26. „Pars pro toto” – scena do muzyki Zygmunta Krauzego
(wyk. studentki AM w Łodzi: Anna Kasprzyk, Oliwia Kraśniuk)

Źródło: archiwum własne.

Kantora poznawałam przez lata i poznaję dalej. Mimo, że ten wybitny wizjoner nie żyje od prawie 30 lat, to jego sztuka jest obecna
w kulturowym obiegu cały czas. Wielkość Tadeusza Kantora polega na tym, że jego dzieła stale mogą pobudzać do nowych kreacji,
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są ciągle świeże i awangardowe, i nadal bliskie naszej wrażliwości.
Jego twórczość stanowi żywy rezerwuar, który może stymulować
i inspirować do nowych działań. Ma bardzo silną moc oddziaływania. Dzięki niej mam potrzebę nowego czytania jego prac, ich eksplorowania, odkrywania innych kontekstów. Jednocześnie ta sztuka
nie wyzwala potrzeby naśladownictwa, powielania Kantorowskiego
stylu czy estetyki.
W „Pars pro toto” jedyne bardziej bezpośrednie przywołanie
i użycie w spektaklu plastycznego cytatu to suknia unistyczna nawiązująca do elementu scenograficznego nazwanego Wózkiem na śmieci
z Kantorowskiego spektaklu „W małym dworku”19. Jednak cytat ten
nie został przez nikogo rozpoznany, co tym bardziej motywowało
mnie do przypomnienia Tadeusza Kantora, szczególnie młodemu
pokoleniu, które, poznając jego dorobek, może poszerzać swoje
artystyczne horyzonty i przyczyniać się do rozwoju sztuki. Kantor
mówił, że:
jedynie awangarda daje możliwość i nadzieję rozwoju. Idea rozwoju jest dla mnie
najważniejszą ideą w sztuce. Bez rozwoju nie ma w niej ruchu i nie ma życia. Funkcją
dzieła sztuki jest nie tylko dostarczenie widzowi przyjemności i pewnych estetycznych wrażeń, lecz przede wszystkim zmiana sytuacji, to znaczy obalenie tego, co jest
stare w naszym świecie i w naszej sztuce, co już uległo sklerozie, co się zakademizowało. Funkcją sztuki jest odkrywanie nowych horyzontów, zdobywanie nowych terenów. Wiąże się to z ryzykiem, nacechowane jest aspiracją i dążeniem do osiągnięcia
tego, co nazywamy niemożliwym20.
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Streszczenie
Artykuł prezentuje najważniejsze źródła inspiracji twórczego procesu
kreowania dwuczęściowego spektaklu muzyczno-ruchowego „Pars pro
toto”, który powstał w Akademii Muzycznej w Łodzi, na kierunku rytmika.
Był to, prawdopodobnie, pierwszy w historii polskiej rytmiki pełnowymiarowy autorski spektakl przygotowany na uczelni muzycznej. Dla studentów udział w procesie tworzenia spektaklu teatralnego to niezwykłe doświadczenie, jakże różne od codziennych wykładów i ćwiczeń. Premiera
„Pars pro toto I” i „Pars pro toto II” odbyła się 31 października 2017 r. na
scenie Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi.
Tadeusz Kantor (1915-1990) to jeden z najwybitniejszych polskich artystów XX w. Awangardowy twórca działający na wielu obszarach sztuki.
Malarz, scenograf, happener, teoretyk sztuki, autor licznych manifestów
i tekstów o sztuce, a przede wszystkim wybitny twórca teatralny. Autor
słynnych spektakli, takich jak: „Umarła klasa”, „Wielopole, Wielopole”,
„Nigdy tu już nie powrócę”, „Dziś są moje urodziny”. Andrzej Wajda powiedział, że teatr śmierci i „Umarła klasa” Kantora to największe dzieła
teatralne, jakie powstały w XX wieku.
Tadeusz Kantor, jego idee, twórczość plastyczna, teatralna i parateatralna
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miały znaczący wpływ na artystyczny kształt „Pars pro toto”. W trakcie
pracy nad spektaklem Kantor pojawiał się wielokrotnie i inspirował w różny sposób. Jego idee miały wpływ na tworzenie scenariusza, budowanie
konstrukcji widowiska i jego przesłania, także na opracowanie scenografii, dobór rekwizytów i działania ruchowe. Nie były to inspiracje wprost,
które miałyby spowodować powstanie spektaklu naśladującego przedstawienia autora „Umarłej klasy”.
Materiałem muzycznym w spektaklu „Pars pro toto” są utwory związane z szeroko pojętym obszarem minimalizmu, skomponowane w XX i XXI
wieku, zarówno kompozytorów polskich – Tomasza Sikorskiego i Zygmunta Krauzego – jak i obcych – Jóhanna Jóhannssona, Arvo Pärta, Johna
Cage’a, Maxa Richtera i Gavina Bryarsa. Na potrzeby spektaklu przygotowano 14 interpretacji ruchowych. Jego fragmenty prezentowane były
na żywo na dwóch międzynarodowych konferencjach w Łodzi, a filmowe
rejestracje wybranych ze spektaklu ruchowych interpretacji w Kanadzie,
Niemczech, Szwajcarii, Polsce.
Słowa kluczowe: Tadeusz Kantor, minimalizm, walc, interpretacja, inspiracja, spektakl muzyczno-ruchowy
Abstract
The article presents the most important sources of inspiration for the
creative process of creating a two-part musical-choreographic performance „Pars pro toto”, which was created in the Academy of Music in
Łódź, in the field of eurhythmics. It was probably the first full-scale author’s performance in the history of Polish eurhythmics prepared at the
Academy of Music. For students, participating in the process of creating
a theater performance is an extraordinary experience, so different from
everyday lectures and exercises. The premiere of „Pars pro toto I” and
„Pars pro toto II” took place on October 31, 2017 at the Concert Hall of
the Academy of Music in Łódź.
Tadeusz Kantor (1915-1990) is one of the most prominent Polish theatre makers of the 20th century. The avant-garde artist who was active in
many fields of art. Painter, set designer, performer, art theoretician, author of manifestos and texts on art, but first of all an outstanding theatre
artist. The author of famous performances, such as „The Dead Class”,
„Wielopole, Wielopole”, „I will never return here”, „Today is my birthday”. Andrzej Wajda said that the Theatre of Death and „The Dead Class”
by Tadeusz Kantor are the greatest theatrical works created in the 20th
century.
Tadeusz Kantor, his ideas, artistic, theatrical and paratheatrical works had
a significant impact on the artistic shape of „Pars pro toto”. While I was
preparing my original performance titled „Pars pro toto”, it was Tadeusz Kantor that frequently came to mind and inspired me in many ways.
Kantor’s ideas had an impact on the construction of the script, the struc-
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ture and message of the performance, on stage design, selection of stage
props and movement-related actions. They are not direct inspirations,
the ones that would result in a performance imitating Kantor’s performances stylistically, as the author of „The Dead Class” cannot be copied.
The musical material of the „Pars pro toto” performance comprises
pieces associated with broadly understood minimalism, i.e. the works
composed in the 20th and 21st centuries both by Polish composers – Tomasz Sikorski and Zygmunt Krauze – and by foreign ones, like Jóhann
Jóhansson, Arvo Pärt, John Cage, Max Richter and Gavin Bryars. There
have been fourteen movement interpretations prepared for the performance. Fragments of the spectacle were presented live at two international conferences in Łódź, and film recordings of selected interpretations
from the performance - in Canada, Germany, Switzerland and Poland.
Key words: Tadeusz Kantor, minimalism, waltz, interpretation, inspiration, musical-choreographic performance
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Przygotowanie studentów uczelni muzycznych
do pracy pedagogiczno-artystycznej
Preparation of music college students
for pedagogical and artistic work
Różnorodność oczekiwań społecznych wobec nauczycieli i ciążąca
na nich odpowiedzialność za ich sprostanie, a także liczne zadania
ustawowe powodują, że przygotowanie nauczycieli do pracy edukacyjnej staje się problemem niezwykle trudnym do rozwiązania. Od
początku XXI wieku można zaobserwować kilka zmian pojawiających się w aktach prawnych w obszarze standardów kształcenia
nauczycieli1. Proponowane w przepisach rozwiązania związane są
z ujednoliceniem zapisów w polskim i europejskim szkolnictwie
wyższym. Znowelizowana ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym,
1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003
roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 170, poz. 1655); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie
standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 1655); Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – projekt z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; Projekt z dnia 24 maja 2011
roku rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; Rozporządzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U.
RP Nr 25, poz. 131); Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25
lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela (Dz. U. RP z dnia 2 sierpnia 2019 r. poz. 1450).
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która została przyjęta przez Radę Ministrów dnia 14 września 2010
roku, wprowadziła krajowe ramy kwalifikacji, co
powinno zdecydowanie zwiększyć jakość i różnorodność oferty edukacyjnej polskich
uczelni oraz lepiej dostosować programy studiów do oczekiwań, możliwości i predyspozycji uczących się2.

Dokumenty ustawowe wskazują w jakim kierunku należy myśleć
o przyszłym nauczycielu w ramach jego przygotowania zawodowego, a w sensie formalno-prawnym mają doprowadzić do ujednolicenia systemu w zakresie kształcenia nauczycieli w Polsce.
Profesjonalne kształcenie muzyczne jest procesem wielozadaniowym i długotrwałym. Prawie siedemnaście lat trwa pełny cykl
kształcenia zawodowego muzyka: cztery lub sześć lat w szkole muzycznej pierwszego stopnia, cztery lub sześć lat w szkole muzycznej
drugiego stopnia oraz pięć lat w uczelni muzycznej. Liczba lat zależy
od specjalności oraz wieku, w którym rozpoczęto kształcenie muzyczne. Często naukę w szkole muzycznej rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie. Oparta jest ona na indywidualnej relacji mistrz
– uczeń. Wielogodzinne, systematyczne ćwiczenie na danym instrumencie oraz opanowanie specjalistycznej wiedzy muzycznej wymaga od ucznia nie tylko talentu, ale także cierpliwości i nieustannej
pracy nad doskonaleniem własnego warsztatu artystycznego. Obok
gry na danym instrumencie lub śpiewie solowym muzyk musi posiadać również wiedzę teoretyczną z zakresu zasad muzyki, harmonii, form muzycznych, instrumentoznawstwa czy historii muzyki.
Maria Manturzewska, badając życiorysy muzyków, sformułowała
podstawowe zasady rządzące rozwojem zawodowym muzyków na
przestrzeni całego życia. Wyróżniła sześć
faz życia artysty muzyka: faza pierwsza to okres największej podatności na rozwój
wrażliwości sensoryczno-emocjonalnej na muzykę i gotowości do asymilacji kodów
muzycznych (wiek do pięciu lat); faza druga, to czas najintensywniejszego rozwoju sprawności techniczno-wykonawczych i aparatu gry muzyka (wiek 6-14 lat); faza
trzecia to okres kształtowania się samoświadomości muzyka, postaw, preferencji
i aspiracji artystycznych (wiek 15-24); faza czwarta to okres największej aktywności
koncertowej (wiek 25-45); faza piąta to okres największych osiągnięć pedagogicznych
2
E. Chmielecka, Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Warszawa 2010, s. 11.
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(wiek 45-65/70); faza szósta to okres zaszczytów, honorów, jubileuszów (wiek powyżej 70 lat)3.

Każda z nich pełni
odrębną funkcję i zadanie rozwojowe ważne z punktu widzenia kształtowania osobowości i kwalifikacji zawodowych muzyka4.

Każda stanowi ważny okres w życiu i działalności człowieka. Czas
trwania poszczególnych faz jest różny u różnych muzyków. Jak pisze
Maria Manturzewska
podstawowym warunkiem optymalnego rozwoju artystyczno-zawodowego współczesnego muzyka w każdej fazie jego życia jest dialog muzyczny, prowadzony z osobą
wrażliwą muzycznie i kompetentną, pełniącą funkcję przewodnika, patrona, mistrza
lub wiernego, wrażliwego przyjaciela i ucznia. Brak takiej osoby w którejkolwiek fazie życia muzyka wydaje się być czynnikiem niekorzystnym dla jego funkcjonowania
i dalszego rozwoju5.

Podobne wnioski przedstawili również John A. Sloboda i Michael
J.A. Howe6. Szczególnie w pierwszych latach nauki muzyki ważna
jest sprzyjająca, pełna wsparcia, akceptacji i zrozumienia atmosfera domu rodzinnego. Rodzice są pierwszymi organizatorami życia
dziecka i od ich wrażliwości zależy rodzaj kontaktu dziecka ze światem muzyki. Ważne miejsce w rozwoju muzycznym dziecka, obok
rodziców, zajmuje nauczyciel, który
pokazuje rozmaite, różnorodne ścieżki – zarówno przyrodę, jak i kulturę. Celem
jest odkrycie sensu życia, w przypadku artysty poprzez sens sztuki. Pedagog artysta
prowadzi każdego ucznia indywidualnie, z uszanowaniem dla jego kształtującej się
indywidualności7.
3
M. Manturzewska, Przebieg życia muzyka w świetle badań biograficznych, [w:]
Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, red., M. Manturzewska, H. Kotarska, Warszawa 1990, s. 319.
4

Ibidem, s. 319.

M. Manturzewska, Przebieg życia muzyka jako przedmiot badań naukowych,
[w:] Psychologia muzyki. Problemy, zadania, perspektywy, red. K. Miklaszewski, M.
Meyer-Borysewicz, Warszawa 1991, s. 596-597.
5

6
J.A. Sloboda, M.J.A. Howe, Bibliograficzne wskaźniki osiągnięć muzycznych. Badania oparte na wywiadach, [w:] Psychologia muzyki…, op. cit., s. 601-634.
7
Mój warsztat artystyczny – mój warsztat pedagogiczny, red. Z. Konaszkiewicz,
Warszawa 2004, s. 59.
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Ważne jest, aby pedagog był wzorem dla swoich uczniów, potrafił
doprowadzić swoich podopiecznych do mistrzostwa w grze na danym instrumencie lub śpiewie oraz inspirował każdego ucznia do
działania, ciągle pobudzał jego wrażliwość i potrzebę doskonalenia
się.
Aktualnie w Polsce studenci kształceni są w dziewięciu wyższych
uczelniach muzycznych. Należą do nich następujące uczelnie: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademia
Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia
Muzyczna w Krakowie, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie, Akademia Sztuki w Szczecinie. Studia w uczelniach
muzycznych prowadzone są w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studenci wszystkich wydziałów, kierunków i specjalności
mogą w trakcie trwania nauki uzyskać kwalifikacje pedagogiczne
niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela.
W niniejszym artykule scharakteryzuję przepisy prawa w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela oraz przedstawię autorski model ”Kształcenie pedagogiczne studentów uczelni muzycznej” realizowany w ramach zajęć
prowadzonych w Studium Pedagogicznym Akademii Muzycznej im.
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Rozwiązania ustawowe w sprawie kształcenia nauczycieli
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat kilkakrotnie zmieniano rozporządzenia dotyczące standardów kształcenia nauczycieli - ukazały się cztery rozporządzenia i dwa projekty8. Uregulowania zawarte
8
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003
roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. RP Nr 170, poz. 1655); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. RP Nr 207, poz. 2110); Rozporządzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U.
RP Nr 25, poz. 131); Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25
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w Rozporządzeniu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli9 wskazywały na wymagane umiejętności, przedmioty kształcenia nauczycielskiego, minimalne obciążenia
godzinowe a także treści programowe poszczególnych przedmiotów.
Określony w Rozporządzeniu wymiar godzin kształcenia nauczycielskiego zależał od tego, czy były to studia jednolite magisterskie,
uzupełniające magisterskie, zawodowe (licencjackie) czy też specjalnościowe, prowadzone w kolegiach, realizowane w zakresie jednej
czy dwóch specjalności. Kształcenie nauczycielskie obejmowało
od 330 do 360 godzin na realizację przedmiotów psychologicznopedagogicznych, dydaktyki przedmiotowej oraz przedmioty uzupełniające. Koniecznym warunkiem było odbycie praktyk pedagogicznych w liczbie 180 godzin dla studiów o dwóch specjalnościach.
Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 1 października 2011 roku
w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o szkolnictwie
wyższym10.
W dniu 24 maja 2011 roku ukazał się projekt nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Podano w nim cele i efekty kształcenia – ogólne oraz szczegółowe
– w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych11.
Określono także dodatkowe wymagania, które powinien uzyskać
absolwent uczelni realizujący przygotowanie pedagogiczne, m.in.:
znajomość języka obcego odpowiadająca poziomowi biegłości językowej B2, określonego przez Europejski System Opisu Kształcenia
lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela (Dz. U. RP z dnia 2 sierpnia 2019 r. poz. 1450); Rada Główna
Szkolnictwa Wyższego – projekt z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; Projekt z dnia
24 maja 2011 roku rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
9

Dz. U. RP Nr 207, poz. 2110;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012
roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (Dz. U. RP Nr 25, poz. 131), s.1, przypis 3.
10

11

Projekt z dnia 24.05.2011 roku rozporządzenia MNiSzW ….., op. cit., s. 2-5.

Językowego Rady Europy; umiejętność wykorzystania technologii
informacyjnej w pracy pedagogicznej; wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy; znajomość niezbędnej wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy
i odpowiedzialności prawnej opiekuna. W projekcie przedstawiono
pięć modułów dotyczących kształcenia nauczycieli w ramach studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów
magisterskich oraz studiów podyplomowych. Moduły dotyczyły
przygotowania w zakresie – merytorycznym, psychologiczno-pedagogicznym, dydaktycznym, nauczania kolejnego przedmiotu oraz
pedagogiki specjalnej. W omawianym projekcie określono minimalną liczbę godzin przeznaczoną na zajęcia zorganizowane i praktyki
oraz minimalną liczbę punktów ECTS przypisaną poszczególnym
modułom. Moduły obowiązkowe, tj. moduł 2 i moduł 3 wg projektu powinny być realizowane w wymiarze 240 godzin za 25 punktów
ECTS, natomiast modułom fakultatywnym, tj. modułowi 4 i 5, przypisano po 350 godzin i po 25 punktów ECTS za każdy z nich.
Powyższy projekt rozporządzenia miał wejść w życie z dniem 1
października 2011 roku, ale ustawowe zmiany w kształceniu nauczycieli nastąpiły dopiero po ogłoszeniu nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela12. Rozporządzenie to zakładało uzyskanie w toku studiów przygotowania do nauczania wyłącznie jednego
przedmiotu. Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
mogło być realizowane fakultatywnie. Przedstawiono w nim pięć
modułów dotyczących kształcenia nauczycieli w ramach studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów
magisterskich oraz studiów podyplomowych (Rys.1):
–– Moduł 1 – przygotowanie w zakresie merytorycznym,
–– Moduł 2 – przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym,
–– Moduł 3 – przygotowanie w zakresie dydaktycznym,
–– Moduł 4 – przygotowanie w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu,
–– Moduł 5 – przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.
12

Dz. U. RP Nr 25, poz. 131.
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Rys. 1. Moduły kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. RP Nr 25, poz. 131), s. 5.

Utrzymano moduły zaproponowane w projekcie z 2011 roku,
jednak zmianie uległy zarówno godziny przeznaczone na realizację
poszczególnych modułów, jak też punkty ECTS.
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie
podstawowym, zgodnie z Rozporządzeniem z 2012 roku, obejmowało trzy obowiązkowe moduły (moduł 1, 2, 3). Dwa kolejne moduły można było realizować fakultatywnie w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji – moduł czwarty, obejmujący przygotowanie
w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu oraz moduł piąty, obejmujący przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej. Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym
(moduł 2 i moduł 3) obejmował 420 godzin, w tym 270 godzin zajęć
dydaktycznych i 150 godzin praktyk pedagogicznych (Rys. 2). Modułom fakultatywnym (moduł 4 i moduł 5) przypisano 470 godzin,
w tym 180 godzin praktyk.
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Rys. 2. Minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych, praktyk oraz minimalna liczba punktów ECTS przypisana poszczególnym modułom, które są obowiązkowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. RP Nr 25, poz. 131), s. 5.

Zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu realizacja modułu 2 i modułu 3 powinna trwać łącznie nie mniej niż trzy semestry. Moduł
3 powinien być realizowany po module 2. W każdym z nich podano szczegółowe treści kształcenia dla każdego z komponentów
z uwzględnieniem etapów kształcenia. Student mógł uzyskać kompetencje nauczycielskie w trakcie studiów pierwszego stopnia lub
studiów drugiego stopnia prowadzonych w specjalizacji innej niż
nauczycielska, obejmujących wyłącznie realizację modułu 1 i dodatkowo zrealizowanych modułów 2 i 313. Kształcenie na studiach
pierwszego stopnia obejmowało wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach

13

Ibidem, s. 4.
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placówek14. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiadający
przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, a nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, w toku studiów drugiego stopnia przygotowujących do
wykonywania zawodu nauczyciela realizował moduł 1, 2 i 3 w zakresie zapewniającym przygotowanie do nauczania na odpowiednich
etapach edukacyjnych15. Kształcenie na studiach podyplomowych
mogło być prowadzone w zakresie modułu 4 i modułu 5, a także
przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie
merytoryczne do nauczania przedmiotu a nieposiadających przygotowania w zakresie modułu 2 i modułu 316. W Rozporządzeniu
z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela podano efekty
kształcenia – ogólne oraz szczegółowe – w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych17. Określono także dodatkowe
wymagania w zakresie: języka obcego, technologii informacyjnej,
emisji głosu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy18.
Od 1 października 2019 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela19. Rozporządzenie zawiera trzy załączniki,
z których pierwszy dotyczy nauczyciela przedmiotu, drugi nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej), a trzeci nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela
logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Kształcenie na studiach przygotowujących
do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie
14

Ibidem, s. 4.

15

Ibidem, s. 6.

16

Ibidem, s. 4-5.

17

Ibidem, s. 1-4.

18

Ibidem, s. 4.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019
roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. RP z dnia 2 sierpnia 2019 r. poz. 1450).
19
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merytoryczne i przygotowanie pedagogiczne, w którym wyróżniono przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne.
W przygotowaniu wyróżniono cztery grupy zajęć A, B, C, D, podając
liczbę godzin do zrealizowania, liczbę punktów ECTS oraz szczegółowe efekty uczenia się. W Rozporządzeniu wskazane zostały także
ogólne efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które absolwent uczelni powinien osiągnąć
w trakcie kształcenia pedagogicznego.

Kształcenie pedagogiczne studentów Akademii Muzycznej
w Łodzi
Kształcenie przyszłych nauczycieli szkół muzycznych przedstawię na przykładzie autorskiego modelu, który opracowałam będąc
Kierownikiem Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im.
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. W swoich rozważaniach
skupię się głównie na roku akademickim 2012/2013 oraz roku akademickim 2019/2020. Obie te daty wyznaczają czas wprowadzenia
i obowiązywania rozporządzeń dotyczących standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Akademia
Muzyczna w Łodzi jest akademicką uczelnią publiczną, w której
prowadzone są studia w systemie bolońskim – studia pierwszego
stopnia (3 letnie), drugiego stopnia (2 letnie) i studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie (3 letnie) oraz studia podyplomowe. Studenci wszystkich wydziałów, kierunków i specjalności mogą w trakcie trwania studiów uzyskać kwalifikacje pedagogiczne niezbędne
do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela, uczęszczając na zajęcia
prowadzone w ramach Studium Pedagogicznego. Ważnym elementem w przygotowaniu studenta do pracy pedagogicznej, obok specjalistycznego przygotowania muzycznego, jest zdobycie wykształcenia psychologiczno-pedagogicznego oraz poznanie dydaktyki
i metodyki przedmiotowej w zależności od kierunku i specjalności
studiów.
Od roku akademickiego 2019/2020 zaczęły obowiązywać na
uczelni dwa rodzaje siatek - stare siatki dla studentów starszych lat
oraz nowe siatki dla studentów rozpoczynających studia, czyli studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów
drugiego stopnia. Studenci, którzy rozpoczęli zajęcia dydaktyczne
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w ramach Studium Pedagogicznego przed rokiem akademickim
2019/2020 realizowali program studiów zgodnie z obowiązującymi
od 2012 roku standardami kształcenia nauczycieli20, natomiast studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020, realizują program kształcenia pedagogicznego zgodnie z wytycznymi
Rozporządzenia z 2019 roku21.
Od roku akademickiego 2012/2013 kształcenie prowadzone w ramach Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej w Łodzi odbywa się na studiach pierwszego stopnia oraz na studiach drugiego
stopnia. Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku22
zajęcia odbywały się w ramach trzech obowiązkowych modułów,
które obejmowały - przygotowanie w zakresie merytorycznym, psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym. Przygotowanie merytoryczne było realizowane zgodnie z opisem efektów kształcenia
dla danego kierunku i specjalności studiów, natomiast komponenty
modułu drugiego i modułu trzeciego były tak zaprojektowane, aby
wiedza teoretyczna stanowiła podstawę do nabywania praktycznych
umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela. Na
pierwszym roku studiów pierwszego stopnia w ramach modułu psychologiczno-pedagogicznego prowadzone były zajęcia dydaktyczne
z psychologii ogólnej i rozwojowej, psychologii wychowawczej, pedagogiki ogólnej, pedagogiki małego dziecka oraz dodatkowo realizowano zbiorowe zajęcia z emisji głosu w grupach 8-12 osobowych,
a także praktyki pedagogiczne. W ramach tego modułu student realizował w sumie 195 godzin, w tym 30 godzin praktyk pedagogicznych (Tabela 1).

20
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012
roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (Dz. U. RP Nr 25, poz. 131).
21
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019
roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. RP z dnia 2 sierpnia 2019 r. poz. 1450).
22
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012
roku…, op. cit.
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W kształceniu studentów w ramach Studium Pedagogicznego od
roku akademickiego 2019/2020 do realizowanego modelu wprowadzono dwie zmiany – zwiększono o 15 godzin zajęcia z emisji głosu
i o 30 godzin zajęcia z metodyki przedmiotowej na II stopnia, pozostały godzin pozostały bez zmian. W sumie studenci będą realizowali według nowych zasad 610 godzin zajęć, w tym 190 praktyk
pedagogicznych.
Celem kształcenia w ramach Studium Pedagogicznego jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela w taki
sposób, aby absolwent podejmujący pracę reprezentował wysokie kompetencje profesjonalne oraz świadomie realizował pewien
etyczny standard wychowawcy. Fakultatywny charakter, a więc dowolność uczestniczenia studentów w zajęciach prowadzonych w ramach Studium Pedagogicznego ma pozytywny skutek, ponieważ do
zawodu nauczycielskiego trafiają absolwenci, którzy świadomie dokonali wyboru tego zawodu. Oczywiście zdarza się, że na zajęcia Studium zgłaszają się studenci, którzy nie są do końca przekonani, czy
w przyszłości chcieliby pracować jako nauczyciele. Przychodzą na
zajęcia, tak na wszelki wypadek. Jednak wszyscy studenci w ramach
kształcenia pedagogicznego zdobywają niezbędną wiedzę potrzebną
do pracy w zawodzie nauczyciela.
Ukończenie Studium Pedagogicznego potwierdzone jest wydaniem przez uczelnię imiennego „Świadectwa ukończenia Studium
Pedagogicznego” w zakresie zgodnym z kierunkiem studiów i ważnego z dyplomem ukończenia studiów w Akademii Muzycznej im.
G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Uzyskanie tych dokumentów przez absolwenta uczelni muzycznej stanowi wystarczające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach muzycznych, które szczegółowo zostały określone przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w akcie wykonawczym do art. 9 ustawy
- Karta Nauczyciela.

Zakończenie
Kształcenie nauczycieli muzyki w uczelniach muzycznych jest tak
realizowane, aby przyszły absolwent mógł spełniać wymagania
i oczekiwania, jakie stawia przed nim system edukacji oraz żeby
mógł znaleźć dla siebie miejsce na rynku edukacyjnym. Absolwenci
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uczelni muzycznych decydujący się na pracę w zawodzie nauczyciela
otrzymują właściwe przygotowanie muzyczne oraz rzetelne przygotowanie pedagogiczne.
Ważne jest, aby każdy, kto podejmuję się pracy na stanowisku nauczyciela był świadomy misji, jaka wiąże się z tym zawodem. Od
tego, jaki jest dzisiejszy nauczyciel zależy, jakie będą przyszłe pokolenia i jakie wartości zostaną tym pokoleniom wpojone25. Nauczyciel
powinien być osobą, która inspiruje ucznia do działania i ciągle pobudza jego wrażliwość oraz potrzebę doskonalenia się.
Warto pamiętać, że nawet najdoskonalsze przepisy prawa oświatowego nie zapewnią szkole dobrych i wiarygodnych nauczycieli.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004
roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. RP Nr 207, poz.
2110).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012
roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. RP Nr 25, poz. 131).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019
roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. RP z dnia 2 sierpnia 2019 r. poz. 1450).
Sloboda J.A., Howe M.J.A., Bibliograficzne wskaźniki osiągnięć muzycznych. Badania oparte na wywiadach, [w:] Psychologia muzyki. Problemy, zadania, perspektywy, red. K. Miklaszewski, M. Meyer-Borysewicz(, Warszawa 1991.
Streszczenie
W niniejszym artykule scharakteryzowano przepisy prawa w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela oraz przedstawiono autorski model kształcenie pedagogiczne studentów uczelni muzycznej realizowany w ramach zajęć prowadzonych w Studium Pedagogicznym Akademii Muzycznej im. Grażyny
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Słowa kluczowe: nauczyciel szkoły muzycznej, kształcenie pedagogiczne
studentów
Abstract
This article characterizes the law on the standards of education preparing
for the teaching profession and presents the author’s model of pedagogical education of music college students implemented as part of the
classes conducted at the Pedagogical College of the Music Academy of
Grażyna and Kiejstut Bacewicz in Łódź.
Key words: music school teacher, students’ pedagogical education
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Psychologiczne kompetencje nauczycieli
w świetle wybranych trudności uczniów
szkół muzycznych
Psychological competences of teachers in the light
of selected students’ difficulties music schools
W pedagogice potrzebne są takie trzy C:
Ciepło, Cierpliwość i Czas.
Halina Semenowicz1

Szkoły muzyczne w Polsce stwarzają szansę na wszechstronny (ogólnokształcący i artystyczny) rozwój dla uzdolnionych muzycznie
dzieci i młodzieży. O rozwój ten dbają tysiące wysoce i zróżnicowanie wykwalifikowanych nauczycieli. Edukacja muzyczna, a szczególnie profesjonalna edukacja muzyczna, zapewnia nabywanie przez
dzieci i młodzież wysokiego poziomu kompetencji muzycznych –
w warstwie techniczno-wykonawczej, w warstwie artystycznej oraz
w zakresie wiedzy teoretyczno-muzycznej. Aby uczniowie szkół muzycznych mogli efektywnie czerpać wiedzę i doświadczenie z tych
obszarów niezbędny jest kontakt z nauczycielami, także z nauczycielami-artystami, którzy obok dużego poziomu umiejętności i wiedzy
specjalistycznej, charakteryzują się postawą odpowiedzialności za
1
Za: Z. Konaszkiewicz, Muzyk jako pedagog. Odpowiedzialność pedagoga - muzyka, Warszawa 1998, s. 143
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jakość relacji uczeń-nauczyciel – często w szkolnictwie artystycznym podkreślając znaczenie relacji mistrz-uczeń.
Współczesna szkoła muzyczna stawia przed nauczycielami
wszystkich specjalności zróżnicowane i specyficzne wyzwania.
Z jednej strony należy pamiętać, że szkoła muzyczna jest instytucją, w której kształcą się szczególnie zdolne i wrażliwe muzycznie
dzieci i młodzież. W tej perspektywie zwraca się głównie uwagę
na zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju artystycznego, z uwzględnieniem psychofizycznych sfer i zmian rozwojowych
ucznia charakterystycznych do wieku.
Z drugiej strony współczesna szkoła muzyczna kształci dzieci
i młodzież, które nie są wolne od zróżnicowanych trudności wynikających z przemian cywilizacyjnych. Uczniowie funkcjonują nie tylko
w przestrzeni realnej, ale i wirtualnej. Na różnych etapach rozwoju
mogą doświadczać zaburzeń wynikających z tzw. „chorób cywilizacyjnych” czy dynamicznych przemian społeczno-obyczajowych. Ta
druga perspektywa stawia przed nauczycielami szkół muzycznych,
a szczególnie przed nauczycielami-artystami, wymagania zdecydowanie wykraczające poza typowe kompetencje pedagogiczne.
Niniejszy rozdział uwzględnia obie perspektywy. W pierwszej
kolejności omówione będą najważniejsze kompetencje nauczycielskie, uszczegółowione w kontekście nauk pedagogicznych. Następnie zaprezentowane zostaną oczekiwane kompetencje nauczycieli
-artystów w kontakcie z uczniami szkół muzycznych będących na
różnych etapach kształcenia muzycznego. Ostatnim zagadnieniem
będzie prezentacja trudności, których mogą doświadczać współcześni uczniowie szkół muzycznych wraz ze wskazaniem powinności
nauczycieli (w tym także nauczycieli-artystów) w zakresie respektowania obowiązku udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).

Psychologiczne kompetencje nauczycieli
W powszechnej percepcji zawód nauczyciela wymaga kompetencji
specjalistycznych, dydaktycznych i psychologicznych (por. rys. 1). Aby
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podjąć pracę w charakterze nauczyciela trzeba wykazać się przede
wszystkim ukończeniem studiów wyższych w zakresie specjalności
nauczycielskiej oraz ukończeniem studium pedagogicznego zgodnie
z posiadaną specjalnością2. Na etapie kształcenia zdecydowanie najwięcej czasu i zaangażowania wymaga się od przyszłych nauczycieli
w obszarze doskonalenia własnego warsztatu kompetencji specjalistycznych – one bowiem gwarantują rzetelną wiedzę i umiejętności
zawodowe. Istotnie mniej czasu poświęca się na kwestie dydaktyczne i uwarunkowania psychologiczne3. Choć w praktyce edukacyjnej
oczekiwania są zdecydowanie odwrotne. Przede wszystkim zwraca
się uwagę na to jakim nauczyciel jest człowiekiem (kompetencje psychologiczne), następnie czy wie jak uczyć (kompetencje dydaktyczne) i czy ma odpowiednią wiedzę aby nauczyć (kompetencje specjalistyczne).
Rys. 1: Model kompetencji nauczycielskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Hamer,

Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli,
Warszawa 1994.

2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400).
3
Por. H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1994.
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Rys. 2. Model kwalifikacji nauczycielskich

Źródło: opracowanie własne.

Kompetencje pedagogiczne rozumiane są powszechnie jako zbiór
fachowej wiedzy, profesjonalnych umiejętności, wyznawanie społecznie akceptowalnych wartości i norm ujawniających się w zachowaniu nauczyciela.
Wśród licznych podziałów i form uszczegółowienia kompetencji nauczycieli warto wskazać dwa modele. Różnią się one przede
wszystkim poziomem uszczegółowienia zagadnienia kompetencji,
ale jednocześnie zawierają jego wszystkie najważniejsze aspekty.
Pierwszy model – autorstwa Jana Průchy – podkreśla podział kompetencji nauczycielskich na kompetencje specjalistyczne (w tym zawodowe i dydaktyczne) oraz na kompetencje osobowościowe (w tym
podwyższony poziom inteligencji emocjonalnej i społecznej)4.
Drugi model – autorstwa Chrisa Kyriacou – wyróżnia siedem rodzajów kompetencji nauczycielskich: (1) kompetencje specjalistyczne (przedmiotowe); (2) kompetencje psychodydaktyczne (tworzenie szeroko rozumianych optymalnych warunków do uczenia się,
z uwzględnieniem problematyki motywowania uczniów, kierowania
procesem uczenia się, z uwzględnieniem różnic indywidualnych
4
Por. J. Průcha, Pedeutologia, [w:] Pedagogika. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, tom 2, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006, s. 293-316.
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charakteryzujących uczniów); (3) kompetencje komunikacyjne (związane bezpośrednio z tworzeniem jakościowo dobrych relacji uczeń
-nauczyciel-rodzic-i inne zaangażowane w proces kształcenia osoby);
(4) kompetencje organizacyjne i kierownicze (związane z koniecznością planowania i zarządzania pracą dzieci i młodzieży, a także wynikające z podejmowania działań ponadprogramowych); (5) kompetencje diagnostyczne i interwencyjne (bezpośrednio odwołujące się do
wrażliwości nauczyciela w zakresie rozpoznawania trudności dydaktycznych i emocjonalnych uczniów); (6) kompetencje poradnicze i doradcze (skoncentrowane na adekwatnej ocenie możliwości uczniów
i wsparciu w przewidywaniu przyszłych obszarów sukcesu uczniów);
(7) kompetencje w zakresie refleksji nad własną działalnością (pozwalające na rzeczową autorefleksję opartą na analizie własnych zasobów
i poziomu satysfakcji z podejmowanych działań)5.
Nauczyciele muzyki, nauczyciele pracujący w szkołach muzycznych a przede wszystkim nauczyciele-artyści-muzycy także
zobowiązani są do wykorzystywania w swojej pracy dydaktyczno
-wychowawczej powyższych zróżnicowanych obszarów kompetencji. W praktyce szkolnej jest to związane z potrzebą zapewnienia
uczniom odpowiednich warunków edukacyjnych oraz z koniecznością przestrzegania zapisów zawartych w zadaniach wychowawczo
-profilaktycznych szkoły6. Jednak w specyfice kształcenia muzycznego, a szczególnie kształcenia uwzględniającego indywidualną relację
ucznia z nauczycielem-muzykiem, niezbędne jest zwrócenie uwagi
na wiele aspektów psychospołecznego funkcjonowania zarówno
ucznia jak i nauczyciela w kontekście doświadczania muzyki.

Psychologiczne kompetencje nauczycieli-artystów na różnych
etapach kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży
Światowa, ale i szczególnie polska literatura z zakresu psychologii muzyki i pedagogiki muzycznej wielokrotnie podejmowała temat kompetencji psychologicznych, koncentrując się na zagadnieniu jakości
relacji w diadzie uczeń – nauczyciel-artysta. Oczekiwaną postawę
5

Por. Ch. Kyriacou, Essential Teaching Skills, Cheltenham (UK) 1998.

6

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).
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nauczyciela-artysty charakteryzuje zindywidualizowane podejście do
ucznia-adepta sztuki muzycznej7. Zainteresowanie tym problemem
jest w Polsce duże z uwagi na system edukacji muzycznej, który stwarza możliwość profesjonalnej nauki gry na instrumencie w relacji
uczeń-nauczyciel już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Celem
istniejącej literatury jest nie tylko teoretyczne omówienie zagadnień,
ale i wskazanie implikacji praktycznych dla nauczycieli8. Służą temu
badania realizowane zarówno na potrzeby nauki, jak i jako forma
diagnozy faktycznego stanu relacji uczeń – nauczyciel-artysta przeprowadzane w ramach raportów szkolnictwa muzycznego9.
Szczególnie wartościowym modelem, wielokrotnie w literaturze
powtarzanym, ale ciągle nie słabnącym na swojej aktualności, jest
model rozwoju uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży Lauren
Sosniak10, przyporządkowany do zmieniających się etapów kształcenia muzycznego, z uwzględnieniem perspektywy zmieniających się
postaw nauczyciela-muzyka.
7
Por. M. Manturzewska, Psychologiczne wyznaczniki powodzenia w studiach
muzycznych, Warszawa 1974/2014; Muzyk jako pedagog. Odpowiedzialność pedagoga
-muzyka, red. Z. Konaszkiewicz, Warszawa 1998; Psychologiczne podstawy kształcenia
muzycznego. Materiały z ogólnopolskiego seminarium dla nauczycieli i psychologów
szkół muzycznych, red. M. Manturzewska, M. Chmurzyńska, Warszawa 1999; S. Hallam, Music Psychology in Education, London 2008; M. Gliniecka-Rękawik, Relacja
z obserwacji indywidualnych lekcji gry na instrumencie w klasach 0-3 szkoły muzycznej I stopnia, [w:] Szkoła muzyczna. Studia i szkice, red. Z. Konaszkiewicz, Warszawa
2009, s. 37-65; S. Hallam, A. Bautista, Processes of Instrumental Learning: The Development of Musical Expertise, [w:] The Oxford Hanbook of Music Education, eds. G.
E. McPherson, G. Welch, vol. 1, New York 2012, pp. 658-676; Relacja mistrz – uczeń.
Rozważania z perspektywy psychologii muzyki, red. G. E. Kwiatkowska, J. Posłuszna,
Kraków 2014.
8
Por. „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej”
2013, nr 1; 2014, nr 2; 2015, nr 3; 2017, nr 4.
9
Por. M. Chmurzyńska, Przedmiot główny – instrument. Nauczyciele i nauczanie,
[w:] Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia. Diagnozy, problem, wnioski
modelowe, red. B. Jankowski, Warszawa 2012, s. 35-54; M. Chmurzyńska, Nauczanie,
nauczyciele i uczniowie, [w:] Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia, red. Z.
Konaszkiewicz, M. Chmurzyńska, Warszawa 2014, s. 32-56.
10
L. A. Sosniak, Learning to be a concert pianist, [w:] Developing Talent in Young
People, ed. B. S. Bloom, New York 1985, pp. 19-67.

Anna A. Nogaj / Psychologiczne kompetencje nauczycieli w świetle... 137

Pierwszym etapem jest tzw. romans z muzyką, w ramach którego
(mniej więcej do około 10 roku życia) dziecko powinno doświadczyć pozytywnych emocji wynikających z obcowania z muzyką
i nauką gry na wybranym instrumencie. Aby zbudowanie pozytywnych relacji między dzieckiem a muzyką było możliwe, niezbędna
jest pełna empatii i cierpliwości postawa nauczyciela, który posiada
szeroki wachlarz pomysłów zwiększających atrakcyjność wymagającego kształcenia muzycznego w aspekcie techniczno-wykonawczym11.
W drugim etapie, nazywanym fazą perfekcjonizmu, dziecko/nastolatek doświadcza zwiększonych wymagań w zakresie techniki gry.
Pod względem psychofizycznym uczeń jest gotowy do zintensyfikowania czasu ćwiczenia, a kompetencje poznawcze pozwalają nastolatkowi na bardziej świadome poszerzanie technicznych umiejętności. Nauczyciel jest zazwyczaj bardziej dyrektywny w stawianych
oczekiwaniach, a jego wymagania związane z jakością gry w aspekcie technicznym i interpretacyjnym wzrastają12.
Trzecim etapem modelu Sośniak jest faza integracji. Charakteryzuje ona nastolatków w okresie później adolescencji oraz młodych
dorosłych w okresie studiów muzycznych. Fazę tę osiągają młodzi adepci sztuki, którzy po pierwsze – pomyślnie przebrną wcześniejsze fazy edukacji muzycznej, a po drugie – mają wewnętrzną
motywację do dalszego zajmowania się muzyką oraz poszerzania
swojej wiedzy i umiejętności (muzycznych/wykonawczych i teoretycznych). Postawa nauczyciela jest w dużym stopniu ukształtowana
przez oczekiwania samych uczniów/studentów. W tym okresie młodzi muzycy poszukują w nauczycielu gry na instrumencie swoistego
11
Por. E. Jaślar-Walicka, Różne modele nauczycieli w przebiegu edukacji muzycznej
w świetle badań amerykańskich i polskich nad muzykami i talentami muzycznymi, [w:]
Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego… op. cit., s. 163-170; J. W. Davidson, M. J. A. Howe, J. A. Sloboda, Environmental factors in the development of musical
performance skills over the life span, [w:] The Social Psychology of Music, ed. D. J. Hargreaves, A. C. North, New York 2009, pp. 188-206.
12
Por. E. Jaślar-Walicka, Różne modele nauczycieli…, op. cit.; A. Hewitt, A Q study of music teachers` attitudes towards the significance of individual differences for teaching and learning in music, “Psychology of Music” 2006, 34 (1), pp. 63-80, http://
pom.sagepub.com [dostęp: 29.05.2008].
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mistrza, który swoją grą, kompetencjami ale i osobowością zwiększy
pole doświadczeń muzycznych13.
Swoim doświadczeniem pedagogicznym dzielą się także instrumentaliści-praktycy, często będący jednocześnie wielkimi artystami
z dorobkiem koncertowym14. Mając świadomość ścisłego związku
między procesem nauczania (proces kierowania procesem uczenia
się uczniów) i uczenia się (nabywanie względnie trwałych zmian
w szeroko rozumianym zachowaniu w toku poznawania różnorodnej rzeczywistości)15, pedagodzy-instrumentaliści formułują szereg
zasad ułatwiających nabywanie przez uczniów kompetencji muzycznych. Tym samym ujawniają swoją dużą wrażliwość na potrzeby
edukacyjne dzieci i młodzieży, bowiem stosowanie tych zasad opiera
się na szeregu psychologicznych kompetencji ujawnianych w relacji
uczeń-nauczyciel artysta.
Leon Markiewicz wskazał na kilka szczególnie istotnych zasad pedagogiki instrumentalnej, których przestrzeganie zapewni
uczniom psychologiczny komfort w nabywaniu złożonych kompetencji i umiejętności muzycznych16:
–– zasada indywidualnego traktowania ucznia – wymaga ona od nauczyciela wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, psychologii temperamentu i osobowości, wiedzy z zakresu stylów radzenia sobie ze stresem oraz innej
13
Por. M. Manturzewska, Przebieg życia muzyka w świetle badań biograficznych,
[w:] Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, red. M. Manturzewska, H. Kotarska,
1990, s. 305-327; E. Jaślar-Walicka, Różne modele nauczycieli…, op. cit.; L. Markiewicz, O sztuce pedagogiki instrumentalnej…, op. cit.
14
Por. T. Wroński, Techniki gry skrzypcowej, Warszawa – Łódź 1996; R. Smendzianka, Mój warsztat artystyczny – mój warsztat pedagogiczny. Wybrane zagadnienia, [w:] Mój warsztat artystyczny. Mój warsztat pedagogiczny, red. Z. Konaszkiewicz,
Warszawa 2007, s. 13-21; L. Markiewicz, O sztuce pedagogiki instrumentalnej. Wybrane zagadnienia, Katowice 2008; G. Klickstein, The Musician’s Way. A Guide to Practice,
Performance, and Wellness, New York 2009; S. Suzuki, Karmieni miłością. Podstawy
kształcenia talentu, Warszawa 2010.
15
W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, za: K. Rubacha, Edukacja jako
przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom
1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2009, s. 21-33.
16

L. Markiewicz, O sztuce pedagogiki instrumentalnej…, op. cit.
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––

––

––

––

wysoce wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu wybranych psychofizycznych wymiarów funkcjonowania człowieka, pozwalających
nauczycielowi na jak najbardziej trafną próbę poznania ucznia;
zasada przystępności nauczania – także uwzględnia perspektywę
psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, a szczególnie koncepcję strefy najbliższego rozwoju17, która ma swoje bezpośrednie implikacje do praktyki szkolnej; strefa aktualnego rozwoju uwzględnia wszystkie umiejętności, zadania i czynności ucznia, które jest
w stanie wykonać poprawnie samodzielnie, natomiast strefa najbliższego rozwoju to zadania i czynności, które uczeń może wykonać dzięki wsparciu osoby dorosłej/nauczyciela; w dosłownym
znaczeniu, zasada przystępności nauczania będzie też wymagać
od nauczyciela kompetencji komunikacyjnych, które wyrażać się
będą w zrozumiałym dla uczniów języku i adekwatnych metaforach;
zasada stopniowania trudności – jest niejako kontynuacją poprzedniej, ale w zakresie doboru zadań; np. podczas wyboru repertuaru
nauczyciel będzie uwzględniał bieżące możliwości wykonawcze
ucznia wraz z elementami stanowiącymi dla ucznia wyzwanie;
celem nauczania jest mobilizowanie ucznia do podejmowania nowych działań, jednak takich, które stanowią logiczny ciąg zadań
wcześniej opanowanych;
zasada aktywnego i świadomego udziału uczniów w procesie nauczania – koncentruje się wokół trzech aspektów związanych
z kształtowaniem wśród uczniów kompetencji: (1) związanych
z umiejętnością budowania odpowiedzialności za cele uczenia się
wynikające z systemu edukacji, które to cele nauczyciel realizuje
poprzez ciekawą, inspirującą uczniów dydaktykę; (2) związanych
z rozwojem własnej ciekawości poznawczej oraz gotowością do
zdobywania nowych wiadomości, umiejętności i nawyków; (3)
związanych z samokontrolą efektów kształcenia;
zasada wiązania teorii z praktyką – stanowi fundament dla dobrego rozwoju umiejętności wykonawczych ucznia, które będą osa-

17
Por. L. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, Warszawa 1971, za: H. Liberska, Teorie rozwoju psychicznego, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała,
Warszawa 2011, s. 71-126.
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dzone w ugruntowanej wiedzy teoretycznej; zagadnienia z zakresu
teorii muzyki stanowią uzupełnienie wiedzy pozwalającej na rozumienie muzyki, jej struktury i zasad, bezpośrednio wpływając na
jakość wykonywania muzyki;
–– zasada poglądowości – odwołuje się bezpośrednio do psychologicznej teorii poznania, która koncentruje się na funkcjonowania
umysłu ludzkiego, sposobach przetwarzania informacji i zdobywania wiedzy; w kontekście nauki gry na instrumencie zasada
poglądowości odwołuje się do trzech obszarów zdobywania przez
ucznia wiedzy o muzyce, a szczególnie wiedzy z zakresu wykonawstwa muzycznego: (1) pokaz form wykonawczych – wszelkie sytuacje, podczas których uczeń może doświadczać muzyki,
wykonując ją samodzielnie lub obserwując innych wykonawców,
połączone z omówieniem wraz z nauczycielem tych doświadczeń
i obserwacji; (2) pokaz form ćwiczenia – polega na prezentowaniu przez nauczyciela wzorców wykonawczych, wymagających
dalszego ich utrwalania przez ucznia; (3) pokaz stylu wykonawczego i wzorów interpretacyjnych – znaczenie tej formy jest bardzo mocno uzależnione od wieku ucznia i jego indywidualnych
możliwości; celem tego doświadczenia jest kształtowanie szeroko
pojętej muzykalności, świadomości stylów wykonawczych, zasad
interpretacji muzyki, adekwatne zastosowanie określonych sposobów artykulacji, doskonalenie jakości brzmienia instrumentu
i odpowiednie (zgodne z kanonami muzycznego wykonawstwa)
frazowanie;
–– zasada systematyczności – wyzwala w uczniu konieczność i potrzebę regularnej pracy, której efekty widać zarówno w warstwie technicznej jak i artystycznej przygotowywanego repertuaru; usprawnia zrozumienie muzycznych treści i przyczynia się do utrzymania
stałego tempa przyrostu muzycznych umiejętności i kompetencji;
systematyczność pracy nauczyciela zwiększa prawdopodobieństwo osiągania przez ucznia dobrych efektów swojej pracy;
–– zasada trwałości wyników nauczania – odwołuje się do kompetencji poznawczych, a szczególnie do aspektów związanych z pracą
pamięci; o jakości tej zasady świadczą efekty wynikające z powtarzania i przetwarzania materiału przeznaczonego do nauczenia
się; zgodnie z nią warto aby nauczyciel prowokował ucznia do róż-
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nych form odwoływania się do już posiadanej wiedzy i umiejętności i na tej podstawie poszerzał wiedzę o kolejne aspekty poznania.
Przedstawione powyżej zasady pedagogiki instrumentalnej według Markiewicza stanowią psychologiczne wyposażenie nauczycieli
-artystów – przynajmniej takie są wobec nauczycieli-artystów oczekiwania ze strony środowiska muzycznego18.
Niestety wyniki badań realizowanych w polskich szkołach muzycznych nie potwierdzają aby nauczyciele-artyści w pełni uwzględniali powyższe zasady19 oraz aby celowo modyfikowali swoje postawy
względem uczniów będących na różnych etapach muzycznej edukacji20. Przede wszystkim kształcenie dziecka najmłodszego jest przesycone koncentracją na zagadnieniach aparatowych i techniczno
-wykonawczych, zamiast na szeroko rozumianym umuzykalnianiu,
które charakteryzuje etap tzw. romansu z muzyką. W ciągu ostatnich
dekad poruszano ten problem niejednokrotnie, nadmieniając, iż zawodowe kształcenie muzyczne na poziomie szkoły muzycznej I stopnia może być czynnikiem zwiększającym ryzyko rezygnacji z dalszej
nauki muzyki21. Ponadto wśród badanych nauczycieli-artystów dominuje przekonanie, iż priorytetem kształcenia w klasie I podstawowej szkoły muzycznej jest ustawienie prawidłowego aparatu gry.
Niemal połowa respondentów uważa, że rozwijanie umiejętności
technicznych jest ważniejsze niż przyczynianie się do wzbudzenia
w uczniu radości z muzykowania22. Z jednej strony jest to zgodne
z oczekiwaniami polityki edukacyjnej realizowanej aktualnie przez
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
18

L. Markiewicz, O sztuce pedagogiki instrumentalnej…, op. cit.

M. Gliniecka-Rękawik, Relacja z obserwacji indywidualnych lekcji gry na instrumencie w klasach 0-3 szkoły muzycznej I stopnia, [w:] Szkoła muzyczna. Studia i szkice, red. Z. Konaszkiewicz, Warszawa, 2009, s. 37-65; M. Gliniecka-Rękawik, Poglądy
nauczycieli-instrumentalistów na temat pracy z uczniami klas 0-3 szkoły muzycznej
I stopnia, [w:] Szkoła muzyczna…, op. cit., s. 67-81.
19

20

M. Chmurzyńska, Przedmiot główny – instrument…, op. cit.

Por. M. Straszewski, Rola nauczyciela w kształtowaniu motywacji ucznia, [w:]
Trwałe wartości edukacji muzycznej w zmieniającym się świecie, red. Z. Konaszkiewicz, Warszawa 2003.
21

22

M. Chmurzyńska, Przedmiot główny – instrument…, op. cit.
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Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z drugiej jednak
strony szereg badań dowodzi, że mniej sformalizowane muzykowanie na pierwszym etapie kształcenia muzycznego przyczynia się do
wyższych osiągnięć muzycznych w przyszłości, sprzyja silniejszej
wewnętrznej motywacji i rozwija wszechstronne zainteresowania
muzyczne23.
W polskich szkołach muzycznych wśród nauczycieli-instrumentalistów zdecydowanie dominuje dyrektywny styl nauczania
(charakteryzujący się przewagą krytyki ucznia i eksperckiej pozycji
nauczyciela), choć na poziomie deklaratywnym nauczyciele wskazują na doniosłą rolę wzmocnień, pochwał i konieczność stwarzania
przyjaznej atmosfery podczas lekcji gry na instrumencie24. Lekcje
indywidualne – tak charakterystyczne dla kształcenia muzycznego
– powinny prowokować nauczycieli-artystów do aktywnego podążania za potrzebami edukacyjnymi i poznawczymi uczniów, zwiększając tym samym wewnętrzną motywację do nauki muzyki także
na kolejnych etapach kształcenia25.
Przeciwieństwem dyrektywnego stylu nauczania będzie postrzeganie przez nauczycieli doświadczenia uczenia się jako procesu
konstruowania wiedzy26, w którym to procesie nauczyciel jest przewodnikiem prowadzącym ucznia za rękę. Tego typu nauczanie gwarantuje uczniowi przechodzenie przez poszczególne zagadnienia
z zachowaniem tendencji od zadań prostych do coraz bardziej złożonych. Jest to model kształcenia szczególnie oczekiwany w szkolnictwie muzycznym, gdzie nauczyciel-artysta/instrumentalista ma
regularną, i w bezpośrednim kontakcie, możliwość oddziaływania
na wiedzę i kompetencje swojego ucznia.
23
J. M. Renwick, G. E. McPherson, Interest and choice: student-selected repertoire
and its effect on practising behavior, „British Journal of Music Education” 2002, 19(2),
173-188.
24

M. Chmurzyńska, Przedmiot główny – instrument…, op. cit.

G. Welch, A. Ockelford, The role of the institution and teachers in supporting
learning, [w:] The Oxford Handbook of Music Psychology, ed. S. Hallam, I. Cross, M.
Thaut, New York 2009, pp. 307-319.
25

26
G. Mietzel, Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla pedagogów i nauczycieli, Gdańsk 2003.
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Wzorcowymi typami nauczycieli gry na instrumencie są:
–– pedagog elementarny – bezcenny w początkowej fazie nauczania;
potrafiący analizować grę ucznia w zakresie podstawowych elementów technicznych, umiejętnie dobierać techniki służące doskonaleniu warsztatu techniczno-wykonawczego ucznia;
–– pedagog-demonstrator – może mieć niższe kompetencje w zakresie
głębszej refleksji nad grą ucznia, jednak posiada wyjątkową umiejętność pokazywania wzorców wartych naśladowania; najczęściej
charakteryzuje się jeszcze silnym entuzjazmem i zaangażowaniem
w pracę pedagogiczną;
–– pedagog-artysta – to połączenie umiejętności pedagoga elementarnego i demonstratora z wysokim poziomem subiektywizmu
i obiektywizmu oraz zdolnością do refleksyjności i intuicyjnego
nauczania27.
Znaczenia szerokiego wachlarza kompetencji nauczycieli, zwłaszcza w sferze artystyczno-wykonawczej w zakresie nauczania gry na
instrumencie, nie da się przecenić. Stanowią one warunek sine qua
non rozpoczęcia pracy pedagogicznej w szkolnictwie artystycznym.
Są one także moderatorem relacji uczeń-nauczyciel/mistrz. Ale ich
efektywność widać przede wszystkim w urozmaiconych umiejętnościach pracy nauczyciela z uczniami, charakteryzującymi się zróżnicowanym temperamentem, osobowością, czy zdolnościami artystycznymi i poznawczymi. Dlatego też warto przypomnieć sobie
wybrane typy uczniów szkół muzycznych, których charakterystyka
pojawiła się w polskiej literaturze z zakresu psychologii muzyki już
w latach 70. XX wieku i do dziś w dużym stopniu nie straciła na
swojej aktualności.

Sylwetki uczniów i studentów szkół muzycznych
a psychofizyczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży XXI wieku
W pionierskich w Polsce badaniach z zakresu psychologicznych
wyznaczników powodzenia w studiach muzycznych, obejmujących
zróżnicowany pomiar czynników wskazujących na powodzenie
27
Za: L. Markiewicz, O sztuce pedagogiki instrumentalnej…, op. cit.; por. A.
A. Nogaj, Wsparcie pedagogiczne w edukacji muzycznej, „Psychologia Wychowawcza”
2014, 47(5), s. 91-103.
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w działalności muzycznej, wyodrębniono ciekawą typologię młodych adeptów sztuki muzycznej28. Wskazano w nich występowanie
dobrych i złych typów uczniów szkół muzycznych, których poszczególne cechy w większym lub mniejszym stopniu predysponują ich
do zdobywania określonego poziomu osiągnięć muzycznych.
Cechą wspólną wszystkich uczniów z tzw. typu dobrego był podwyższony poziom zdolności specyficznie muzycznych. Wśród typów uczniów dobrych wyróżniono:
–– typ zrównoważony – wyróżnia się dobrym i zrównoważonym
poziomem rozwoju zdolności muzycznych; jako uczeń posiada
oczekiwane cechy osobowe ze względu na prawidłowo ukształtowaną motywację do nauki, połączoną ze świadomością systematycznej konieczności ćwiczenia na instrumencie i z prawidłowo
ukształtowanymi reakcjami emocjonalnymi na sytuacje stresogenne; jest raczej skoncentrowany na aktywnościach muzycznych, niekiedy kosztem innych zainteresowań i nauki wybranych
przedmiotów;
–– typ „Janko Muzykant” – charakteryzuje się szerokimi zainteresowaniami muzycznymi, które stanowią zdecydowaną przewagę nad
innymi zainteresowaniami, preferuje granie w zróżnicowanych
zespołach muzycznych zamiast solo; ma predyspozycje do gry na
kilku instrumentach lub – zanim wybierze instrument docelowy
– często dokonuje zmian instrumentu, na którym uczy się grać;
–– typ niezrównoważony – cechuje go silne zróżnicowanie w poziomie wybranych uzdolnień; wyróżnia się zarówno wysokim poziomem zalet i umiejętności w wybranych obszarach, jak i niskim
poziomem predyspozycji w innych obszarach muzycznego uzdolnienia, przez co jego rozwój jest dość nieprzewidywalny; przejawia
także niski poziom odporności na stres, co spotęgowane jest podwyższonym poziomem neurotyczności (rozumianej jako niezrównoważenie emocjonalne); charakteryzuje go także mało regularny
rytm pracy; jednak z uwagi na ukryty potencjał i sporadyczne sukcesy jest to uczeń cieszący się sympatią nauczycieli, którzy rokują
u niego pozytywne i oczekiwane postępy rozwojowe, edukacyjne
i artystyczne.
28

M. Manturzewska, Psychologiczne wyznaczniki powodzenia ..., op. cit.
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Z kolei cechą wspólną dla uczniów z tzw. typu złego był istotnie
niższy poziom zdolności specyficznie muzycznych. Wśród typów
uczniów złych wyróżniono:
–– typ intelektualno-towarzyski – wyróżnia się dobrym poziomem
ogólnej sprawności intelektualnej przy obniżonym poziomie zdolności muzycznych; cechuje się aktywnością o charakterze poznawczym i społecznym, przez co niejako brakuje mu czasu na zaangażowanie się w codzienną, systematyczną aktywność związaną
z ćwiczeniem na instrumencie, lub odwrotnie – niepowodzenia
w działalności muzycznej rekompensuje aktywnością towarzysko
-organizacyjną; w typologii temperamentalno-osobowościowej
najczęściej charakteryzuje go ekstrawersja;
–– typ melomana – charakteryzuje go bardzo wysoki poziom zainteresowań muzycznych i wrażliwość na poziomie odbioru muzyki,
ale niski poziom muzycznych zdolności wykonawczych; mogą pojawiać się trudności wynikające z wiedzy ogólnej;
–– typ mało zdolnego neurotyka o cechach histeroidalnych – wyróżnia
się chaotycznością w pracy i niskim poziomem zrównoważenia
emocjonalnego; posiada raczej niski poziom zdolności muzycznych i przeciętny potencjał intelektualny; cechuje go jednak duża
wrażliwość na aprobatę społeczną (czyli tendencja do pokazywania siebie w lepszym świetle niż jest w rzeczywistości).
Powyższe charakterystyki uczniów/studentów szkół i uczelni muzycznych z dużym prawdopodobieństwem odzwierciedlają tendencje występujące w zachowaniach współczesnych adeptów sztuki muzycznej. Trendy te wymagają od nauczycieli-artystów umiejętności
zindywidualizowanego podejścia do kształcenia każdego z uczniów,
z uwzględnieniem jego możliwości, potencjału i zamierzonych celów
kształcenia. Ponadto dzisiejsza młodzież ucząca się w szkołach muzycznych, nie jest wolna od doświadczania zróżnicowanych trudności wynikających ze specyfiki współczesnego świata. Wszechobecna technologia informatyczna, intensywna aktywność na portalach
społecznościowych czy przemiany obyczajowe związane ze stylami
funkcjonowania rodziny, wywołują szereg zmian w zachowaniu dorastającej młodzieży.
Uwzględniając zróżnicowane sfery funkcjonowania człowieka (m.in. sferę fizyczną, poznawczą, emocjonalno-motywacyjną
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Wymagania te nie są formułowane jedynie w kontekście życzliwych
oczekiwań, ale są ujęte formalnie w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach. Jest to Rozporządzenie, które
obejmuje wszystkich nauczycieli, we wszystkich typach szkół. Jednocześnie jego realizacja dla nauczycieli szkół artystycznych, a szczególnie dla nauczycieli przedmiotów muzycznych i nauczycieli-artystów,
ze względu na specyfikę wybranych przedmiotów, może stanowić
duże wyzwanie pedagogiczne31. O sposobie pracy z w pierwszej kolejności decyduje specyfika trudności doświadczanych przez ucznia,
a następnie kompetencje nauczycieli w zakresie udzielania formalnego wsparcia uczniom, które uwzględnia możliwości i potrzeby ucznia
oraz charakter przedmiotu.

Charakterystyka trudności doświadczanych przez współczesnych uczniów w świetle Rozporządzenia MEN dotyczącego
pomocy psychologiczno-pedagogicznej a możliwości oddziaływań pomocowych w szkolnictwie muzycznym
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach uczniowie doświadczający trudności w co
najmniej jednej z poniżej opisanych kategorii mają prawo do otrzymania opieki psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz na rozpoznaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych i czynników środowiskowych ucznia, które wpływają na jego funkcjonowanie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest przede wszystkim udzielana uczniom przez specjalistów
i nauczycieli, ale w sytuacjach szczególnie trudnych, to nauczyciele
31
Por. U. Bissinger-Ćwierz, Wdrażanie w szkolnictwie artystycznym Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji
Artystycznej” 2013, nr 1, s. 107-119.
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i rodzice mogą oczekiwać pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
która ma w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia efektywności pomocy udzielanej potrzebującym uczniom.
Klasyfikacja możliwych trudności doświadczanych przez uczniów
uwzględnia32:
1. uczniów z niepełnosprawnością – wyróżnia się 6 głównych
kategorii niepełnosprawności wśród uczniów. Są to: (1) uczniowie
niesłyszący lub słabosłyszący, (2) uczniowie niewidzący lub słabowidzący, (3) uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
(4) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym, (5) uczniowie z autyzmem, w tym
z Zespołem Aspergera oraz (6) uczniowie z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, u których diagnozuje się więcej niż jedną niepełnosprawność;
Refleksje własne dotyczące niepełnosprawności w kontekście kształcenia muzycznego…
–– z uwagi na bardzo duże zróżnicowanie dysfunkcji trudno jednoznacznie wskazać w jakim stopniu możliwe jest podjęcie nauki gry
na instrumencie przez dziecko z niepełnosprawnością; a sylwetki
wybranych muzyków pokazują, że niepełnosprawność nie wyklucza efektywnego zajmowania się muzycznym wykonawstwem
(m.in. przykład brytyjskiej niesłyszącej perkusistki Evelyn Glennie, niemieckiego waltornisty bez rąk Felixa Kleisera, izraelskiego skrzypka Itzhaka Perlmana, który po przebytej w dzieciństwie
chorobie polio pozostał na wózku inwalidzkim);
–– choć aktualna polityka edukacyjna przejawia tendencję zwiększającą nacisk na profesjonalizację kształcenia już na poziomie
szkół muzycznych I stopnia, to nie można wykluczyć możliwości
kształcenia muzycznego dzieci z niepełnosprawnością; z praktyki
edukacyjnej znane są przykłady niewidomych lub słabosłyszących
dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie lub uczniów, którzy
32
Za: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591); M. Jas, M.
Jarosińska, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora
przedszkola, szkoły i placówki, Warszawa 2010.
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w trakcie edukacji muzycznej otrzymali diagnozę np. Zespołu
Aspergera;
–– wybrane niepełnosprawności (np. ruchowe) mogą być efektem
nieszczęśliwego wypadku, który może być udziałem dziecka będącego już uczniem szkoły muzycznej, co w konsekwencji wymaga
od nauczycieli prób dostosowania wymagań do aktualnych możliwości dziecka (np. mechaniczne uszkodzenie nerwu czuciowego w jednej z rąk u ucznia grającego na pianinie wymaga zmian
w doborze repertuaru czy zmian w aplikaturze, albo może wiązać się z koniecznością zmiany instrumentu na taki, przy którym
zwinność, biegłość czy elastyczność jednej z rąk nie są priorytetem);
2. uczniów niedostosowanych społecznie33 – którzy charakteryzują

się zaburzeniami w sferach emocjonalnej, behawioralnej i osobowościowej; mają trudności w dostosowaniu się do powszechnie
uznawanych norm społecznych, prawnych i zasad moralnych;
niedostosowanie społeczne uniemożliwia konstruktywny proces
socjalizacji, utrudnia efektywną komunikację i pozytywną realizację
zadań życiowych34; niedostosowanie społeczne diagnozuje się u dzieci
i młodzieży, u których na skutek zaburzeń wewnętrznych lub niekorzystnych warunków środowiskowych występują utrwalone (powtarzające się) zaburzenia w zachowaniu35; diagnoza niedostosowania
społecznego, jak i diagnoza kolejnej kategorii mówiącej o zagrożeniu
niedostosowaniem społecznym, pozwala na ubieganie się przez ucznia
o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego36;
3. uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym – ich
33
Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym, https://www.ore.edu.pl/2015/03/zagrozenie-niedostosowaniem-spolecznym-iniedostosowanie-spoleczne/ [dostęp: 18.12.2019].
34
A. Makowski, Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, Warszawa 1994.
35
L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000.
36
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).
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typowymi cechami są powtarzające się i utrwalone wzorce zachowań
dyssocjalnych, agresywnych lub buntowniczych, które mogą doprowadzić do przekraczania norm społecznych i oczekiwań dla danego wieku37; częste niepowodzenia szkolne, brak sukcesów i nieumiejętność
sprostania wymaganiom rodziców i szkoły, przy jednoczesnym braku
wsparcia i zrozumienia dziecka może być pierwszym krokiem do podejmowania przez nie zachowań dyssocjalnych38; uczniowie zagrożeni
niedostosowaniem społecznym to dzieci i młodzież wychowująca się
w warunkach niekorzystnych dla rozwoju psychospołecznego, na które negatywny wpływ wywierają takie środowiska jak własna rodzina,
grupa rówieśnicza czy inne, a także u których rejestrowane są grupy
objawów zaburzeń zachowania występujące sporadycznie39;
Refleksje własne dotyczące uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie w kontekście
kształcenia muzycznego…
–– w związku z faktem, iż uczniowie przejawiający tak skrajne tendencje do łamania norm społecznych powszechnie nie wyróżniają
się wrażliwością estetyczną i podwyższonym poziomem zdolności
artystycznych, więc raczej nie spotyka się przykładów uczniów
szkół muzycznych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
–– psychologiczne sylwetki artystów, a także młodych adeptów sztuki muzycznej zdecydowanie mocniej koncentrują się na opisie
cech wskazujących na podwyższony poziom wrażliwości, empatii
i emocjonalności niż na charakterystyce negatywnych, a wręcz patologicznych społecznie zachowań, które mogą przyczyniać się do
destrukcji ładu społecznego;
–– muzyka, jej wykonywanie i współpraca w zespole muzycznym,
wyzwalają zdecydowanie częściej pozytywne/oczekiwane kompetencje w zakresie komunikacji społecznej niż te z pograni37

M. Jas, M. Jarosińska, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży… op. cit.

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole ogólnodostępnej, https://www.ore.edu.pl/2015/03/zagrozenie-niedostosowaniem-spolecznym-i-niedostosowanie-spoleczne/ [dostęp: 18.12.2019].
38

39

L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna…, op. cit.
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cza niedostosowania społecznego; ale nie można wykluczyć,
że wśród uczniów szkół muzycznych nie zdarzają się przykłady
negatywnych zachowań; zdecydowanie częściej są one jednak
klasyfikowane jako zaburzenia zachowania, uszczegółowione
poniżej;

4. uczniów z zaburzeniami zachowania lub emocji –
a. zaburzenia zachowania mogą być efektem interakcji czynników środowiskowych (wynikających z dysfunkcji rodziny i różnych
form krzywdzenia dziecka), biologicznych (wynikających z nieprawidłowości układu nerwowego) i temperamentalno-osobowościowych40; zaburzenia zachowania charakteryzują się występowaniem
zachowań nieadekwatnych do wieku dziecka i niezgodnych z oczekiwaniami społecznymi (np. aspołeczność, agresja, buntowniczość);
typowymi zachowaniami wskazującymi na zaburzenia zachowania
są: częste bójki, napady złości, tyranizowanie i okrucieństwo wobec
ludzi i zwierząt, dewastacja otoczenia i podpalenia, kradzieże, częste
kłamstwa wagarowanie, uciekanie z domu, napady złości oraz brak
posłuszeństwa; przykładami zaburzeń psychopatologicznych w tej
kategorii trudności są m.in. zaburzenia opozycyjno-buntownicze
oraz zespół deficytu uwagi z nadruchliwością41;
Refleksje własne dotyczące uczniów doświadczających zaburzeń
zachowania a kształcenie muzyczne…
–– zaburzenia zachowania stanowią coraz częściej występującą diagnozę wśród uczniów szkół muzycznych; niemal w każdej z nich,
zwłaszcza o profilu ogólnokształcącym, pojawiają się przypadki
dzieci i młodzieży, które łamią normy społeczne czy przejawiają
zachowania agresywne, szczególnie w stosunku do rówieśników;
jedną z form reagowania i minimalizowania wpływu negatywnych
zachowań dziecka jest bieżące podejmowanie w szkole działań
o charakterze wychowawczo-profilaktycznym42; zaburzenia za40
Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii pracy w środowisku szkolnym, https://www.ore.edu.pl/2017/11/uczen-z-zaburzeniami-zachowania-w-szkole-materialy-do-pobrania/ [dostęp: 18.12.2019].
41

M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan, Psychopatologia, Poznań 2003.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 26, ust. 1; Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach
42
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chowania, przede wszystkim takie, które są efektem nieprawidłowego oddziaływania środowiska, nie wykluczają posiadania przez
ucznia wysokiego poziomu zdolności muzycznych;

b. zaburzenia emocji rozpoczynają się często we wczesnym dzieciństwie i przyjmują różne postacie zaburzeń lękowych; według klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV43wyróżnia się siedem rodzajów zaburzeń lękowych
(zespół paniki z agorafobią lub bez agorafobii, agorafobia bez zespołu
paniki, fobia społeczna, fobia specyficzna, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, zespół stresu pourazowego, zespół uogólnionego lęku);
w późniejszym okresie życia zaburzenia emocjonalne mogą przyjąć
charakter depresji lub choroby afektywnej dwubiegunowej44;
Refleksje własne dotyczące uczniów doświadczających zaburzeń
emocjonalnych a kształcenie muzyczne…
–– w kontekście kształcenia muzycznego występowanie trudności
emocjonalnych najczęściej powiązane jest doświadczaniem przez
młodych adeptów sztuki muzycznej stresu związanego z częstymi występami publicznymi, powszechnie określanym jako zjawisko tremy; a zgodnie z większością definicji charakteryzujących
tremę, jest ona problemem wpisującym się w zaburzenia lękowe,
ponieważ uwzględnia pojawienie się objawów typowych dla tego
zaburzenia; kategorie objawów lękowych uwzględniają objawy
poznawczo-emocjonalne (różnorodne odczucia lękowe, trudności w koncentracji uwagi, nieadekwatne do sytuacji myśli, luki
pamięciowe), objawy behawioralne (wszelkie zachowania wskazujące na odczucie zdenerwowania: drżenie kończyn, nienaturalne zachowania i odruchy), objawy fizjologiczne (zwiększona potliwość, uczucia gorąca lub zimna, przyspieszona akcja bicia serca,
problemy żołądkowe)45;
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
43
Za: S. Rachman, Zaburzenia lękowe. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne
dla praktyków i pacjentów, Gdańsk 2005.
44

Psychiatria dzieci i młodzieży, red. I. Namysłowska, Warszawa 2007.

Por. J. Kaleńska-Rodzaj, Trema: czym jest i jak powstaje? Definicje, zjawiska
pokrewne, źródła, [w:] Strategie radzenia sobie z tremą w kształceniu muzycznym oraz
45
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–– aktualnie coraz częściej podejmowane są w szkolnictwie muzycznym działania mające na celu upowszechnianie wiedzy psychologicznej w kontekście radzenia sobie z tremą podczas występów
publicznych; w szkołach muzycznych I i II stopnia organizowane
są cykliczne warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące szeroko
rozumianego psychologicznego przygotowania do występów
publicznych; Centrum Edukacji Artystycznej w roku szkolnym
2019/2020 wskazało w jednym z priorytetów do realizacji w ramach programów wychowawczo-profilaktycznych rozwijanie
kompetencji psychologicznych uczniów jako wsparcie sukcesów
artystycznych; wszystkie te działania mają na celu minimalizowanie negatywnych doświadczeń związanych ze stresem wynikającym z ekspozycji publicznej oraz kształtowanie umiejętności kontroli emocji związanych z występami scenicznymi;

5. uczniów szczególnie uzdolnionych – Rozporządzenie MEN
dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej podkreśla, że
uczniowie wyróżniający się wysokim poziomem uzdolnień także potrzebują odpowiedniego systemowego wsparcia ze strony nauczycieli,
które zapewni jak najlepszy poziom indywidualnego rozwoju zgodnie z ich własnym potencjałem, możliwościami, zainteresowaniami
i ambicjami; uczniów szczególnie uzdolnionych można podzielić na
dwie kategorie: pierwszą stanowią uczniowie uzdolnieni kierunkowo, drugą – uczniowie uzdolnieni wszechstronnie46; uczniowie
zdolni wyróżniają się przede wszystkim silną akceleracją tempa rozwoju poznawczego, chłonnością intelektualną oraz zakresem i jakością nabywanych informacji47;
Refleksje własne dotyczące funkcjonowania uczniów szczególnie
uzdolnionych w szkolnictwie muzycznym…
–– ideą profesjonalnego szkolnictwa muzycznego jest kształcenie
zdolnych muzycznie dzieci i młodzieży; specjalistyczna rekrutacja do szkół muzycznych zwiększa prawdopodobieństwo, że
w zawodzie muzyka, red. U. Bissinger-Ćwierz, A. A. Nogaj, Warszawa 2018, s. 25-40.
46

M. Jas, M. Jarosińska, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży… op. cit.

J. Raubo, Wybrane aspekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
wybitnie zdolnych, [w:] Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, red. M. Partyka, Warszawa 2000, s. 92-94.
47
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uczniami tych szkół są osoby, które na tle populacji wyróżniają
się ponadprzeciętnymi zdolnościami muzycznymi i wrażliwością
na sztukę muzyczną; wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
rozumiane zgodnie z ideą Rozporządzenia MEN (…) w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy p-p w (…) szkołach publicznych, jest standardową procedurą skierowaną wobec wszystkich
uczniów zdolnych muzycznie, którzy kształcąc się w zakresie wybranej specjalności instrumentalnej, mają bezpośredni, regularny
i dostosowany do indywidualnych możliwości kontakt z nauczycielami, a przede wszystkim z nauczycielem-artystą;
–– warto jednak pamiętać, że ww. Rozporządzenie wskazuje na konieczność wspierania uczniów uzdolnionych kierunkowo i wszechstronnie, co nakłada także na szkoły artystyczne obowiązek stwarzania wszechstronnych możliwości rozwojowych, jeśli dostrzeżone
będą u ucznia także inne predyspozycje, zarówno w zakresie sfery
poznawczej jak i w innych obszarach sztuki czy nauki;
6. uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – spe-

cyficzne trudności w uczeniu się stanowią kategorię nadrzędną dla
takich zaburzeń jak dysleksja (specyficzne trudności w czytaniu), dysortografia (trudności w opanowaniu poprawnej pisowni), dysgrafia
(trudności w opanowaniu czytelnego i kształtnego pisma), dyskalkulia (specyficzne trudności w uczeniu się matematyki)48;
Dysleksja, dysmuzja czy amuzja szkole muzycznej…
–– choć w polskiej literaturze przyjął się termin dysmuzja49, rozumiany jako jedna z kategorii specyficznych trudności w uczeniu
się, definiowany jako trudność związana z percepcją muzyki i nieumiejętność rozumienia podstawowych informacji z zakresu muzyki, to w światowej literaturze funkcjonuje termin amuzja, który
definiowany jest jako szeroko rozumiana utrata zdolności muzycznych, o podłożu wrodzonym lub nabytym50; wśród trudności
48
Por. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, http://
www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/MEN_specyficzne_trudnosci.pdf, [dostęp: 18.12.
2019]; M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan, Psychopatologia, Poznań 2003.
49
Za: M. Bogdanowicz, O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu
i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Lublin 1994.
50

Por. B. Wrzałka, Życie bez muzyki; wrodzona i nabyta amuzja, [w:] Muzyka
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ze spektrum amuzji wskazuje się najczęściej na utratę zdolności
do odbioru muzyki, rozumienia muzyki, tworzenia muzyki, czytania i/lub zapisywania muzyki, śpiewania, poczucia rytmu i ekspresji muzyki;
–– odrębnym zagadnieniem staje się praca z uczniem doświadczającym dysleksji w szkole muzycznej; dysleksja może, ale nie
musi wpływać na proces czytania, rozumienia czy zapisywania
notacji muzycznej; w polskiej literaturze w bardzo szczegółowej
formie niniejszemu zagadnieniu przyjrzała się Urszula Bissinger-Ćwierz51;
–– istnieje wiele dowodów naukowych, że nauka gry na instrumencie
wspomaga rozwój tych obszarów mózgu, które z powodu dysleksji
nie mogą wykorzystać w pełni swojego potencjału, a tym samym
aktywne zajmowanie się muzyką przez osoby doświadczające dysleksji wspomaga rozwój ich kompetencji w zakresie rozumienia
języka czytanego52;

7. uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych – zaburzenia komunikacji językowej dzielą się na dwie kategorie: (1) zaburzenia języka, wśród których wyróżnia się zaburzenia
składni, trudności w opanowaniu form gramatycznych, trudności z organizacją tekstu, kłopoty z nabywaniem nowego słownictwa, trudność
w używaniu zwrotów adekwatnie do sytuacji, nieumiejętność spójnego
wypowiadania się; (2) zaburzenia mowy dotyczące m.in. artykulacji
(nieprawidłowe wymawianie głosek), fonacji (mówienie z dużym wysiłkiem, mówienie bardzo głośno), płynności mowy (np. jąkanie)53;
i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka, red. E. Czerniawska, Warszawa 2012, s. 184-197.
51
U. Bissinger-Ćwierz, Psychopedagogiczne metody pracy z uczniem najmłodszym oraz uczniem ryzyka dysleksji w szkole muzycznej. Poradnik dla nauczycieli
klas instrumentalnych zawierający ponad 50 ćwiczeń i zabaw wspomagających grę na
instrumencie, Warszawa 2016.
52
Por. Dyslexia: Integrating theory and practice, ed. M. Snowling, M. Thomson,
London1993; S. Douglas, P. Willatts, The relationship between musical ability and literacy skills, „Journal of Research in Reading” 1994, 17(2), 99-107; K. Overy, Dyslexia
and music: From timing deficits to musical intervention, „Annals of the New York
Academy of Science” 2003, 999, 497-505.
53

M. Jas, M. Jarosińska, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży… op. cit.
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Refleksje własne dotyczące pracy z uczniami doświadczającymi
trudności językowych w szkole muzycznej…
–– głównym specjalistą odpowiedzialnym za pracę z uczniem doświadczającym trudności językowych jest logopeda; jednak do
rzadkości należy zatrudnianie logopedów w szkolnictwie artystycznym, dlatego w tym przypadku niezbędna jest współpraca
szkoły z innymi instytucjami, w ramach których dziecko będzie
mogło doskonalić swoje kompetencje językowe i komunikacyjne;

8. uczniów chorych przewlekle – wśród najczęstszych chorób
przewlekłych, jakie obserwuje się u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a które jednocześnie wymagają poszerzenia świadomości nauczycieli o ich występowaniu zalicza się m.in.: astmę, białaczkę i inne
specyficzne choroby nowotworowe, cukrzycę, fenyloketonurię, hemofilię, mukowiscydozę, otyłość, padaczkę, zakażenie HIV, choroby
układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, przewlekłe choroby przewodu pokarmowego i wątroby, a także wybrane
zaburzenia psychiczne54;
Refleksje własne dotyczące pracy z uczniami doświadczającymi
chorób przewlekłych w szkole muzycznej…
–– zdrowie jest zdecydowanie jedną z nadrzędnych wartości w życiu
człowieka, dlatego priorytetem każdej placówki oświatowej jest zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków do rozwoju i kształcenia55 ; służą temu zarówno formalne jak i nieformalne sposoby
zdobywania informacji o samopoczuciu i zdrowiu uczniów; jednym z formalnych sposobów jest zadeklarowanie przez rodziców,
w rokrocznie uzupełnianej Karcie Ucznia, informacji o stanie
zdrowia swojego dziecka; podanie informacji o ewentualnych
chorobach dziecka jest dobrowolne, jednak wart rozważenia zdaje
się być fakt, w jakim stopniu niebezpieczne jest nieinformowanie
wybranych przedstawicieli szkoły o chorobie dziecka w przypadku, gdyby nagłe pojawienie się objawów mogło zagrozić bezpieczeństwu i życiu dziecka (np. w przypadku padaczki);
54
Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację, red. B. Woynarowska, Warszawa 2010.
55
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69).
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–– odrębnym zagadnieniem w kontekście zdrowia uczniów szkół

muzycznych jest kształtowanie odpowiednich nawyków prozdrowotnych i podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie utrzymania dobrej jakości zdrowia; zagadnieniem tym
zajmuje się mało jeszcze w Polsce rozpowszechniona dziedzina medycyna sztuki muzycznej (medycyna sztuk performatywnych), której nadrzędnym celem jest minimalizowanie występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych
z praktyką wykonawczą56;
9. uczniów doświadczających sytuacji kryzysowych lub traumatycznych –
a. spośród licznych definicji kryzysu, w kontekście psychologicznym kryzys jest
odczuwaniem lub doświadczaniem wydarzenia bądź sytuacji jako trudności nie do
zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej mechanizmy radzenia
sobie z trudnościami57;

sytuacja kryzysowa jest też często postrzegana jako zbieg zdarzeń,
okoliczności i zachowań, które zakłócają normalny tryb funkcjonowania człowieka; może ona być spowodowana jednym traumatycznym zdarzeniem lub może być konsekwencją długotrwałych innych,
pomniejszych kryzysów w sferze wychowawczej, edukacyjnej, psychologicznej, ekonomicznej czy innej58;
b. trauma jest definiowana jako
stan psychiczny lub fizyczny wywołany realnie zagrażających zdrowiu i życiu czynników zewnętrznych (przyroda, ludzie), prowadzący często do głębokich i długo utrzymujących się zmian w funkcjonowaniu człowieka, które wyrażają się w zaburzeniach
somatycznych i psychicznych59;

56
J. Śmieszchalska, Profilaktyka dolegliwości wynikających ze specyfiki gry na instrumentach muzycznych – nowe wyzwanie dla nauczycieli, „Zeszyty PsychologicznoPedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej” 2015, nr 3, 55-61.
57

R. K. James, B. E. Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa 2008.
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M. Jas, M. Jarosińska, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży… op. cit.

B. Zawadzki, J. Strelau, Zaburzenia pourazowe jako następstwo kataklizmu,
„Nauka” 2008, nr 2, 47-55.
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Refleksje własne dotyczące pracy z uczniami doświadczającymi sytuacji kryzysowych lub traumatycznych w szkole muzycznej…
–– nie można przewidzieć zakresu trudnych doświadczeń, jakie mogą
być udziałem uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży, ponieważ uczniowie szkół muzycznych nie są wolni od doświadczania
wszelkich życiowych sytuacji losowych; bezsprzecznie jednak można pokusić się o stwierdzenie, że każda życiowa próba może odbić się na jakości pracy twórczej; to w jaki sposób uczeń „przeżyje”
swoje trudne doświadczenie jest uzależnione od wielu czynników
osobistych. Czy doświadczenie to będzie dla ucznia wzmocnieniem czy porażką, czy muzyka stanie się odskocznią od myślenia
o traumatycznym przeżyciu, a może zajmowanie się muzyką będzie
wówczas traktowane jako zajęcie marginalne? Bez względu na charakter trudnego przeżycia najważniejsze dla ucznia szkoły muzycznej, jak i dla każdej innej osoby w kryzysie, jest poczucie posiadania bliskich, wspierających osób, które pomogą przetrwać trudną
sytuację; wrażliwość, empatia, uszanowanie prawa do cierpienia,
zmniejszenie szkolnych wymagań i okazanie różnych form wsparcia będą najlepszą instytucjonalną i nieformalną pomocą, jaką nauczyciele mogą okazać uczniowi w kłopocie;

10.
uczniów z niepowodzeniem edukacyjnym – niepowodzenie edukacyjne stanowi istotną rozbieżność między celami edukacji
a osiągnięciami szkolnymi ucznia oraz kształtowaniem się negatywnego stosunku młodzieży wobec wymagań szkoły60; skrajnymi przykładami niepowodzeń szkolnych jest m.in. powtarzanie klasy i inne
okoliczności, które wskazują na brak możliwości sprostania wymaganiom szkoły61;
11.
uczniów doświadczających zaniedbań środowiskowych –
zaniedbania środowiskowe związane są przede wszystkim z trudną
sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, a także mogą wynikać z nieodpowiednich sposobów spędzania czasu wolnego i negatywnego
wpływu kontaktów środowiskowych62;
60

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2010.
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M. Jas, M. Jarosińska, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży…, op. cit.
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12.
uczniów z trudnościami adaptacyjnymi – trudności adaptacyjne związane są przede wszystkim z różnicami kulturowymi
lub wynikają ze zmian środowiska edukacyjnego, w tym związanych
z wcześniejszym kształcenie za granicą63.
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach stawia przed nauczycielami wszystkich specjalności szereg wyzwań. W największym
stopniu wyzwania te dotyczą umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, zgodnie z ich
psychofizycznymi możliwościami. Priorytetem w zakresie kompetencji psychologicznych nauczycieli jest posiadanie wrażliwości
i empatii względem drugiego człowieka. Z tej perspektywy skuteczna działalność pedagogiczna opiera się nie tylko na dydaktyce, ale
na szeroko rozumianej wiedzy o uczniu, o jego potrzebach, o jego
problemach, połączona z próbą zrozumienia ich przyczyn i, na ile to
możliwe, z możliwością ich rozwiązania64.
Działania pomocowe uwzględnia się w ramach określonego dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
i możliwości ucznia. Obszarami dostosowania są zarówno warunki
kształcenia (metody, formy i środki dydaktyczne), zewnętrzna organizacja procesu nauczania (bezpośrednie formy oddziaływania na
ucznia) jak i warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności.
Rozporządzenie jednak nie podaje sposobów jak to zrobić, wskazuje jedynie na możliwe formy (rodzaje zajęć) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wśród których wymienia: klasy terapeutyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności
uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, różne rodzaje zajęć
specjalistycznych (np. korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,
terapeutyczne) i inne. Choć zdecydowana większość zajęć ma być
realizowana przez specjalistów, także na nauczycielach poszczególnych przedmiotów spoczywa odpowiedzialność, aby w ramach ich
zajęć uwzględniać potrzeby uczniów zgodnie z ich ewentualnymi
63

Ibidem.
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deficytami lub trudnościami. Dlatego dostosowanie wymagań powinno mieć naprawdę indywidualny wymiar nie tylko ze względu
na funkcjonowanie samego ucznia, ale także ze względu na specyfikę przedmiotu – a szczególnie przedmiotu artystycznego.

Podsumowanie
Najprawdopodobniej niniejszy rozdział nie wyczerpuje zagadnienia
psychologicznych kompetencji nauczycieli-artystów. Jednak może
stanowić przyczynek do dalszych dyskusji nad kierunkiem rozwoju tych kompetencji, z uwzględnieniem potrzeb uczniów szkół muzycznych XXI wieku. Jednocześnie warto podkreślić, że w literaturze
metodycznej problem psychologicznych kompetencji nauczycieli
nie jest tylko wymysłem XXI wieku!!! Już w latach 20. XX wieku,
wspominany wcześniej Carl Flesch podkreślał, że
nauczyciel musi posiadać dostateczne wiadomości z dziedziny psychologii, aby mógł
rozpoznać i zaspokoić techniczne, muzyczne i duchowe potrzeby powierzonego mu
ucznia. (…) warunkiem postępu w naszej sztuce jest nie doskonalenie poszczególnych jednostek spośród uczących się, lecz podniesienie kwalifikacji ogółu uczących65.
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Streszczenie
Artykuł koncentruje się na problematyce psychologicznych kompetencji
nauczycieli-artystów pracujących z dziećmi, młodzieżą i studentami szkół
i uczelni muzycznych. Kompetencje psychologiczne zaprezentowane są
w kontekście szerokiego wachlarza kompetencji dydaktycznych i specjalistycznych. Ich posiadanie i rozwijanie jest czynnikiem warunkującym
możliwość, skuteczność i prawidłowość w realizowaniu optymalnej relacji nauczyciel – uczeń, a w przypadku szkolnictwa artystycznego relacji
mistrz – uczeń.
Psychologiczne kompetencje nauczycieli-artystów wymagają przeobrażeń ze względu na etap rozwojowy ucznia, a także ze względu na zindywidualizowane potrzeby i możliwości uczniów. W artykule zaprezentowana
jest typologia uczniów szkół muzycznych według Marii Manturzewskiej
uzupełniona o współczesną sylwetkę dzieci i młodzieży. Rozbudowanym
podsumowaniem artykułu jest zapoznanie Czytelnika z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do której niesienia nauczyciele-ar-
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tyści pracujący w różnych typach szkół muzycznych są zobowiązani.
Słowa kluczowe: nauczyciel, kompetencje, psychologia, pomoc, uczeń,
rozwój
Abstract
The article focuses on the psychological competences of teachers-artists
working with children, youth, as well as students of music schools and
universities. Psychological competences are presented in the context of
a wide range of didactic and specialist competences. Their possession
and development is a factor conditioning the capability, efficiency, and
correctness in executing an optimal teacher-student relation, and in the
case of artistic education the master-student relation.
The psychological competences of teachers-artists require transformations due to the student’s developmental stage, as well as due to the
individual needs and capabilities of students. The article presents a typology of music school students according to Maria Manturzewska supplemented with a contemporary image of children and youth. An extensive
summary of the article consists in familiarizing the reader with the Regulation of the Minister of National Education concerning the principles
of organizing and providing psychological and pedagogical assistance,
which teachers-artists working in different types of music schools are
obliged to carry out.
Key words: teacher, competences, psychology, support, student, development
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Rola psychiki ucznia w kształceniu nawyków
prawidłowej emisji głosu solowego
na etapie szkoły muzycznej II stopnia
The role of the student’s psyche in developing habits
of proper solo voice emission at the stage
of the 2nd degree music school
Zamiast wstępu
Rozpatrując temat nauczania śpiewu solowego młodzieży w szkołach muzycznych drugiego stopnia, powinniśmy rozpocząć rozważania od określenia kogo, z jakimi walorami głosowymi możemy
przyjąć jako ucznia na wydział wokalny. O zdolności głosu do jego
szkolenia decydują dwie jego zasadnicze cechy, a mianowicie barwa
głosu oraz jego głośność. Jak pisze Wiktor Brégy:
głosy bardzo słabe lub nieposiadające zdecydowanie przyjemnego dla ucha brzmienia najczęściej do kształcenia się nie nadają. Bywają wprawdzie wypadki, że głosy
zakwalifikowane początkowo jako bezwartościowe, pod wpływem prawidłowego
szkolenia rozwijają się i osiągają potężny wolumen oraz przyjemne brzmienie, zdarza
się to jednak rzadko. W czasie egzaminu wstępnego powinno się zatem ustalić czy
kandydat na ucznia posiada materiał głosowy nadający się do szkolenia oraz dysponuje niezbędnymi uzdolnieniami muzycznymi, przede wszystkim dobrym słuchem,
poczuciem rytmu, a także pamięcią muzyczną1.

1

W. Brégy, Elementy techniki wokalnej, Kraków 1974, s. 11.
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Autor wyznacza również kierunek poprawnej emisji głosu, sugerując, że emisja właściwa jest ostatecznym wynikiem procesu korekty, którą nauczyciel powinien prowadzić w taki sposób, aby rozbudować skalę głosu jak również poprawić oraz uszlachetnić barwę głosu
ucznia. Ważnym aspektem nauczania śpiewu solowego jest także rozwijanie u młodzieży samoświadomości technicznej. Brégy podkreśla, że właściwa emisja głosu śpiewanego jest korzystna zarówno dla
narządów głosowych jaki i dla całego organizmu osoby śpiewającej.
W jego ocenie właściwa emisja powinna być wygodna dla osoby śpiewającej, estetyczna, nacechowana dobrą dykcją oraz naturalnością2.
W naszej rzeczywistości, która oczekuje od młodego człowieka,
zwłaszcza artysty, szybkiej gotowości do zawodu, który wiąże się
z obciążeniami fizycznymi i psychicznymi, nauczyciel śpiewu powinien zwrócić szczególną uwagę na to, z jakim nastawieniem uczeń
podchodzi do samooceny własnej pracy i w miarę możliwości ukierunkowywać go również w tym względzie. Dobre optymistyczne nastawienie będzie się ściśle wiązać z poczuciem własnej skuteczności,
co procentować będzie, przy prawidłowym prowadzeniu głosu, dobrymi wynikami wokalnymi i taką ocena sytuacji, która pozwoli na
unikanie, przez ucznia zdarzeń stresowych lub ich ukierunkowanie
na mobilizację organizmu w kryzysowej sytuacji. Natomiast pesymistyczne nastawienie ucznia może przyczyniać się do niskiego mniemania o własnej skuteczności i prowadzić do długotrwałych sytuacji
stresujących a nawet do depresji.

Warunki prawidłowej emisji głosu
Jednym z podstawowych warunków dobrej emisji głosu jest prawidłowa postawa ciała podczas ćwiczeń wokalnych. U młodzieży na
etapie szkoły muzycznej II stopnia może ona mieć duży wpływ na
funkcjonowanie aparatu głosotwórczego. Wykonawstwo wokalne,
szczególnie w pierwszych latach nauki, powinno odbywać się w postawie stojącej, ponieważ pionowy układ ciała sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu mięśni biorących udział w emitowaniu dźwięku. Wynika to z faktu, iż w tej pozycji mięśnie oddechowe są niczym
nie skrępowane, nie hamowane i mogą wykonywać ruchy w sposób
2

Ibidem, s. 12-14.
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naturalny, całkowicie zgodny z fizjologią. Postawa siedząca natomiast ogranicza możliwości ruchowe mięśni brzucha i przestrzeni
oddechowych, co nie może pozostać bez wpływu na brzmienie głosu. Postawa leżąca zaś, na skutek całkowitego rozluźnienia mięśni,
utrudnia szybki sprężysty wdech tak potrzebny podczas śpiewania.
W okresie nauki śpiewu chodzi jednak o to, aby na początku kształcenia uczeń przybierał postawę jak najbardziej anatomiczną, pozwalającą na swobodny przepływ powietrza, taką, która nie będzie powodowała dodatkowych napięć. Włosi określają taką postawę jako:
come una statua, tzn. jak pomnik3.
Prawidłowa emisja głosu opiera się przede wszystkim na niewymuszonej, całkowicie zautomatyzowanej, elastycznej pracy mięśni,
przy minimalnym wysiłku. Postawa podczas śpiewu powinna być
nie skrępowana i swobodna, a ramiona nie powinny być uniesione
czy zablokowane, aby nie krępowały mięśni oddechowych. Halina
Sobierajska4 podkreśla, iż podczas nauki śpiewu ważna jest równowaga między napięciami i rozluźnieniami mięśni aparatu głosowego,
przy zachowaniu możliwie jak największej swobody ciała. Ogromną
rolę odgrywa tu nastawienie psychiczne śpiewaka, ponieważ przekazywanie słuchaczowi piękna muzyki powinno się wiązać z uczuciem
radosnego wyzwolenia, a fonacji nie powinny towarzyszyć niepotrzebne, a nawet szkodliwe dla swobody krtani grymasy twarzy czy
usztywnienia szyi i obręczy barkowej.
Kolejnym elementem wpływającym na poprawną emisję głosu
jest mieszanie rejestrów głosowych, a także ujednolicania pojawiających się pomiędzy nimi progów brzmieniowych (dźwięków przejściowych), gwałtownych zmian barwy głosu. Problem ujednolicenia dźwięków przejściowych jest dla estetyki śpiewu bardzo istotny,
a mieszanie rejestrów to jedna z podstawowych trudności pedagogiki wokalnej. Pedagodzy śpiewu poszukują rozwiązań tego zagadnienia od dawna. Profesor Christian Elssner pisał, że problem scalania głosu w jednobarwny instrument poruszał w swych zaleceniach
3
R. Majzner, Możliwości wykorzystania elementów metody Christiana Elssnera
w kształceniu głosu sopranowego uczniów na poziomie szkoły średniej, „Konteksty
Kształcenia Muzycznego” 2016, 1(4).
4

H. Sobierajska, Uczymy się śpiewać, Warszawa 1972, s. 98.
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pedagogicznych już Pier Francesco Tosi (szkoła Bolońska), który
proponował odnaleźć w głosie falsetto i tak go powiązać z voce naturale, aby nie dało się odróżnić jednego od drugiego (…). Głos nieumiejący powiązać tych rejestrów traci całe swoje piękno (…). Jest
to głos zrujnowany5. Aby głos mógł wykonywać frazy, które swoją rozpiętością sięgają rejestru piersiowego i głowowego, rezonans
piersiowy musi się zmieszać z rezonansem jam ponadgłośniowych6.
Prowadzenie głosu legato, czyli kierowane, świadome i konsekwentne następstwo, śpiewanych po sobie dźwięków7 jest możliwe
tylko poprzez zmieszanie rejestrów i ujednolicenie dźwięków przejściowych. W terminologii wokalnej często spotykanym pojęciem,
które dotyczy właśnie tego procesu, jest krycie dźwięku. Jest to termin kontrowersyjny, opisywany w różny sposób w literaturze przedmiotu, przez niektórych pedagogów nie stosowany, ze względu na
mogące wystąpić u ucznia złe skojarzenia. Krycie dźwięku polega na
świadomej zmianie barwy głosu, prowadzącej do jego przyciemnienia, wypełnienia i złagodzenia. Technicznie rzecz ujmując, jest ono
uzyskiwane poprzez celowe powiększenie otwarcia dolnego gardła,
co powoduje zmianę kształtu i objętości tej przestrzeni akustycznej
a w konsekwencji otrzymanie zwiększonego natężenia niskich tonów harmonicznych. Prawidłowe opanowanie umiejętności krycia
dźwięku ułatwia wyrównanie rejestrów głosu poprzez zmianę nastawienia organu głosowego. Brégy8 wśród tych zmian wymienia:
–– obniżenie pozycji krtani,
–– odsunięcie nasady języka od tylnej ściany jamy gardła w kierunku
przednich zębów,
–– zwiększenie uniesienia łuków podniebienia miękkiego,
5
Ch. Elssner, Czy użycie rejestru piersiowego może być dla głosu kobiecego niebezpieczne?, „Zeszyt naukowy Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu”
1994, nr 63, s. 96.
6
P. Zalewski, Charakterystyka emisji głosu. Podstawy ogólne prawidłowej - wyrównanej emisji głosu, [w:] Emisja głosu. Struktura, funkcja, diagnostyka, pedagogizacja,
red. Z. Pawłowski, Warszawa 2008, s. 248.
7

W. Brégy, Elementy techniki wokalnej…, op. cit., s. 253.

8

Ibidem, s. 85.
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–– zmniejszenie intensywności zwarcia strun głosowych,
–– intensyfikację pracy mięśni wydechowych a szczególnie tłoczni
brzusznej,
–– naciągnięcie brzegów strun głosowych przez przechylenie do
przodu i do dołu chrząstki tarczowej.
Krycie ma na celu przede wszystkim ochronę strun głosowych.
Powinno zapobiegać ich przesileniu na wysokich dźwiękach, forsowaniu, które stosowane przez dłuższy czas może narazić głos na
trwałe uszkodzenia. Sobierajska przedstawia inny pogląd na temat
krycia dźwięku. Jej zdaniem krycie dźwięku powstaje w wyniku powiększenia przestrzeni rezonacyjnej gardła i polega na wzmocnieniu
przy pomocy domieszania cech samogłosek „u” i „o” niskich tonów
harmonicznych. Autorka podkreśla, że granice rejestrów nie są stałe,
zależą one bowiem od rodzaju głosu a także od techniki śpiewania.
Jakość emitowanego dźwięku zależy od jakości emisji dźwięku poprzedzającego, czyli im jest wyższa poprawność techniczna danego
dźwięku, tym istnieje korzystniejsza sytuacja wyjściowa dla kształtowania dźwięku następnego9.
Ważnym elementem emisyjnym jest również artykulacja, która
w śpiewie powinna być bardziej wyrazista niż w mowie, ponieważ:
na zrozumiałość teksu mówionego i śpiewanego wpływa wiele czynników, takich jak
akustyka pomieszczenia, wysokość i barwa dźwięku, kierunek odbioru oraz głośność.
Średnia zrozumiałość tekstu śpiewanego jest niższa od średniej zrozumiałości tekstu
mówionego, z tego powodu śpiewak musi dbać o prawidłowe wykonanie artykulacji. Wokalista nieprawidłowo i niedokładnie wymawiający tekst śpiewany, zwłaszcza
w dużej sali koncertowej, znacznie obniża procent zrozumiałości tego tekstu10.

Oczywiście w interpretacji utworu muzycznego artykulacja nie
powinna być celem samym w sobie, obróbką poszczególnych głosek,
słów, zbitek międzywyrazowych, gdyż nadwyrazistość artykulacyjna
może zaciemnić sens całości, zabić wrażenie naturalności mowy i jej
walory komunikatywne11.
9

H. Sobierajska, Uczymy się śpiewać…, op. cit., s. 76.

P. Zalewski, Problemy zrozumiałości tekstu śpiewanego, [w:] Emisja głosu. Struktura..., op. cit., s. 82.
10

11
M. Walczak-Deleżyńska, Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od
J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001, s. 34.
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Kolejnym warunkiem poprawnej emisji głosu jest prawidłowe
wzbudzanie dźwięku. Różni uczeni oraz praktycy starają się odnaleźć sformułowania najbardziej adekwatne określające tę czynność.
Jednym z nich jest atakowanie dźwięku, moment motorycznego
uruchomienia aparatu głosowego12. Wiktor Brégy podkreśla jednak,
że jest to termin, który sugeruje śpiewanie siłowe i podaje przykłady
pedagogów, którzy unikali jego stosowania w praktyce dydaktycznej. Natomiast sam opisuje tę czynność jako zamknięcie oddechu
przed atakiem na dźwięk, które ma zatrzymać odpowiednią ilość
nagromadzonego w płucach powietrza, co jest automatycznie związane z poszerzeniem klatki piersiowej, obniżeniem przepony, rozluźnieniem mięśni wdechowych oraz tłoczni brzusznej, a także dość
niskim położeniem krtani13.
Nawiązując do założeń estetycznych, problem atakowania dźwięku porusza również Sobierajska, wymieniając trzy jego rodzaje:
–– chuchające atakowanie dźwięku - niekorzystne dla brzmienia głosu. Jego stosowanie prowadzi do wadliwej pracy wiązadeł głosowych. Jest zatem szkodliwe dla głosu i nie powinno być przejściowym środkiem do złagodzenia zbyt twardego ataku dźwięku;
–– twarde atakowanie dźwięku - angażuje gwałtownie całą masę
więzadeł, utrudnia śpiewanie legato i wyrównanie rejestrów, stałe
jego stosowanie prowadzi do uszkodzeń głosu i powstania guzków
śpiewaczych;
–– miękkie atakowania dźwięku - najkorzystniejsze, estetyczne, jedyne prawidłowe rozpoczęcie fonacji, które nie angażuje całej masy
wiązadeł głosowych, ułatwia wyrównanie rejestrów, śpiewanie legato oraz prowadzi do prawidłowej intonacji14.
12
Aparat głosowy jest używany od pierwszych chwil życia. Prawidłowość jego
rozwoju determinuje możliwość uruchomienia. Precyzyjne słyszenie warunkuje nabywanie językowych zdolności, których podstawą jest słuch fonemowy podlegający
naturalnemu treningowi od momentu narodzin, por. L. Madelska, J. Wojciechowska,
Poznawanie świata dziecka – słuchanie i dialog jako fundamenty (po)rozumienia, [w:]
Dziecięce poznawanie świata. Mowa i jej rozumienie, red. L. Madelska, J. Wojciechowska, Bielsko-Biała 2013, s. 26.
13

W. Brégy, Elementy techniki…, op. cit., s.43.

14

H. Sobierajska, Uczymy się śpiewać…, op. cit., s. 55.
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Moment wzbudzenia czy ataku na dźwięk jest ściśle związany
w wokalistyce z podparciem oddechowym - appoggio, które jest
czynnością angażującą mięśnie funkcjonalnie antagonistyczne, to
jest wdechowe i wydechowe. Prawidłowe appoggio daje śpiewakowi
poczucie stałego napięcia i pewności emisji15 poprzez prawidłową
wydłużoną fazę wydechową, w której z kolei chodzi o to, by w czasie
fonacji nie doprowadzać do całkowitego pozbycia się powietrza16.
W poprawnym appoggio wyszczególniamy cechy wdechu, który powinien być niesłyszalny, niedostrzegalny, szybki oraz wystarczający,
to znaczy na tyle głęboki, by wystarczył na wykonanie określonej
frazy bez dobierania powietrza w międzyczasie17. Wdech jest podstawą procesu oddychania. W. Brégy18 wymienia cztery jego rodzaje:
–– wdech górny – obojczykowy,
–– wdech żebrowy,
–– wdech dolny – przeponowy,
–– wdech całościowy.
Podkreśla jednak, że wdech całościowy to jedyny prawidłowy typ
oddychania, podczas którego powietrzem wypełniają się całe płuca,
klatka piersiowa poszerza się w dolnej i górnej części, przepona kieruje się ku dołowi, zaś dolne mięśnie brzucha są rozluźnione i przygotowane do podjęcia pracy. Prawidłowy wdech nie wymaga wysiłku od śpiewaka i pozwala na w pełni naturalną emisję głosu oraz na
aktywne, lekkie i swobodne operowanie głosem, co jest możliwe tylko przy zupełnie naturalnej elastycznej pracy mięśni oddechowych.
Inny podział na typy oddychania przedstawia Sobierajska19, która
przede wszystkim podkreśla, iż w każdym ze sposobów oddychania zasadniczą funkcję pełni przepona i bez jej udziału emisja głosu
byłaby niemożliwa. Proces oddychania jest ponadto wspomagany
15
K. Goławska, Pedagogizacja. Metodyka nauczania śpiewu solowego i wykonawstwa artystycznego, [w:] Emisja głosu. Struktura..., op. cit., s. 182.
16

E. Binkuńska, Higiena i emisja głosu mówionego, Bydgoszcz 2012, s. 72.

17

H. Zielińska, Kształcenie głosu, Lublin 2002, s. 28.

18

W. Brégy, Elementy techniki…, op. cit., s.51.

19

H. Sobierajska, Uczymy się śpiewać…, op. cit., s. 95.
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przez mięśnie żeber i brzucha. Autorka proponuje następującą kwalifikację torów oddechowych:
–– oddychanie z przewagą toru żebrowego,
–– oddychanie obojczykowo-żebrowe - tak zwane szczytowe,
–– oddychanie z przewagą toru brzusznego,
–– oddychanie żebrowo-brzuszno-przeponowe.
Według uczonej ostatni z wymienionych torów oddechowych jest
najbardziej prawidłowy. Sposób, w jaki oddycha śpiewak ma decydujący wpływ na wszystkie czynności fonacyjne, jednak tak pięknie
opisane teoretycznie zasady funkcjonowania appoggio w kształceniu wokalnym przybierają różne odcienie. Młodzież bardzo często
zmaga się z opanowaniem toru oddechowego oraz prawidłowym
atakiem dźwięku. Powodów jest kilka, m. in.:
–– złe nawyki wokalne - promowanie w środkach masowego przekazu złej emisji głosu powoduje wśród młodzieży odwzorowanie
nieprawidłowych nawyków idoli. Wiąże się to przede wszystkim
ze śpiewaniem w jednym rejestrze głosu (piersiowym);
–– złe nawyki oddechowe – brak śpiewu w szkołach, często teoretyczne lekcje muzyki, brak chórów czy zespołów wokalnych powoduje
niewyrabianie nawyków oddechowych;
–– niezrozumienie procesów emisji głosu – nastawienie na szybką karierę prowadzi do przyspieszania etapów rozwoju organizmu i redukowania czasu ćwiczeń, które przyczyniają się do osiągnięcia dojrzałości.
Oddech całościowy, który charakteryzuje się równomiernym
wykorzystaniem całej objętości płuc i eliminacją zbędnych usztywnień20 u śpiewaków nieposiadających naturalnych zdolności prawidłowego appoggio jest efektem wieloletniej pracy i regularnych ćwiczeń emisyjnych.

Opanowanie stresu i tremy jako ważny element kształcenia
wokalnego
Jak wynika z obserwacji występów publicznych młodzieży, ale
również z doświadczeń uczących śpiewu klasycznego pedagogów,
20
B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu,
Kraków 2014, s. 134.
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niewłaściwa emisja głosu podczas ćwiczeń lub występu nie musi
być związana z nietrafnym odczytywaniem przez ucznia uwag dotyczących fonacji. Często podłożem takiej sytuacji jest stres, który
może być związany z problemami w osiąganiu trudnych górnych
dźwięków skali głosu lub stres towarzyszący uczniowi w środowisku
scenicznym, który przybiera często formę paraliżującej tremy. Stres
definiowany jest w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna
pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami, charakteryzująca
się brakiem równowagi21. Stanowi reakcję organizmu na przeszkody,
takie jak zbyt duże obciążenie fizyczne lub psychiczne, niebezpieczeństwo, sytuacje niecodzienne, nowe, trudne.
Pod pojęciem sytuacji trudnej Tadeusz Tomaszewski22 rozumie
taką, w której normalny przebieg aktywności zostaje zakłócony
i zmniejsza się prawdopodobieństwo realizacji zadania. Już tutaj pojawia się element oceny. To, jaka jest sytuacja, zależy nie tylko od
jej obiektywnych aspektów, lecz także od tego, jak ją oceniamy. Na
ocenę tę składają się cztery elementy:
–– wymagania sytuacji,
–– ocena tych wymagań,
–– obiektywne możliwości realizacji zadania,
–– subiektywna ocena własnych możliwości.
Ocena jest procesem poznawczym, wartościującym pozytywnie
lub negatywnie i ma niewątpliwie charakter subiektywny23.
Inne rozumienie stresu prezentuje koncepcja Richarda Lazarusa
i Susan Folkman, w której stres jest rozumiany jako rodzaj szczególnej transakcji zachodzącej między człowiekiem i jego otoczeniem
zewnętrznym lub w jego świecie wewnętrznym, ocenianej przez
człowieka jako zagrażająca, szkodliwa lub stanowiąca wyzwanie
ze względu na istotne dla niego cele, wartości, systemy przekonań
21

C.L. Cooper, S. Palmer, Pokonać stres, Warszawa 2000, s. 9.

T. Tomaszewski, Człowiek w sytuacji, [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski,
Warszawa 1975, s. 18.
22

23
D. Włodarczyk, Ocena stresu jako element zasobów osobistych w radzeniu sobie,
[w:] Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, red. Z. Jurczyński, N.
Ogińska-Bulik, Łódź 2003, s. 120.
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i poczucie dobrostanu w porównaniu do dostrzeganych w sobie zasobów radzenia sobie24. Występują tu dwa typy oceny:
–– pierwotna - ocena konkretnego wydarzenia25,
–– wtórna – ocena własnych zasobów w kontekście wymagań sytuacji.
Z pojęciem stresu nieodłącznie wśród artystów wiąże się definicja tremy, która towarzyszy osobom w różnym wieku na wszystkich
szczeblach edukacji muzycznej. Trema może występować podczas
kontaktu ucznia z publicznością w sytuacji scenicznej, rzadziej podczas lekcji w klasie, choć i tak się zdarza. Słowo trema pochodzi od
łacińskiego tremere, czyli trząść się, drżeć26 i rozumiane jest jako odczucie lęku, strachu, mające związek z okolicznością występu. Jest
rodzajem stresu ujawniającym się w sytuacji, w której stoi przed
nami trudne zadanie pokazania się innym z jak najlepszej strony.
Zarówno u dzieci jak i młodzieży uczniów szkół muzycznych, stres
związany z publicznym wystąpieniem jest dość specyficzny, ponieważ wiąże się on również z towarzyszącą mu rywalizacją i oceniającym sposobem odbioru27.
Trema, której doświadczają uczniowie wydziałów wokalnych bywa
często paraliżująca i powoduje zaburzenia w omawianych wcześniej
warunkach poprawnej emisji głosu. Objawy tremy takie jak:
–– utrata zdolności logicznego myślenia,
–– zaburzenia pamięci,
–– pesymistyczne nastawienie,
–– nadmierne napięcie mięśni,
–– brak kontroli nad drżącymi rękami czy nogami,
–– zaburzenia rytmu serca,
wpływają niekorzystnie zwłaszcza na pracę mięśni oddechowych,
fonacyjnych i artykulacyjnych oraz powodują zaburzenia podczas
24

Ibidem, s. 119.

25

Ibidem, s. 120.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa
1990, s. 522.
26

27
M. Karpińska, Trema, stres przed występem. Jak sobie z nimi radzić, „Twoja
Muza” 2003, nr 1, s. 59-60.
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wykonania utworu na scenie. Objawy te, jeśli występują również
podczas lekcji i ćwiczeń technicznych, mogą uniemożliwić rozwój
wokalny ucznia.
Trema powoduje obniżenie zdolności wykonawczych oraz utratę
pewności podczas wykonywania utworów. Nadmiernie odczuwana
w czasie lekcji czy występów scenicznych może negatywnie wpływać
na rozwój kariery młodego śpiewaka. Pedagog powinien zatem poznać osobowość ucznia i dokonać wszelkich starań, aby zaopatrzyć
go w odpowiednie narzędzia, które pozwolą na skuteczne radzenie
sobie z napięciami i w efekcie jak najlepsze zaprezentowanie się podczas wykonania utworu.

Podsumowanie
Śpiew klasyczny daje wykonawcy bardzo dużo radości i przyjemności, wymaga jednak od ucznia niemało pracowitości, która jest
potrzebna do regularnych ćwiczeń. Ważnym aspektem jest również
zrozumienie przez ucznia przyczyn stresu i tremy oraz umiejętność
dystansowania się od nich i pozytywnego myślenia. Mimo, że pozytywne myślenie samo w sobie nie zapobiega tremie, to jednak
optymistyczne myśli z pewnością bardziej wspierają wydajność
sceniczną. Pedagog uczący śpiewu solowego, prócz przygotowania
technicznego, powinien skupić się również na podejściu psychologicznym do ucznia i zachęcać go do skupienia się na muzyce i granym utworze. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z tremą to
proces długotrwały, którego warto podejmować się w pracy z uczniami. Bardzo istotne jest również dostarczenie uczniom odpowiednich
narzędzi a w razie konieczności wsparcia psychologicznego w celu
budowania przez nich właściwych strategii radzenia sobie z tremą28.
Według poradnika American Psychological Association29 w rozwijaniu odporności psychicznej kluczowe jest:
–– budowanie bliskich relacji z innymi ludźmi,
28
B. Wojtanowska-Janusz, Strategie radzenia sobie z tremą przez uczniów szkoły
muzycznej, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej”
2017, nr 4, s. 68.
29
The Road to Resilience, http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx
[dostęp: 12.01.2020].
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––
––
––
––

zmiana sposobu widzenia i interpretacji problemów,
akceptacja zmian,
stawianie sobie realistycznych celów,
podejmowanie zdecydowanych działań w niekorzystnych sytuacjach,
–– poznawanie siebie, swoich możliwości, zasobów,
–– rozwijanie pewności siebie, budowanie zaufania w zdolność do
rozwiązywania problemów,
–– zachowanie właściwej perspektywy oraz umiejętności spojrzenia
na stresującą sytuację w szerszym kontekście,
–– wizualizacja sukcesu i tego, co chce się osiągnąć, utrzymywanie
nadziei,
–– dbanie o siebie, zwracanie uwagi na własne uczucia i potrzeby.
Podsumowując, można powiedzieć, że pedagog śpiewu solowego
powinien być czujnym obserwatorem, który odczyta sytuacje stresowe ucznia i będzie go prowadził do sprawności technicznej, zważając na jego stany psychiczne. Wiedza na temat zjawiska odporności psychicznej pozwala zobaczyć w szerszej perspektywie sytuację
ucznia doświadczającego stresów i trudności. Jest ona niezbędna
do konstruowania adekwatnych form wsparcia i pomocy uczniom
w radzeniu sobie ze stresorami30. Jak pisze Iwona Grzegorzewska:
Znajomość czynników ochronnych wskazuje, w jaki sposób nauczyciel może wzmacniać dzieci i ich rodziny w uczeniu się nowych umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu. Zastosowanie modelu czynników ochronnych w edukacji zmienia
perspektywę nauczania i wychowania z myślenia co jest potrzebne na myślenie co
można zrobić31.

Bibliografia
Binkuńska E., Higiena i emisja głosu mówionego, Bydgoszcz 2012.
Brégy W., Elementy techniki wokalnej, Kraków 1974.
30
B. Wojtanowska-Janusz, Rola wsparcia psychologicznego w budowaniu odporności psychicznej uczniów szkół muzycznych, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne
Centrum Edukacji Artystycznej” 2017, nr 4, s. 74.
31
I. Grzegorzewska, Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – wyzwania dla
współczesnej edukacji, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2011, nr 1(53), s. 38.

Rafał Majzner / Rola psychiki ucznia w kształceniu nawyków...

179

Cooper C.L., Palmer S., Pokonać stres, Warszawa 2000.
Elssner Ch., Czy użycie rejestru piersiowego może być dla głosu kobiecego niebezpieczne? „Zeszyt naukowy Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu” 1994, nr 63.
Goławska K., Pedagogizacja. Metodyka nauczania śpiewu solowego i wykonawstwa artystycznego, [w:] Emisja głosu. Struktura, funkcja, diagnostyka, pedagogizacja, red. Z. Pawłowski, Warszawa 2008.
Grzegorzewska I., Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – wyzwania dla
współczesnej edukacji, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2011, nr 1 (53).
Karpińska M., Trema, stres przed występem. Jak sobie z nimi radzić, „Twoja
Muza” 2003, nr 1.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa
1990.
Majzner R., Możliwości wykorzystania elementów metody Christiana Elssnera
w kształceniu głosu sopranowego uczniów na poziomie szkoły średniej, „Konteksty Kształcenia Muzycznego” 2016, 1(4).
Sobierajska H., Uczymy się śpiewać, Warszawa 1972.
Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu,
Kraków 2014.
Tomaszewski T., Człowiek w sytuacji, [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski,
Warszawa 1975.
Walczak-Deleżyńska M., Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od
J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001.
Włodarczyk D., Ocena stresu jako element zasobów osobistych w radzeniu sobie,
[w:] Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, red. Z. Jurczyński, N. Ogińska-Bulik, Łódź 2003.
Wojtanowska-Janusz B., Strategie radzenia sobie z tremą przez uczniów szkoły
muzycznej, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej” 2017, nr 4 s. 68.
Zalewski P., Charakterystyka emisji głosu. Podstawy ogólne prawidłowej - wyrównanej emisji głosu, [w:] Emisja głosu. Struktura, funkcja, diagnostyka, pedagogizacja, red. Z. Pawłowski, Warszawa 2008.
Zalewski P., Problemy zrozumiałości tekstu śpiewanego, [w:] Emisja głosu. Struktura, funkcja, diagnostyka, pedagogizacja, red. Z. Pawłowski, Warszawa 2008.
Zielińska H., Kształcenie głosu, Lublin 2002.
Streszczenie
Autor podejmuje temat warunków prawidłowej emisji głosu w śpiewie
klasycznym, proponując ujęcie wśród nich również psychiki ucznia. Podkreśla ważność optymistycznego nastawienia ucznia do ćwiczeń i wystę-
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pów publicznych, które warunkuje poczucie własnej skuteczności oraz
ocenę sytuacji pozwalającą na unikanie przez ucznia zdarzeń stresowych
i ich ukierunkowywanie na mobilizację organizmu w sytuacji kryzysowej.
Słowa kluczowe: śpiew klasyczny, warunki dobrej emisji głosu, psychika,
poczucie skuteczności, trema
Abstract
The author discusses the conditions for proper voice emission in classical singing, proposing that they should include the student’s psyche. He
emphasizes the importance of the student’s optimistic attitude to exercises and public performances, which determines the sense of self-efficacy and the assessment of the situation that allows the student to avoid
stressful events and to direct them on mobilizing the body in a crisis.
Key words: classical singing, conditions of proper voice emission, psyche,
sense of self-efficacy, stage fright

Adriana Zycha-Gurdek
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Tomice

Przebieg kształcenia w orkiestrach dętych
Training course in brass orchestras
Znaczenie terminu edukacja w języku polskim bywało do tej pory
dwojakie i oznaczało wykształcenie lub wychowanie. Obecnie upowszechnia się szerokie jego rozumienie obejmujące zarówno kształcenie i wychowanie, jak również oświatę, czyli działalność polegającą na upowszechnianiu wykształcenia ogólnego i zawodowego,
wychowania w rodzinie oraz systemu szkolnictwa.
Edukacja jest jednym z najstarszych typów społecznej praktyki,
obok produkcji i wymiany1.
Model ten został nazwany dekaderem edukacyjnym, ponieważ
obejmuje dziesięć szczegółowych procesów, do których należą:
–– hominizacja – proces kształcenia cech gatunkowych człowieka,
–– kształcenie i humanizacja – procesy nauczania i uczenia się umożliwiające poznanie przyrody, społeczeństwa i kultury,
–– wychowanie i jurdyfikacja – wdrażanie do akceptowania i realizowania czynności i ról społecznych,
–– inkulturacja i personalizacja – proces wrastania w określoną kulturę, zmierzający do uzyskiwania tożsamości autonomicznej,
1

T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa 2008, s.169.
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–– socjalizacja – proces socjalizacji pierwotnej w rodzinie,
–– polityzacja, biurokratyzacja, profesjonalizacja – kształtowanie
przydatności do zatrudnienia i funkcjonowania w społeczeństwie
zorganizowanym,
–– kolektywizacja – procesy socjalizacji wtórnej,
–– nacjonalizacja – procesy kształtowania więzi z narodem,
–– etatyzacja – wprowadzenie w organizację i struktury funkcjonowania państwa oraz powinności obywatelskie,
–– globalizacja – wprowadzenie w problemy globalne.
Dla badaczy edukacji ważny jest związek języka z myśleniem. Ida
Kurcz przyjmuje w tej kwestii stanowisko, że
język i myślenie są niezależne od siebie, ale wzajemnie na siebie wpływają2.

Edukacja jest również działaniem na rzecz
zaspokajania aktualnych potrzeb związanych z przygotowaniem ludzi do działalności
zawodowej, udziału w życiu gospodarczym3.

W czasach współczesnych edukacja jest rozbudowaną dziedziną
życia. W jej skład można zaliczyć: kształcenie, samokształcenie, wychowanie oraz samowychowanie.
Proces edukacji obejmuje nie tylko procesy wychowania i kształcenia w instytucjach oświatowych, ale także te, które mają miejsce
w rodzinie. Najpełniejszą analizą strukturalno-funkcjonalną tych
procesów jest model edukacyjny opracowany przez Zbigniewa
Kwiecińskiego4. O poszczególnych procesach traktuje także Teresa
Hejnicka-Bezwińska, która wyodrębnia:
–– edukacyjne procesy naturalnego rozwoju człowieka – są to procesy naturalnego wrastania i wzrastania w kulturę i grupy społeczne.
Najważniejszą grupą społeczną jest rodzina,
–– edukacyjne procesy uspołeczniania jednostki – realizowane są
przez określone organizowanie życia społecznego i instytucje. Or2

I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000, s.160.

3

Ibidem, s.7.

Z. Kwieciński, Dziesięciościan edukacji – składniki i aspekty – potrzeba całościowego ujęcia, Poznań 1984, s. 215.
4
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ganizacja życia społecznego stanowi ważny obiekt badań pedagogicznych,
–– edukacyjne procesy celowościowe – obejmują procesy kształcenia
i wychowania.
Po przeanalizowaniu powyższych definicji edukacji można zauważyć, iż jest to jeden z wielu czynników kształtujących człowieka,
a kształcenie jest formą aktywności ludzkiej niezależną od i równoległą do wychowania (...). Kształcenie – to uczenie się i nauczanie5.
Celem starań kształceniowych i wychowawczych, według Johanna Pestalozziego, musi być
wzbudzenie w młodym człowieku chęci do moralnego życia i nauczenie go, aby tak
dalece, jak to tylko możliwe, próbował pogodzić swoje naturalne potrzeby z partycypowaniem zgodnie z moralnymi wymogami w życiu społecznym6.

Pestalozzi twierdził, że nie można nigdy kształtować dziecka na
wzór tego, co powstało w zamyśle wychowawcy, lecz należy rozwijać
w nim
to, co w nim samym istnieje i co pcha do rozwoju i kształtowania7.

Istotnym aspektem szkolnego kształcenia jest
wpajanie wrażliwości artystycznej i kreatywności8,

które prowadzi do podniesienia jakości życia i do działań moralnych. Szczególnie wysoko wartościowym środkiem odżywczym
dla umysłu jest od dawna muzyka. Muzykowanie zaczyna się od
śpiewu. Nauczyciele, którzy śpiewają regularnie ze swoimi uczniami, kładą istotne podwaliny pod edukację muzyczną. Obowiązuje
tu reguła trzeba zagłębiać się w świat dziecka9. Szwajcarski pedagog
Marcel Mulle-Wieland w swojej koncepcji przedstawił kształcenie
jako trzystopniowy proces:
–– wykształcenie, rozumiane jako kształcenie predyspozycji. Głów5

M.J. Szymański, Socjologia edukacji, Kraków 2013, s. 86.

6

A. Bruhlmeier, Edukacja humanistyczna, Kraków 1993, s. 13.

7

Ibidem, s. 18.

8

Ibidem, s. 105.

9

Ibidem, s. 137.
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nym narzędziem nauczyciela jest tutaj systematyczne ćwiczenie,
–– wychowanie, rozumiane jako odkrycie życia wewnętrznego w jego
obiektywności (ukierunkowanie zachowania według nadrzędnych
wartości). Głównym atrybutem wychowania jest rozmowa,
–– kształcenie osobowe, rozumiane jako rozwijanie indywidualności
w wyżej przedstawionym sensie. Środkiem do celu jest tu osobisty
kontakt10.
Kształcenie ku twórczości, ku samorealizacji jest ważnym celem
wychowawczym w edukacji ogólnej i specjalistycznej na różnych
etapach kształcenia uczniów zdolnych. W koncepcjach zdolności
i twórczości wskazuje się na konieczność rozwijania i kształcenia
predyspozycji twórczych, które mogą być realizowane w jednej lub
więcej dziedzinach aktywności11. Według Lidii Kataryńczuk-Manii,
w kształceniu muzycznym
bardzo ważne jest pierwsze spotkanie nauczyciela i ucznia, nauczyciel powinien wiedzieć i pamiętać, że swoim zachowaniem i postawą kształtuje i wychowuje uczniów12.

Edukację muzyczną organizuje się na bazie wiedzy pedagogicznej oraz oczywiście w oparciu o własne doświadczenie. Największe
korzyści z edukacji muzycznej osiąga się we wczesnym dzieciństwie.
Należą do nich między innymi:
–– rozwój dziecka w trakcie muzycznego porozumiewania się,
–– dialog muzyczny jako wymiana muzycznych myśli.
Zanim dziecko zdobędzie biegłość w porozumiewaniu się za
pomocą głosu śpiewu, musi zdobyć umiejętności w następujących
dziedzinach:
–– słuchanie – polega na skupieniu uwagi na dźwiękach dobiegających do naszych uszu,
–– uleganie wrażeniom – odczuwanie i reagowanie na to, czego słuchamy,
10

Ibidem, s. 164.

11

B. Śliwerski, Pedagogika, tom 4, Gdańsk 2010, s. 279.

L. Kataryńczuk-Mania, E. Kumik, Profesjogram nauczyciela szkoły muzycznej,
[w:] Konteksty kultury Konteksty edukacji – profesjonalne kształcenie i upowszechnianie muzyki, red. M. Gardoń-Preinl, G. Mania, Kraków 2017, s. 104.
12
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–– percepcja – polega na wyciąganiu informacji ze środowiska za pomocą zmysłów,
–– rozróżnianie – pozwala ustalić, że to, co spostrzegliśmy i odczuliśmy w słuchanej muzyce nie jest takie samo,
–– audiacja – słuchanie i formalne przetwarzanie w umyśle dźwięków
muzyki, która nie jest w danym momencie fizycznie obecna,
–– improwizacja – spontaniczna audiacja, polega na wykonaniu motywów tonalnych, rytmicznych oraz harmonicznych z pewnymi
ograniczeniami13.
W procesie tworzenia muzyki dzieci zdobywają wiedzę o strukturach muzyki, jej istocie. Kształtowanie zdolności twórczych, realizowanych na materiale muzycznym, stanowi bazę wykorzystywaną
w innych dziedzinach życia. Kształcenie to integralny składnik zinstytucjonalizowanych działań dydaktycznych, realizowany w orkiestrach dętych na trzech etapach, które poniżej zostaną scharakteryzowane.
Pierwszy etap kształcenia oparty jest na technice gry na instrumencie dętym, prawidłowym sposobie zadęcia, prawidłowym oddechu przeponowo-żebrowym, jak również biegłości czytania nut,
która jest doskonalona poprzez ćwiczenia ze „Szkoły na klarnet, flet,
trąbkę, saksofon, klarnet” oraz „Zeszytów etiud”.
Na pierwszym etapie kształcenia młodzież ćwiczy grę na instrumencie w małych grupach, maksymalnie pięcioosobowych lub indywidualnie. Ćwiczenia w grupach integrują młodzież i tworzą
pewne nowe komunikaty werbalne i niewerbalne, które występują
w działaniach muzycznych.
Drugi etap kształcenia przebiega zarówno w poszczególnych sekcjach instrumentalnych, jak i w całej orkiestrze. W poszczególnych
sekcjach prowadzący zwracają uwagę na:
–– doskonalenie techniki gry na instrumencie dętym,
–– dynamikę, agogikę i artykulację w utworach muzycznych,
–– rozczytywanie nowych partytur.
Drugi etap w całej orkiestrze polega na monitorowaniu wyżej wymienionych elementów, jak również na ćwiczeniach gam durowych
13

E.E. Gordon, Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, Kraków 1997, s. 122.
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i molowych, które mają na celu poprawę intonacji i powiększenie
oddechu przeponowo-żebrowego.
Ponadto muzycy ćwiczą konkretne utwory, które wykorzystywane są w trzecim etapie kształcenia. Należą do nich między innymi:
marsze, polki, walce, wiązanki pieśni, utwory współczesne.
Trzeci etap kształcenia to już prezentowanie nabytych wiadomości i umiejętności podczas przeglądów muzycznych, koncertów
i konkursów na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Działania, zarówno członków grup muzycznych, jak i kapelmistrzów i nauczycieli, opierają się przede wszystkim na komunikatach
werbalnych i niewerbalnych.
Na I etapie kształcenia zajęcia prowadzi nauczyciel – instruktor.
Nauka gry na instrumencie dla uczących się stanowi etap w dążeniu
do celu, jakim jest wstąpienie do orkiestry dętej. Na II i III etapie
kształcenia zajęcia prowadzą kapelmistrzowie.
Cele kształcenia realizowane są w orkiestrach dętych z nastawieniem na samodzielną i biegłą, w efekcie końcowym, grę na instrumencie dętym i perkusyjnym. Cele, jakie przyświecają kształceniu
realizowanemu w orkiestrach dętych to:
1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań muzycznych.
2. Zaznajomienie członków orkiestry dętej:
–– z podstawami techniki gry na instrumencie: prawidłowa postawa,
prawidłowy oddech przeponowo-żebrowy, prawidłowe trzymanie
instrumentu, prawidłowe zadęcie,
–– z podstawowymi określeniami muzycznymi:
–– dynamicznymi: piano, forte, mezzopiano, mezzoforte, pianissimo, fortissimo, crescendo, decrescendo,
–– artykulacyjnymi: largo, lento, allegro, presto, łuki, kropki
przy nucie, staccato, portato,
–– z podziałem rytmicznym nut i pauz, znakami graficznymi obrazującymi pauzy, zjawiskiem metrum,
–– ze znakami chromatycznymi (krzyżyk, bemol, kasownik), z zastosowaniem tych znaków w działaniach praktycznych,
–– ze znakami muzycznymi niewerbalnymi przekazywanymi przez
kapelmistrza podczas wykonywaniu utworów muzycznych.
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3. Wdrażanie członków orkiestr dętych do samokształcenia, wyrabianie u nich potrzeby stałego i systematycznego ćwiczenia na
instrumencie.
Rysunek 1. Etapy kształcenia muzycznego w orkiestrach dętych

Źródło : Wykres własnego autorstwa.

Przedstawione powyżej szczegółowe cele kształcenia odnoszą
się do pracy dydaktyczno- wychowawczej z dziećmi i młodzieżą na
I etapie kształcenia, jak również do dorosłych członków grup muzycznych na II etapie, mają charakter wytycznych kierunkowych,
a ich dalszej konkretyzacji służą cele zawarte w planach i tematyce
zajęć instruktorów i kapelmistrzów.
Dobór metod nauczania zależy od celu i zadań pracy dydaktycznej oraz właściwości przedmiotów nauczania. W myśl W. Okonia
przedstawić można następujące metody nauczania:
–– metoda asymilacji wiedzy – przeprowadzenie wstępnych pogadanek przed rozpoczęciem gry na instrumencie, mających na celu
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zaktywizowanie uczniów aby nowe treści przekazywane im przez
instruktora zostały przez wszystkich zrozumiane.
–– metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy – metodę tę
cechuje dominacja uczenia się nad nauczaniem. Polega ona na
ciągłej interakcji między instruktorem a członkami grup muzycznych, ale celem tej interakcji jest wzbudzanie wiary w siebie członka grupy muzycznej i przekonanie, że jest on w stanie zagrać coraz
trudniejsze utwory.
–– metody waloryzacyjne – metody te dzielą się na metody impresyjne i ekspresyjne. Metody impresyjne stosowane są względem
utworów muzycznych, które najpierw są wysłuchane przez członków orkiestry dętej, a następnie przez nich wykonane samodzielnie. Członkowie orkiestry dętej często zdobywają informacje
o nowym utworze, interesują się biografią kompozytorów. W ten
sposób wzbogacają swoją wiedzę oraz interesują się kulturą. Prezentowana w literaturze metoda ekspresyjna, również znajduje
zastosowanie w tej pracy. Członkowie orkiestr dętych uczestniczą
we wspólnych przedsięwzięciach, takich jak wspólne koncerty
i konkursy muzyczne, dla których to właśnie istnieje i funkcjonuje orkiestra dęta. Stwarza to między innymi realne szanse podnoszenia kwalifikacji członków orkiestr dętych w dziedzinie oceny
dzieł i czynów ludzkich.
–– metody praktyczne – szerokie zastosowanie w działaniach muzycznych ma metoda ćwiczebna. Polega ona na działaniach praktycznych, mających na celu nabycie wprawy w biegłym czytaniu
nut i wykonaniu technicznym danego utworu na konkretnym
instrumencie, co pozwala na uzyskanie wysokiej sprawności
w grze.
Środkami kształcenia w przypadku zajęć z orkiestrą dętą są przede
wszystkim środki słuchowe. Udział tych środków w procesie kształcenia stale wzrasta. Nauczyciel – instruktor prezentuje na zajęciach
utwory zadane uczniowi, przez co ten ma ułatwione zadanie w rozczytywaniu nowego utworu. Instruktor często muzykuje z uczniem,
co przyśpiesza proces edukacji. Środkiem dydaktycznym w przypadku orkiestr dętych jest również metronom, czyli mechaniczne
lub elektroniczne urządzenie służące do nadawania dokładnego
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tempa. Metronom wykorzystywany jest zawsze najbardziej na I etapie kształcenia. Kapelmistrzowie wykorzystują go również na II etapie , w celu określenia szybkości tempa granego utworu. Kolejnym
środkiem dydaktycznym, przeznaczonym przede wszystkim dla trębaczy i puzonistów, jest spirometr. Ćwiczenia ze spirometrem powodują, że zadęcie do instrumentów dętych blaszanych jest prawidłowe
oraz powiększa oddech.
Treści kształcenia związane są z wiadomościami i umiejętnościami muzycznymi, a dokładniej z umiejętnościami gry na instrumentach dętych i perkusyjnych. Zawarte są one w „Szkołach
na instrumenty dęte”, „Etiudach” i innych utworach koncertowych
na przykład: polkach, marszach, sonatach, walcach. Wszystkie one
zgodne są z podstawą programową MEN i zostały opisane szczegółowo w rozkładach materiału z danego przedmiotu i dziennikach zajęć
prowadzonych przez instruktorów.
Metoda kształcenia według Wincentego Okonia to
wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów,
realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości
uczniów14.

Dzieli on metody kształcenia na metody asymilacji wiedzy (aktywność poznawcza o charakterze reproduktywnym), metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe oparte na twórczej
aktywności poznawczej), metody waloryzacyjne (aktywność emocjonalno-artystyczna) oraz metody praktyczne (aktywność praktyczno-techniczna).
Analizując powyższy podział , w pracyz orkiestrą dętą można wykorzystać wszystkie zaprezentowane przez W. Okonia metody. Na
I etapie kształcenia można posłużyć się dwiema: metodą asymilacji
wiedzy i metodą waloryzacyjną. Na II i III etapie kształcenia można
wykorzystać trzy metody: problemową, waloryzacyjną i praktyczną.
Instruktor – nauczyciel po każdym etapie kształcenia przeprowadza
odpowiedni test muzyczny, sprawnościowy, który ma na celu przejście instrumentalisty do kolejnego etapu kształcenia lub pozostanie
na tym samym etapie i eliminowanie braków, które uniemożliwiają
14

W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998, s. 56.
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przejście do kolejnego, wyższego etapu kształcenia i poszerzania swoich umiejętności.
Organizacja samodzielnej pracy ucznia uwzględnia jego charakter, uzdolnienia, stopień rozwoju umiejętności wykonawczych oraz
wszystkie indywidualne jego cechy. Praca pedagoga w tym obszarze
ma zasadnicze znaczenie, bowiem brak odpowiedniego doświadczenia może utrudniać rozwijanie techniki gry, czy wręcz wypaczyć
wrażliwość muzyczną ucznia. Pedagodzy nauczający gry na instrumentach rzadko stawiają przed sobą jeden cel. Często są one wielorakie, choć z różnym rozłożeniem akcentów. Kiedy jeden pedagog za cel obiera doskonalenie techniki gry na instrumencie, kładąc
mniejszy nacisk na przygotowanie muzyczne, inny stawia właśnie na
stronę muzyczną przygotowania ucznia, nie doceniając roli techniki
i nie zwracając dostatecznej uwagi na tę stronę nauczania. Błąd taki
jest szczególnie niepokojący, ponieważ może zakłócić nadrzędny
cel, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia, nierozdzielność mistrzostwa technicznego i wyrazu muzycznego. Pomyślne rozwiązanie tych zagadnień zależy w głównej mierze od nauczyciela, który
obok wysokiej kultury muzycznej, powinien odznaczać się również
wysokim kunsztem wykonawczym. Ponadto w swoim repertuarze
powinien mieć utwory należące do różnych stylów i odpowiedni
staż odtwórczy, nieodzowny w pracy pedagogicznej z uczniem.
Cała literatura pedagogiczna (ćwiczenia, etiudy, literatura artystyczna) powinna być dostosowana do możliwości wykonawczych
ucznia. Wyrobienie emocjonalnego, aktywnego stosunku do wykonywanego utworu może być osiągane różnymi drogami, zależnymi
od rodzaju materiału muzycznego, uzdolnienia uczącego się i środków dydaktycznych, jakimi posługuje się pedagog: słownego objaśniania, przykładowego wykonania utworu na instrumencie. Przede
wszystkim ważne jest, aby na zajęciach skierować uwagę ucznia na
sens artystyczny utworu. Następnie starać się o to, ażeby niuanse dynamiczne i agogiczne nie były tylko wyuczone, lecz także zrozumiałe
i pełne uczucia. W procesie wykonania muzycznego na dętych instrumentach wydzielić można następujące elementy:
–– oddech: dokładny, równomierny, stopniowo wzmacniający się,
stopniowo słabnący, ukształtowany odpowiednio do wymogów,
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–– napięcie mięśni twarzy – odpowiednie do wydobywanej wysokości dźwięku i zgodne z oddechem,
–– ruch palców,
–– praca języka określająca charakter artykulacji.
Należy pamiętać o rozwijaniu dobrych nawyków w każdym
z tych elementów i łączeniu ich tak, by wszystkie wykonane były
naturalnie i swobodnie. Jednocześnie z rozwijaniem techniki uczącego się, pedagog ma obowiązek dbać również o doskonalenie jego
zdolności muzycznych. Kształcenie słuchu muzycznego, poczucie
rytmu i pamięci muzycznej – wszystkie te elementy uwzględniane
są w codziennej pracy. Właściwe nastrojenie instrumentu, konieczność ustawicznych poprawek wysokości pojedynczych dźwięków za
pomocą odpowiedniej zmiany napięcia warg oraz pracy przepony
wymagają zwiększenia wrażliwości słuchowej na intonację. Szczególna wrażliwość na barwę dźwięku rozwija się dzięki praktycznej
działalności muzycznej i ustawicznemu kierowaniu uwagi na jakość
brzmienia. U poszczególnych wykonawców można spostrzec różny
stopień wrażliwości na intonację i ogólne brzmienie instrumentu.
U posiadających rozwinięty, wrażliwy na brzmienie słuch, wytrwała
praca daje intonacyjną czystość i udoskonaloną jakość brzmienia.
Natomiast niewymagający wiele od siebie wykonawca przyzwyczaja
się do fałszu produkowanych przez siebie dźwięków jak i do ogólnie
niezadowalającego brzmienia. Dlatego przy formowaniu doskonałości wykonawczej bardzo ważne jest zwracanie uwagi na intonacyjną
stronę nauczania. Z tego punktu widzenia mniejszym błędem jest
granie niezbyt ładnym dźwiękiem, ale czysto niż pięknym dźwiękiem, lecz fałszywie. U grających na wszystkich, bez wyjątku, instrumentach nieodzowne jest posiadanie dobrego słuchu. Przy pomocy
ćwiczeń można, oczywiście w pewnym stopniu, słuch przeciętny
udoskonalić na tyle, że osiąga on właściwości słuchu bardzo dobrego. Przy tym łatwiejsze jest zapamiętywanie i określanie wysokości
poszczególnych dźwięków danego instrumentu dzięki odróżnianiu
ich barwy. Rozwijanie słuchu potrzebuje i wymaga systematycznej
pracy i systematycznej uwagi ukierunkowanej na czystość intonacji w czasie gry, a także nieustannych ćwiczeń w określonych tonacjach. Słuch muzyczny można rozwijać jedynie pod warunkiem
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długotrwałej, systematycznej pracy między innym przy czytaniu
skomplikowanych ćwiczeń. Czysta intonacja pozostaje bowiem
bezwzględnym warunkiem i podstawowym środkiem artystycznego, pełnego wyrazu wykonania. Jednym ze sposobów eliminowania
niedokładności intonacyjnych jest wzajemne oddziaływanie oddechu i warg. Na wszystkich instrumentach blaszanych i drewnianych,
z wyjątkiem fletu, nasilenie wydechu przy nie zmieniającym się napięciu mięśni warg powoduje pewne obniżenie dźwięku. Wzmocniony wydech doprowadza bowiem do drgania większych części
wibratorów wytwarzających dźwięk. W instrumentach ze stroikiem
trzcinowym (obój, klarnet, fagot), drgają większe części stroika,
podobnie jak przy wzmagającym się wietrze zaczynają kołysać się
większe części drzewa. Mocniejsze ściśnięcie wargami stroika skraca
długość jego drgającej części, nie pozwalając na obniżenie dźwięku.
Jeżeli chodzi o precyzję strojenia, to każdy instrument dęty ma swoją
specyfikę, na przykład „e” w oktawie małej zawsze brzmi za nisko.
Jednak podwyższenie tego dźwięku do normalnego stroju pociąga
za sobą nadmierne podwyższenie dźwięku „h” w pierwszej oktawie
(dźwięku występującego w literaturze muzycznej znacznie częściej
niż najniższy dźwięk klarnetu – „e” w oktawie małej). Również niektóre inne dźwięki tego instrumentu także mają niedoskonałości
w stosunku do jednolicie precyzyjnego stroju. Wykonawca musi je
poprawiać za pomocą ust i właściwego napięcia oddechu. Jedynie
w niektórych przypadkach można skorzystać w tym celu z innych,
zastępczych chwytów.
Umiejętności podwyższania i obniżania poszczególnych dźwięków swojego instrumentu należy uczyć już od samego początku
kształcenia. Nauczyciel nie powinien nigdy dopuszczać do tego, aby
uczeń grał na nie nastrojonym instrumencie i tym samym przyzwyczajał się do jego fałszywego brzmienia. Ustawiczne wymaganie dokładności intonacji pomaga uczniowi w szybszym usunięciu braków
w tym zakresie. Jest to jednak możliwe tylko w tych przypadkach,
kiedy odchylenie wysokości dźwięku od normy jest nieznaczne.
Najczęstszym sposobem dostrajania się w grze na klarnecie jest
wydłużanie lub skracanie słupa powietrza wibrującego w instrumencie przy pomocy baryłki. Mankamentem tego rozwiązania jest brak
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w baryłce tulejki, która przy wysuwaniu baryłki zapobiega tworzeniu
się szpary między kanałem baryłki, a kanałem górnej części instrumentu. Warunkiem dokładnego intonowania wykonawcy jest dobrze
rozwinięty słuch muzyczny. Jeżeli słuch jest niedoskonały, wykonawca ma kłopoty z określeniem wysokości dźwięku w relacji do akordu,
do którego przynależy albo w stosunku do dźwięku, z którym powinien współbrzmieć. Wniosek nasuwa się tutaj sam: należy wytrwale
pracować nad usuwaniem tych niedostatków słuchu muzycznego.
Jednak w praktyce zdarza się, że wykonawca, posiadający rzekomo
zupełnie dobry słuch, gra wszystko fałszywie. Przyczyny tego stanu
rzeczy należałoby upatrywać w braku słyszenia wykonywanej muzyki. Pedagodzy niekiedy tłumaczą niedokładności intonacyjne tym, że
wykonawca słabo słyszał samego siebie w czasie wykonywania utworu. Stwierdzenie takie należy uznać za błędne a ponadto dezorientujące ucznia.
Według Władysława Zaczyńskiego proces kształcenia – to
zespół nauczycielskich i uczniowskich celów dydaktycznych i przebiegających w sposób regularny, czyli powtarzający się. Dlatego proces kształcenia jest procesem intencjonalnym, to jest świadome inicjowanym i prawidłowościowym15.

Można powiedzieć, że proces kształcenia – to zespół czynności
nauczycieli i uczniów, oraz zastosowanie takich środków i warunków, jakie służą wywołaniu pożądanych zmian wśród uczniów.
Współczesna dydaktyka zakłada, że czynności nauczyciela i uczniów
powinny tworzyć spójną całość oraz że podstawowym zadaniem nauczyciela w procesie kształcenia jest kierowanie procesem uczenia
się, czyli przyswajania przez uczniów odpowiedniego zasobu wiadomości, umiejętności i nawyków. Ale zmiany w osobowości i w zachowaniach mogą dokonać się tylko pod wpływem odpowiednio
dobranych treści kształcenia. Należy pamiętać, że przekazywanie
i przyswajanie treści musi być jednak poprzedzone sformułowaniem
celów kształcenia. Proces kształcenia może mieć różnorodny przebieg w zależności od takich czynników, jak wiek uczniów, przedmiot
nauczania, cel i temat zadań, metody kształcenia i baza materialna.
15
W. Zaczyński, Proces kształcenia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 626.
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Wśród wielu czynników warunkujących skuteczność kształcenia
należy wymienić organizację i przebieg tego procesu.
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Streszczenie
W poniższym artykule został zilustrowany przebieg kształcenia w orkiestrach dętych. Wyodrębniono trzy jego etapy , które scharakteryzowano,
a wyniki zostały pokazane na wykresie graficznym. Artykuł zawiera wskazówki do pracy nauczycieli-instruktorów i kapelmistrzów z instrumentalistami na poszczególnych etapach edukacji.
Słowa kluczowe: edukacja, kształcenie, proces edukacji, kształcenie muzyczne, edukacja muzyczna, etapy kształcenia, komunikaty, cele kształcenia, metody nauczania, środki kształcenia, proces kształcenia
Abstract
The following article has been characterized by the course of training in
brass orchestras. Three stages of education were identified and the results were shown in a graphical chart. The article provides guidance for
the work of teachers-instructors and hats with instrumentalists at different stages of education.
Key words: education, educational process, music education, learning
stages, communications, learning objectives, teaching methods, educational measures, learning process
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Zastosowanie improwizacji grupowych
i indywidualnych w kształtowaniu zdrowia
psychicznego
i rozwijania zdolności psychologicznych
u uzdolnionej artystycznie młodzieży
The use of group and individual improvisations in shaping
mental health and developing psychological abilities
in artistically talented youth
Wstęp
Muzykoterapia, definiowana przez niemieckie towarzystwo muzykoterapeutyczne, jest określana, jako kontrolowane użycie muzyki
w ramach relacji terapeutycznej w przywracaniu, ochronie i promocji zdrowia fizycznego i psychicznego1. Historyczne korzenie muzykoterapii leżą w pedagogice specjalnej i opiekuńczo-wychowawczej2.
Z drugiej strony muzykoterapia dziecięca znajduje się bardzo blisko
pedagogiki zabawy, pedagogiki twórczości oraz teorii psychologiczno-pedagogicznych wspomagających rozwój.
Muzykoterapia do tej pory była kojarzona bądź to z leczeniem klinicznym (stacjonarnym, ambulatoryjno-szpitalnym), bądź
1
Was ist Musiktherapie, https://www.musiktherapie.de/musiktherapie/was-ist
-musiktherapie/ [dostęp: 24.07.2019].
2
W. Mahns, Musiktherapie mit Kindern - ein Überblick, „Musiktherapeutische
Umschau” 1998, Band 18.
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Cechy muzykoterapii dziecięcej
Definicja muzykoterapii mówi, że jest to
zastosowanie klarownych i indywidualnie sformułowanych zadań (z zastosowaniem
muzyki) w celu redukcji symptomów, wspierania rozwoju osobowości, polepszenia
komunikacji oraz możliwości ekspresji dziecka8.

Muzykoterapii dziecięcej nie powinniśmy definiować jako pedagogiki muzycznej z terapeutycznym celem. Celem muzykoterapii –
w przeciwieństwie do pedagogiki muzycznej – nie jest nauka muzyki i ogólne umuzykalnienie dziecka. Innym stereotypem związanym
z muzykoterapią jest jej łączenie z pedagogiką specjalną. Terapia zajęciowa bądź muzykowanie z osobami niepełnosprawnymi nie jest
muzykoterapią, ani nie jest nią pedagogika muzyczna z terapeutycznym efektem pośrednim (Nebenwirkung)9.
Muzykoterapia dziecięca (w przeciwieństwie do muzykoterapii
osób dorosłych) skupiona jest w pierwszej kolejności na wytworzeniu
miłej, przyjaznej i dostosowanej do dziecięcych potrzeb atmosfery.
W muzykoterapii dziecięcej swoje miejsce znajdują muzyczno-pedagogiczne metody i treści, elementy oraz cechy. Widoczne jest w niej
terapeutyczno-zabawowe użycie muzykoterapii zorientowanej na
wykorzystanie elementarnych form muzykowania. W bardzo wielu
przypadkach pracuje się na czytelnej strukturze z wykorzystaniem rytuałów, czyli stale powtarzających się elementów terapii w określonym
czasie, jak np. piosenka powitalna, piosenka pożegnalna, śpiewanie
piosenek terapeutycznych, relaks z wizualizacją pod koniec sesji, itp.
Pytanie zatem brzmi, co muzykoterapia może zaoferować dzieciom? Odpowiedz na to pytanie dają nam Cordula Reiner i Ulrike
Schafft, stwierdzając, iż
muzyka przemawia poprzez emocjonalne, fizyczne i poznawcze kanały, które budują pewność siebie, pobudzają wyobraźnię, rozwijają świadomość ciała, orientację
w przestrzeni, wspomagają koordynację ruchu, promują język, wzmacniają pamięć
i koncentrację dzieci i młodzieży”10.
8

W. Mahns, Musiktherapie mit Kindern - ein Überblick …, op. cit.

C. Reiner, U. Schafft, Ambulante Musiktherapie an Musikschulen, „Musiktherapeutische Umschau“ 2004, s. 23.
9

10

Ibidem, s. 21.
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Charakterystyka młodzieży uzdolnionej artystycznie
Państwowe szkoły muzyczne w Polsce, w liczbie ok. 27011, podlegające Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowią
niewątpliwie wielki dorobek polskiej tradycji i kultury muzycznej.
W naszym kraju istnieje długa tradycja szkół muzycznych, które cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży. Jest to potężny system
edukacyjno-muzyczny. W czasach powojennych stały się one wzorcowym – zwłaszcza dla krajów Europy Zachodniej – rozwiązaniem
połączenia specjalistycznego (muzycznego) oraz wszechstronnego
(ogólnokształcącego) systemu kształcenia12.
Jednym ze współczesnych problemów szkolnictwa muzycznego w Polsce, zawłaszcza w pierwszym stopniu nauki, jest zdaniem
Magdaleny Glinieckiej-Rękawik położenie zbyt dużego nacisku
w pierwszych latach nauki gry na instrumencie na trening warsztatowo-techniczny, a nie na rozwój zainteresowań muzycznych, motywacji oraz wrażliwości muzycznej dziecka. Wynikiem takiego stanu
rzeczy (być może) jest pojawianie się zjawiska stresu szkolnego oraz
lęku i tremy13. Szkoły artystyczne (w tym muzyczne) uchodzą za
bardzo sterujące, co wynika z dużej ilości przedmiotów, dużej ilości
obowiązków i zajęć dodatkowych oraz permanentnych sprawdzianów umiejętności (regularnych egzaminów, konkursów, wernisaży,
przedstawień). Dlatego też wprowadzono w roku 2014 reformę specjalistycznego (artystycznego) szkolnictwa muzycznego, w której to
istnieje możliwość większej koncentracji na przedmiocie głównym
(muzykowaniu indywidualnym bądź zespołowym), opcjonalnego
wyboru niektórych zajęć w zależności od zainteresować oraz planów
życiowych ucznia II stopnia szkoły muzycznej14. Niestety reforma ta
nie została wprowadzona w życie.
11
W. Jankowski, Szkoła im. J. Elsnera na tle systemowym, [w:] Szkoła muzyczna.
Studia i szkice, red. Z. Konaszkiewicz, Warszawa 2009, s. 216.
12

s. 7.

Por. Szkoła muzyczna. Studia i szkice, red. Z. Konaszkiewicz, Warszawa 2009,

13
Por. M. Gliniecka-Rękawik, Motywacja do nauki i lęk przed szkołą u uczniów
gimnazjum muzycznego, [w:] Szkoła muzyczna. Studia i szkice…, op. cit., s. 88.
14

Por. W. Jankowski, Szkoła im. J. Elsnera na tle systemowym, op. cit., s. 193.
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Nie ulega wątpliwości fakt, iż młodzież uczęszczająca do szkół
artystycznych w Polsce jest bardzo utalentowana, uzdolniona oraz
zmotywowana (posiadająca dużą motywację osiągnięć oraz wysoki
stopień motywacji wewnętrznej). Młodzież ta, poprzez konieczność
codziennej pracy nad własnym warsztatem (muzycznym, techniczno-tanecznym, plastyczno-malarskim), przyzwyczajona jest do systematycznej pracy, odpowiedzialności, pracowitości, wytrwałości,
regularności ćwiczeń oraz permanentnego wysiłku intelektualnego15.
Młodzież uzdolniona artystycznie jest też przyzwyczajona do długich
okresów ciężkiego wysiłku bez widocznych efektów i natychmiastowych sukcesów. Charakteryzuje się ona także wysokim stopniem
emocjonalności i wrażliwości (estetycznej oraz emocjonalnej; wrażliwości na sztukę oraz na drugiego człowieka) oraz wytrzymałości
i cierpliwości w pokonywaniu trudności16. Zdyscyplinowanie, perfekcyjne zarządzanie czasem (umiejętność jego organizacji i planowania) oraz zdolności samoregulacji - to tylko niektóre z cech, jakimi
dodatkowo wyróżniają się uczniowie szkół artystycznych.
Do negatywnych cech charakteryzujących młodzież szkół artystycznych możemy zaliczyć17:
–– dużą izolację społeczną młodzieży ze względu na naukę w innej
szkole; wyobcowanie oraz poczucie inności,
–– wysoki poziom introwersji,
–– infantylizm emocjonalny i społeczny,
–– brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych;
15
Z. Konaszkiewicz, Specyfika szkolnictwa muzycznego w Polsce - szanse i zagrożenia, wykład wygłoszony na konferencji „Konteksty kształcenia muzycznego. Bariery
edukacji muzycznej” w Łodzi (kwiecień 2014).
16
M.E. Tworowska, Uczeń w systemie – od rekrutacji do okresu poszkolnego, [w:] Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia, red. W. Jankowski, Warszawa 2012, s. 132.
17
E. Lipka, Współpraca między szkołą muzyczną a środowiskiem rodzinnym z perspektywy rodziców, [w:] Szkoła muzyczna. Studia i szkice…, op. cit.; Raport o stanie
edukacji szkolnictwa muzycznego I stopnia. Diagnozy, problemy, wnioski końcowe, red.
W. Jankowski, Warszawa 2012; Z. Konaszkiewicz, Specyfika szkolnictwa muzycznego
w Polsce...op. cit.; A.A. Nogaj, Rola cech osobowości w edukacji muzycznej z perspektywy psychologów, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej” 2014, nr 2, s. 47-54.
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brak determinacji w pokonywaniu trudności,
–– trudności w realizacji wyzwań życiowych związanych z edukacją
artystyczną oraz poza nią,
–– wysoką konkurencję, silną rywalizację, ciągłe ocenianie umiejętności; porównywanie siebie do innych uczniów,
–– perfekcjonizm, samokrytycyzm, niską samoocenę,
–– cechy nerwicowe, silny stres,
–– egocentryzm, egoizm, brak empatii,
–– brak wysoko rozwiniętej kontroli wewnętrznej (uzależnienie od
kontroli zewnętrznej, zewnętrznego oceniania),
–– niekorzystną hierarchię wartości,
–– niewielki stopień samodzielności w życiu pozaszkolnym i inne.
Dzieci i młodzież uczęszczające do szkół artystycznych bardzo
często mają problem w komunikacją z innymi dziećmi, nie tak
uzdolnionymi w sferze muzycznej, tanecznej czy też plastycznej.
Nierzadko młodzież z tych szkół cierpi na brak kontaktu z rówieśnikami ze szkół ogólnokształcących, wywodzących się spoza środowiska artystycznego. Dzieci te rozwijają się w izolacji od innych
grup rówieśniczych, co wpływa bezpośrednio na ich rozwój socjalny
i emocjonalny. Rezultatem izolacji środowiskowej może być także
brak umiejętności odnajdywania się w nowych sytuacjach oraz mierzenia z problemami życia codziennego18.
Młodzież uczęszczająca do szkół artystycznych jest zmuszona
sprostać wysokim wymaganiom: częstym udziałom w konkursach,
koncertach, przedstawieniach, przesłuchaniach, wernisażach, pokazach, plenerach, wystawach, itp. Biorąc pod uwagę sytuację w szkołach artystycznych (w których istnieje permanentna konkurencja,
współzawodnictwo i rywalizacja oraz niszcząca zazdrość), może
dochodzić do sytuacji, w których młody człowiek będzie przeżywał trudności, niepowodzenia i porażki, z którymi nie będzie umiał
sobie poradzić19. Te z kolei mogą doprowadzić do utraty wiary we
18

E. Lipka, Współpraca między szkołą muzyczną…, op. cit.

Szkoła muzyczna. Studia i szkice…, op. cit.; Z. Konaszkiewicz, Specyfika szkolnictwa muzycznego w Polsce...op. cit.
19
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własne możliwości, niezaspokojenia potrzeby akceptacji, rozwoju
lęku przed odrzuceniem oraz odczuwanego napięcia, niepokoju20.
Permanentne przeżywanie sytuacji związanych z ocenianiem i rywalizacją oraz definiowanie siebie jedynie przez sukcesy (np. muzyczne, taneczne, plastyczne) w prostej linii może doprowadzić
także do wahań (obniżenia) samooceny, trudności w koncentracji,
utraty motywacji, rozwoju negatywnego obrazu siebie, czy też wystąpienia zaburzeń na tle nerwicowym (wyczerpania nerwowego,
kryzysu energetycznego, neurotyczności). Brak osiągnięć u uczniów
ze szkół artystycznych może sprzyjać z jednej strony utracie wiary
we własne zdolności w danej dziedzinie, ale także może przełożyć
się na dziedziny pozamuzyczne. Poczucie bycia gorszym zarówno
w grupie rówieśniczej, jak i społeczności szkolnej, niesie ze sobą dodatkowo duży potencjał agresywności. Osobnym tematem dotyczącym młodzieży występującej na scenie (zwłaszcza muzyków i tancerzy) jest problem tremy oraz obycia scenicznego, który także może
być powodem stresu, trudności oraz różnego rodzaju zaburzeń lękowych i nerwicowych.
Kolejną kwestią dotykającą młodzież szkół artystycznych jest
brak czasu wolnego, a idąc dalej, brak czasu na odpoczynek, relaks
oraz odreagowanie napięć szkolnych.
Bez możliwości aktywnego wypoczynku, oderwania się od szkolnej rzeczywistości
(problemów szkolnych) i przy nieustannej presji zadań do wykonania, dzieci stają się
napięte, coraz bardziej zestresowane i przemęczone21.

Problem przeciążenia ogólnego młodzieży (duża ilość przedmiotów w szkole, ilość godzin spędzanych każdego dnia w placówce,
brak czasu wolnego, konieczność znalezienia czasu na ćwiczenie)
często poruszany jest w publikacjach z zakresu szkolnictwa artystycznego w Polsce22.
Ogólnie możemy stwierdzić, iż młodzież w szkolnictwie artystycznym przeżywa różnego rodzaju trudności, które mogą mieć
20

E. Lipka, Współpraca między szkołą muzyczną…, op. cit., s. 160-161.

21

Ibidem, s. 166.

Zob. Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia, red. W. Jankowski, Warszawa 2012.
22
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charakter bądź to specyficznie-artystyczny (np. problem z nauczycielem instrumentu, nieharmonijny rozwój zdolności muzycznych),
bądź indywidualno-rozwojowy, wynikający z konstelacji cech charakteru i osobowości młodego człowieka. Dodatkowo w trakcie
nauki zawsze mogą wystąpić problemy natury rozwojowej, wychowawczej (np. zbytnia agresywność), rodzinnej (brak wsparcia
ze strony rodziców) bądź osobistej (zawód miłosny)23. Najczęściej
występującymi trudnościami doświadczanymi przez uczniów szkół
muzycznych są: trema (95%), trudności w relacjach międzyludzkich
(85%), trudności z koncentracją uwagi (80%) oraz trudności adaptacyjne (60%)24.

Zastosowanie muzykoterapii w szkolnictwie artystycznym
Wedle danych Niemieckiego Stowarzyszenia Szkół Muzycznych25
w roku 2004 w Niemczech w 1-10% szkół muzycznych proponowana jest muzykoterapia (Mannheim, Bad Segeberg, Weimar). Jeżeli
przyjmiemy, że szkół muzycznych jest około tysiąca, to w dziewięciu
z nich proponowana była muzykoterapia26.
Muzykoterapii wykorzystywanej w szkolnictwie artystycznym
powinny przyświecać następujące cele: stwarzanie możliwości do
emocjonalnych przeżyć, wzmacnianie zachowań pro-społecznych
(socjalnych), stworzenie dostępu do świata muzyki bez ograniczania się do jej doskonałego wykonania i wiele innych27. Zajęcia muzykoterapeutyczne – mimo iż wykorzystują środek przekazu, jakim
jest muzyka – nie mają celu umuzykalniającego, lecz cel terapeutyczny, który może odnosić się zarówno do redukcji symptomów, jak
i wspierania rozwoju osobowości dziecka, bądź usprawniania jego
umiejętności komunikacyjnych i wyrazowych, a także językowych.
23
Por. A.A. Nogaj, Rola cech osobowości w edukacji muzycznej z perspektywy psychologów, op. cit.
24

Ibidem, s. 143.

Verband Deutschen Musikschulen, instytucja zbliżona do Polskiego Centrum
Edukacji Artystycznej.
25

26

C. Reiner, U. Schafft, Ambulante Musiktherapie an Musikschulen, op. cit.

27

Ibidem, s. 21.
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Muzykoterapia wg Reiner i Schafft28 stanowi pewnego rodzaju
uzupełnienie z zakresu kształcenia w szkołach muzycznych oraz
balans pomiędzy samą muzyką (uczeniem się jej, graniem jej, osiąganiem technicznych umiejętności; muzyką, jako wynikiem osobistych osiągnięć), a jej przeżywaniem (muzyka, jako towarzysz emocjonalny, towarzysz wszystkich zmian osobowościowych dziecka;
wykorzystaniem muzyki, jako środka do nie-werbalnej komunikacji, do powiedzenia niewypowiedzianego). Panuje przekonanie, iż
zbyt wielką wagę w szkolnictwie muzycznym przykłada się do tego,
co uczeń wykonuje, a nie do tego, czego doświadcza i co przeżywa29.
Muzykoterapia mogłaby tę sytuację zmienić.
Wedle Reiner i Schafft muzykoterapia w szkole muzycznej mogłaby służyć w pierwszej kolejności terapii dzieci z różnego rodzaju
zaburzeniami; dzieci zarówno niepełnosprawnych intelektualnie,
fizycznie jak i duchowo. Muzykoterapia zastosowana w celach terapeutycznych dzieci niepełnosprawnych może przynieść im nie
tylko poprawę ich kompetencji komunikacyjnych i socjalnych (społecznych), nie tylko usprawnienie deficytów językowych (w zakresie
mowy), ale także wszechstronny rozwój osobowości oraz muzycznych umiejętności. W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi muzyka
służy w pierwszej kolejności, jako środek do nawiązania kontaktu
z dzieckiem, które w innych sytuacjach jest odosobnione. Muzykoterapia może być także wykorzystywana w celach terapeutycznych
i prewencyjnych. Przykładem takiego zastosowania może być praca
z młodzieżą z problemami emocjonalnymi, z trudnych środowisk, zagrożonych wydaleniem oraz mającą problemy psychiczne30.
Zastosowanie muzykoterapii w szkolnictwie artystycznym może
przybrać dwa kierunki: kierunek terapeutyczny oraz kierunek pedagogiczny. Kierunek terapeutyczny będzie miał swoje szersze zastosowanie w pedagogice specjalnej oraz terapii dzieci i młodzieży. Muzykoterapia zastosowana w tym celu obejmuje terapię m.in. dzieci
28

Ibidem, s. 20.

M. Chmurzyńska, Przedmiot główny – instrument. Nauczyciele i nauczanie, [w:]
Raport o stanie szkolnictwa muzycznego..., op. cit., s. 53.
29

30
H. Schmidt, Musiktherapeutische Einzel- und Gruppenforderung in der Schule,
„Musiktherapeutische Umschau“ 1998, 19, s. 206-211.
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z zaburzeniami neurologicznymi i intelektualnymi, z zaburzeniami
zachowania, z zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi, z zaburzeniami procesów uczenia się i rozwoju, zaburzeniami precepcyjno
-kognitywnymi oraz zaburzeniami psychicznymi.
Drugim kierunkiem, który mógłby być stosowany w szkolnictwie artystycznym, jest kierunek pedagogiczny. I tutaj nie powinno
się ograniczać działań muzykoterapeutów, którzy pracują na wielu
polach, także z dziećmi zdolnymi, uzdolnionymi artystycznie, potrzebującymi wsparcia emocjonalnego oraz w zwykłej profilaktyce.
Mógłby mieć on swoje główne zastosowanie w pracy z uzdolnioną
artystycznie/muzycznie młodzieżą. Młodzież szkół artystycznych –
podobnie jak szkół ogólnokształcących – także przeżywa różnego
rodzaju problemy, trudności, bądź to natury osobistej, rodzinnej,
bądź rozwojowej.
Praca muzykoterapeutyczna w szkole muzycznej może obrać następujące kierunki:
1. ambulatoryjna muzykoterapia, która polega na organizowaniu
regularnych zajęć terapeutycznych w budynku dla dochodzących pacjentów/uczniów,
2. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych (muzykoterapia indywidualna i grupowa),
3. kooperacja z innymi placówkami (ze szkołami podstawowymi,
szkołami specjalnymi),
4. praca projektowa i warsztatowa.
Szkoła muzyczna, jako miejsce prowadzenia muzykoterapii ambulatoryjnej, dałaby dzieciom i młodzieży ciekawą ofertę terapeutyczną, skoncentrowaną na celach oraz dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb. Celem muzykoterapii ambulatoryjnej może być
nie tylko prewencja i szeroko pojęta profilaktyka, ale także integracja dzieci normalnych i specjalnych, kooperacja, praca dla społeczności lokalnej, czy też wspieranie kolegów ze szkoły muzycznej w pracy
z uczniami trudnymi (agresywnymi, z problemami logopedycznymi, z problemami emocjonalnymi). Kolejnym celem muzykoterapii
ambulatoryjnej mógłby być, modny w ostatnich latach coaching,
doradztwo, czy też prowadzenie szerokiej oferty warsztatowej dla
dzieci i młodzieży.
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Zajęcia indywidualne i grupowe w szkole artystycznej mogłyby
być prowadzone w zależności od potrzeb, diagnozy oraz wieku dzieci i młodzieży. Szkoły artystyczne (w tym w stopniu największym
szkoły muzyczne) mogłyby wprowadzić zajęcia typu terapeutyczne
muzykowanie. Zajęcia te mają charakter zajęć dodatkowych, dla
wszystkich chętnych i potrzebujących dzieci. Najczęściej ich uczestnikami są dzieci upośledzone umysłowo z lokalnych szkół specjalnych, które przyjeżdżają na nie do szkoły muzycznej. Zajęcia takie
mają na celu w pierwszej kolejności wspomaganie procesów percepcyjno-akustycznych, wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości, rozwijanie kompetencji socjalnych oraz językowych (rozwijanie
umiejętności komunikacji oraz mowy)31. Co warte podkreślenia,
zajęcia te nie mają na celu nauki gry na instrumentach muzycznych
i nie powinny być traktowane jako zajęcia z pedagogiki muzycznej
z aspektami terapeutycznymi.
Przykładem kooperacji pomiędzy szkołą muzyczną a szkołami ogólnokształcącymi i specjalnymi może być miasto Mannheim
(Niemcy). Placówka ma w swojej ofercie zarówno zajęcia profilaktyczne (prewencyjne dla dzieci i rodziców, którzy odczuwają różnego rodzaju lęki), integracyjne jak i wspierające dla nauczycieli instrumentu (praca z uczniem trudnym, uczniem agresywnym, uczniem
sprawiającym kłopoty)32. W zależności od sytuacji może być zaproponowana zarówno krótko-, jak i długoterminowa terapia danego
dziecka, bądź jego rodzica. Jedynym problemem jest konieczność
prowadzenia terapii w godzinach popołudniowych, ponieważ dzieci
uczestniczą w godzinach porannych i południowych w wypełnianiu obowiązku szkolnego w różnych szkołach. W trakcie 25-letniej
współpracy w szkole muzycznej w Mannheim z muzykoterapeutami(-tkami), stali się oni (a tym samym muzykoterapia) stałym elementem szkoły muzycznej i tamtejszego środowiska muzycznego33.
Jeżeli chodzi o aktywności muzyczne, które mogą być stosowane
31
Zob. D. Sinkwitz, M. Kok, Musiktherapie an einer Musikschule, „Musiktherapeutische Umschau“ 1998, 19, 212-215.
32
M. Kok, Neue Wege der Musiktherapie an der Musikschule - Kooperation mit
allgemein bildenden Schulen, „Musiktherapeutische Umschau“ 2006, 27, s. 270.
33

D. Sinkwitz, M. Kok, Musiktherapie an einer Musikschule, op. cit.
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podczas zajęć muzykoterapeutycznych, będą to następujące techniki:
–– rozmowa,
–– rytuały,
–– muzykoterapia aktywna:
–– gra na instrumentach muzycznych,
–– spontaniczne muzykowanie na instrumentach,
–– improwizacje muzyczne (instrumentalne, wokalne),
–– muzyczny dialog,
–– zabawa, ruch do muzyki, zabawy muzyczno-ruchowe,
–– śpiewanie,
–– ćwiczenia audiacyjno-percepcyjne,
–– arteterapia:
–– malowanie do muzyki,
–– gra na role, użycie elementów dramy i teatrzyku kukiełkowego, gry i zabawy integracyjne, gry muzyczne, zabawy oparte
na regułach,
–– elementy choreoterapii,
–– muzykoterapia receptywna: słuchanie muzyki, analiza piosenek
terapeutycznych34.
Wszelkie formy ekspresji artystycznej i technik kreatywnych z nią związanych są szeroko stosowane w psychoterapii i mają następujące cele:
–– rozwój wyobraźni twórczej, emocjonalności, procesów poznawczych oraz psychomotoryki,
–– rozwój wrażliwości estetycznej,
–– uczenie się prawidłowej komunikacji,
–– wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwój potencjału
ucznia/pacjenta,
–– poprawa jakości życia i inne35.
34
W. Mahns, Musiktherapie mit Kindern …, op. cit. s. 452; D. Sinkwitz, M. Kok,
Musiktherapie an einer Musikschule, op. cit., s. 315.
35
Za: H. Cesarz, Kreatywność w muzykoterapii, [w:] Arteterapia w medycynie
i edukacji, red. W. Karolak, B. Kaczorowska, Łódź 2008, s. 23-28.
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Rola improwizacji w muzykoterapii
Nauka improwizacji jest pomijana w procesie edukacji muzycznej
dziecka36. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, iż nauka improwizacji w epokach minionych stanowiła jeden z ważniejszych
aspektów edukacji i wykształcenia muzycznego. Zarówno w utworach z czasów baroku, jak i z czasów współczesnych, umiejętności
improwizacyjne były niezbędne, pożądane, a nawet konieczne do
prawidłowego wykonania i interpretacji utworów.
Zdaniem muzycznych autorytetów minionych epok wykształcony artysta po prostu
musiał umieć improwizować37.

Zdumiewający jest fakt, iż młodzież szkół artystycznych (zwłaszcza
muzycznych) pozbawiona jest umiejętności improwizacji, spontanicznego tworzenia oraz rozwijania kreatywnej twórczości. Szkolnictwo muzyczne w Polsce zapomniało o nauce muzykowania od
siebie, o nauce tworzenia własnych dzieł, rozwijaniu kreatywnego
potencjału ucznia oraz zachęcaniu go do osobistego udziału w procesie twórczym.
Improwizacja w szkolnictwie muzycznym i w pedagogice muzycznej zamarła, lecz w muzykoterapii święci triumfy. Wiele źródeł
w literaturze przedmiotu podaje, iż centralną metodą muzykoterapii
aktywnej są improwizacje38. Istnieje bardzo wiele technik improwizacyjnych, które służą muzykoterapeutom jako podstawa ich pracy
i mają na celu nawiązanie kontaktu muzycznego między terapeutą
a pacjentem. Istnieje też wiele rodzajów improwizacji:
–– mogą być swobodne bądź strukturyzowane,
–– mogą być wolne tematycznie lub podane przez terapeutę,
36
M. Olak, Wybrane zagadnienia dotyczące nauki improwizacji, [w:] Szkoła muzyczna. Studia i szkice…, op. cit., s. 125.
37

Ibidem, s. 145.

Zob. K.E. Bruscia, Improvisational Models of Music Therapy, Springfield 1987;
T. Wigram, Improvisation. Methods and Techniques for Music Therapy Clinicians, Educators, and Students, New York 2004; H. Cesarz, Wybrane metody i techniki muzykoterapii w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie, [w:] Podstawy muzykoterapii, red.
K. Stachyra, Lublin 2012.
38
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–– mogą być solowe, ensamblowe bądź grupowe,
–– mogą być instrumentalne, plastyczne bądź wokalne, itp.
W muzykoterapii aktywnej twórcą muzyki jest sam pacjent,
w odróżnieniu od muzykoterapii receptywnej, w której to korzysta
się z gotowych już nagrań oraz utworów muzycznych. To samodzielne tworzenie improwizacji jest wskazane nie tylko w celu lepszego
poznania siebie, swojego stylu, ale także w celu tworzenia dzieł indywidualnych, często nawet o silnym zabarwieniu emocjonalnym.
Dzieci i młodzież biorące udział w procesie twórczym lepiej i szybciej potrafią rozwinąć własny język muzyczny, a ich aktywny udział
w procesie tworzenia będzie dodatkowo kształtował ich twórczą postawę39.
W muzykoterapii dziecięcej i młodzieżowej tematyka improwizacji oscyluje wokół emocjonalnego życia i przeżyć dziecka. Wybór
tematów do improwizacji będzie zależał zawsze od diagnozy, sytuacji, aktualnych problemów dziecka oraz od osoby samego terapeuty. I tak ciekawym tematem improwizacyjnym może być np. moja
złość (jako przykład pracy z emocjami), bądź mój ulubiony zwierzak
(jako przykład wzmocnienia pozytywnego). Często wykorzystuje się
także obrazki z życia (przeżyte sytuacje), jak np.: ognisko na obozie,
płacząca Miriam, bądź ostatnia kłótnia z bratem/siostrą.
Jak widać z podanych wyżej przykładów, improwizacja zastosowana w muzykoterapii nie ma charakteru chaotycznego tworzenia
i grania na czym popadnie w obojętnie jaki sposób. Jest ona zawsze
ujęta w pewne ramy, zasady. Twórcza działalność młodego pacjenta
(zarówno ze względów muzycznych, pedagogicznych, terapeutycznych, jak i wychowawczych) powinna być objęta pewną określoną
strukturą, czyli być ukierunkowana40. Ważne w improwizacji jest
także wprowadzanie zasad (np. zasada: tu i teraz) oraz tworzenie
zasad gry, które są bardzo ważne, zwłaszcza w improwizacjach grupowych (mogą to być: zasada słuchania zarówno siebie jak i innych
w trakcie gry, zasada przestrzegania danego metrum improwizacji,
39
Por. M. Olak, Wybrane zagadnienia dotyczące nauki improwizacji, [w:] Szkoła
muzyczna. Studia i szkice…, op. cit., s. 127.
40

Ibidem, s. 135.
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zasada dopasowania się w celu stworzenia harmonii w grze, bądź
zasada kolejności wejść).
Improwizacja w muzykoterapii przybiera najczęściej formę
współimprowizacji, w której to następuje komunikacja na poziomie
nie-werbalnym (komunikacja poprzez muzykę pomiędzy pacjentem
a terapeutą). Improwizacja w muzykoterapii nie ma prowadzić do
stwarzania pięknej muzyki, lecz prowadzić do poczucia wspólnoty
(zwłaszcza w improwizacjach grupowych) oraz do bliskości, budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa (zwłaszcza w improwizacjach solowych).
Ale zapytajmy, co daje improwizacja? Muzykoterapia, a idąc dalej
muzykoterapia improwizowana, stwarza wolną przestrzeń do wypowiedzi pacjenta, zakładając, że to, co w nim wewnętrzne, uzewnętrzni się w działaniu w sposób swobodny, autonomiczny i aktywny.
Między innymi improwizacje instrumentalne i wokalne według Heleny Cesarz
mogą w bardzo łatwy i przystępny sposób kształtować i rozwijać potencjał twórczy
każdego człowieka41.

Oprócz improwizacji indywidualnych (najczęściej tematycznych)
często na zajęciach muzykoterapeutycznych stosowane są improwizacje grupowe. Grupowa improwizacja muzyczna według K. Bruscia
umożliwia między innymi:
–– ustanowienie niewerbalnego kanału komunikacji,
–– kształtowanie tożsamości oraz postawy twórczej,
–– zgłębienie różnych aspektów siebie w relacji z innymi,
–– rozwijanie zdolności do wchodzenia w bliskie relacje z innymi,
–– rozwijanie umiejętności grupowych,
–– rozwijanie kreatywności, doświadczania wolności, spontaniczności, zabawy, przyjemności,
–– stymulowanie i rozwijanie zmysłów oraz
–– rozwijanie zdolności percepcyjnych i poznawczych42.
41
H. Cesarz, Kreatywność w muzykoterapii, [w:] Arteterapia w medycynie i edukacji, red. W. Karolak, B. Kaczorowska, Łódź 2008, s. 23.
42

K. Stachyra, Modele, metody i techniki w muzykoterapii, Lublin 2012, s. 78.
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Wychodzi się z założenia, że każdy człowiek jest w stanie grać na
prostych instrumentach muzycznych, a tym samym potrafi improwizować. Na terapii muzyką istnieje zasada, iż wszystkie wytwory
muzyczne produkowane przez dzieci i młodzież są dobre, nie ocenia
się ich, każdy gra dobrze oraz to, co w danej chwili czuje. Na zajęciach muzykoterapeutycznych nie ma podziału na dobre i złe produkcje muzyczne. Aspekt oceniania i krytyki produkcji muzycznych
tutaj nie występuje.
Podsumowując, możemy powiedzieć, iż improwizacja muzyczna
jest bardzo naturalną, spontaniczną metodą muzykoterapeutyczną,
która uczy słuchania drugiej osoby, uczy wchodzenia w interakcje,
uczy zachowań niekonformistycznych oraz doświadczania siebie
w muzyce.

Przykłady zastosowania muzykoterapii w szkolnictwie
artystycznym
Muzykoterapia w szkolnictwie artystycznym może być wykorzystywana w pracy projektowo-warsztatowej. Projektem nazywamy zorganizowane ciągi działań ludzkich (np. młodzieży) zmierzające do
osiągnięcia założonego wyniku, zawarte w skończonym przedziale
czasu (np. 3h), realizowane najczęściej zespołowo43. Projekt jako
metoda pracy jest narzędziem nowoczesnym, ciekawym i efektywnym. Jest owocem planowania działań, które z założenia mają prowadzić do pewnej zmiany, najczęściej zmiany na lepsze.
Poniżej zostaną przedstawione wybrane przykłady zarówno pracy
projektowej, jak i warsztatowej, z użyciem metod i technik muzykoterapeutycznych. Cele tych projektów są dostosowane do potrzeb,
jak i cech charakterystycznych młodzieży szkół artystycznych.
1) Propozycje projektowe

Projekt 1 pt. „Kim jestem – co umiem?”
Przeznaczony on jest dla młodzieży szkół artystycznych (muzycznych, plastycznych, baletowych), mających problem ze swoją tożsamością.
43
Projekt, http://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_%28zarz%C4%85dzanie%29 [dostęp: 12.01.2020].
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Celem warsztatu jest nauka odczuwania zmian w sobie, zmian
w myśleniu, emocjach, osobowości, uczuciach, spostrzeganiu, percepcji oraz wzmacnianie kompetencji emocjonalnych uczniów biorących udział w projekcie.
Wykorzystane metody i techniki muzykoterapeutyczne
W trakcie zajęć uczniowie szukają wybranych form wyrazu (gra
na instrumencie, śpiew, arteterapia) do ukazania własnej osobowości, własnych pozytywnych i negatywnych cech charakteru, sposobu
myślenia, postrzegania rzeczywistości oraz swoich emocji. Kolejne
zadanie polega na zagraniu improwizacji indywidualnej pt. „Moje
potrzeby i sposoby, w jakie je zaspokajam”. Następne ćwiczenie
z zastosowaniem muzykoterapii receptywnej skoncentrowane jest
na nauce odczuwania/odbierania sygnałów płynących z własnego
ciała podczas słuchania muzyki. Ostatnim zadaniem warsztatowym
dla młodzieży jest zagranie improwizacji ensamblowych (w małych
grupach trzyosobowych) na temat wybranych emocji/stanu emocjonalnego. Zespoły losują emocję, a ich zadaniem jest przygotowanie
i takie zaprezentowanie wylosowanej emocji, aby inne grupy były
w stanie odgadnąć, jaka to jest emocja. Improwizacja ma za zadanie
uwrażliwić młodzież na różne stany emocjonalne, nauczyć umiejętności ich analizowania, okazywania oraz komunikowania.
Projekt 2 pt. „Ja-ty-my: żyć razem, wspólnie tworzyć, uczyć się
siebie”
Projekt jest przeznaczony dla uczniów ze szkół integracyjnych,
bądź uczniów z odmiennych środowisk, np. szkół ogólnokształcących i szkół specjalnych.
Celem warsztatu jest wzmacnianie kompetencji socjalnych
uczniów, nauka współdziałania w grupie, uczenia się od innych, nauka kierowania i bycia kierowanym, nauka współodczuwania oraz
nauka wrażliwości na odmienność (uwrażliwienia na inność).
Wykorzystane techniki i metody muzykoterapeutyczne
Pierwszym zadaniem jest zagranie wspólnej improwizacji grupowej. Celem jest uzyskanie harmonii, wspólne stworzenie utworu muzycznego, słuchanie siebie nawzajem, nauka koncentracji
oraz współdziałania z innymi w grupie. Kolejnym zadaniem jest

Stella Kaczmarek / Zastosowanie improwizacji grupowych ...

213

gra improwizacji indywidualnej (przez każdego uczestnika warsztatów) na temat: „Jestem królem/królową …”. Improwizacja ma za
zadanie ukazanie, iż każdy ma swoje indywidualne umiejętności, talenty, uzdolnienia, hobby, które nie muszą być zawsze porównywane
z osiągnięciami innym osób. Mottem tej improwizacji jest powiedzenie każdemu wedle potrzeb. Następnym zadaniem jest improwizacja w małych grupach typu leading-following-improwization, polegająca na wymiennym przewodnictwie w grupie, jej prowadzeniu,
kierowaniu przebiegiem jej gry. Zadanie to uświadamia uczestnikom, w jakiej roli czują się lepiej: w roli kierownika czy też kryjącego się w cieniu uczestnika grupy, wspierającego grą inne osoby.
Kończącym warsztat zadaniem jest słuchanie różnych utworów muzycznych (z różnych gatunków, rodzajów) wybranych i przyniesionych na warsztat przez ich uczestników. Ćwiczenie to ma za zadanie
uwrażliwienie na gusta muzyczne innych osób oraz naukę szeroko
pojętej tolerancji.
2) Propozycje warsztatowe

Oferta muzykoterapeutyczna dla uczniów szkół muzycznych
może zawierać także propozycje warsztatowe. Warsztatem nazywamy charakterystyczny dla twórcy zespół metod i środków wyrazu
stosowanych w pracy artystycznej lub terapeutycznej. W szkole artystycznej (muzycznej, baletowej, plastycznej) można zaproponować
warsztaty z zakresu między innymi:
–– pracy z tremą,
–– rozwiązywania problemów,
–– radzenia sobie ze stresem (nauka relaksu z muzyką),
–– asertywności oraz umiejętności mówienia nie,
–– wzmacniania pewności siebie, odkrywania swoich mocnych stron.
Warsztat na walkę z tremą
Wielu uczniów szkół artystycznych cierpi na problemy z tremą.
Trema może dotyczyć tylko i wyłącznie ostatniego nieudanego wystąpienia, posiadać charakter reaktywny (nierealne oszacowanie swoich umiejętności), bądź mieć charakter chroniczny, związany ze zbyt
wysokimi wymaganiami oraz ograniczeniem kontaktów socjalnych
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zainteresowanego. Jak wiadomo trema jest dynamicznym procesem
psychicznym związanym z publicznym wykonaniem utworów muzycznych, gdy wykonawca spodziewa się oceny ze strony słuchaczy44.
Trema jest zjawiskiem, które przeżywane jest nie tylko psychicznie,
ale także cieleśnie (symptomy somatyczne). Może prowadzić do zaburzeń oddechowych oraz zaburzeń regulacji napięcia mięśni, zaburzenia komponentów emocjonalnych i poznawczych itp.
Muzykoterapia i w tym przypadku ma coś do zaoferowania
uczniom szkół artystycznych. Wychodzi się z założenia, iż pomocne w przezwyciężeniu odczuwania tremy mogą być ćwiczenia oddechowe45. Mają one za zadanie zanalizowanie schematu oddychania ucznia, jakości i ilości wdychanego i wydychanego powietrza,
techniki oddechowej oraz postawy przy oddechu oraz graniu na
instrumencie. Celem ćwiczeń oddechowych jest nauka głębokiego
oddychania przy pomocy muzyki. Przy pomocy ćwiczeń ruchowych
natomiast analizowany będzie sposób poruszania się ucznia, rodzaj
ekspresji ruchu, jaką reprezentuje oraz odnajdywane będą ewentualne blokady w ciele.
Kolejnym celem warsztatu jest nauka bycia uważnym (Mindfulness), zwłaszcza na sygnały płynące z ciała, na sygnały wskazujące
na przeżywanie stresu oraz na uczucie tremy. W trakcie warsztatu
pracuje się także z tym, co niewypowiedziane, z ewentualnymi obciążającymi wspomnieniami, lękami, poczuciem bezsilności i osamotnienia na scenie, negatywnymi emocjami, wszelkimi uprzedzeniami, nieporadnościami i problemami uczniów związanymi z tremą,
bądź nie wynikającymi z niej bezpośrednio. Aby nie doprowadzić do
skutków tremy, którymi są często: poczucie braku kompetencji, brak
zadowolenia z zawodu, utrwalenie się nastawienia na porażkę, ważne będzie stosowania szeroko pojętych technik relaksacyjnych. I tak
np. progresywna relaksacja mięśni Jacobsona zmniejsza somatyczną
aktywność i wzmaga poczucie kontroli nad fizjologicznym stanem
podczas koncertu.
44
J. Kępińska-Welbel, Trema u muzyków, „The International Seminar of Researchers and Lecturers in the Psychology of Music” 1990, s. 469-474.
45
I. Tarr, Lampenfieber ist ein musikalisches Problem. Musiktherapeutische Ansätze im Umgang mit Lampenfieber, „Musiktherapeutische Umschau” 2005, 26, s. 35.
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Większość uczniów nie potrafi odpoczywać, relaksować się oraz
wyłączyć się. Dotyczy to zwłaszcza bardzo zmotywowanych uczniów
szkół artystycznych. Dlatego też wskazane będzie tutaj stosowanie
tzw. luźnego napięcia mięśni. Można je uzyskać zarówno za pomocą
strechingu, Relax Breathing (relaksacyjnego oddychania), treningu
mentalnego połączonego z fantazyjnymi wizualizacjami, słuchania
muzyki relaksacyjnej czy też konkretnych treningów relaksacyjnych. W stanie relaksu warto także analizować sobie kolejne etapy
występu, wyobrażać sobie przeżywane emocje związane z występem, analizować krok po kroku sytuację na scenie czy też przegrywanie utworu w pamięci (ćwiczenie mentalne). Ponadto do relaksu
warto stosować lekki, miękki ruch (delikatne kołysanie, chodzenie,
tańczenie) z dodatkowymi elementami (tj.: mruczenie, śpiewanie,
dyrygowanie), w celu harmonijnego poczucia/wyczucia własnego
wewnętrznego ruchu, co wzmocni jednocześnie wyczuwanie samego
siebie46.
Treść warsztatu przedstawia się następująco:
1. Ćwiczenia oddechowe, zmiana techniki oddychania.
2. Ćwiczenia na postawę, wyraz ruchu; odkrywanie wewnętrznego
ruchu.
3. Nauka odczuwania własnego ciała, znajdujących się w nim blokad, niewygody, symptomów, bolących miejsc, czyli słuchanie
swojego wewnętrznego rezonansu i słuchania siebie, swoich potrzeb.
4. Analiza emocji związanych z byciem na scenie: lęk, samotność,
bezsilność, strach, bolesne wspomnienia z przeszłości.
5. Nauka suwerennego wysterowania na scenie, kontroli sytuacji.
6. Odkrywanie nowych ról i doświadczeń z muzyką (zagraj swoją
melodię) poprzez granie na bębnach.
7. Nauka relaksu do muzyki.
Warsztat ten jest propozycją na muzykoterapię indywidualną, ponieważ zawiera elementy indywidualne dla każdego jej uczestnika.
Tak przeprowadzony może prowadzić do powstania nowych planów
46

Ibidem, s. 36.
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życiowych (bądź zmiany poprzednich), uświadomienia sobie sedna problemu, wzmocnienia wewnętrznego oraz – w dalszej konsekwencji – bardziej suwerennego występowania na scenie.
Warsztat na odreagowanie stresu
Kolejną propozycją jest warsztat na odreagowanie stresu. Biorąc
pod uwagę fakt permanentnego przeciążenia uczniów szkół artystycznych obowiązkami i nadmiarem zajęć, zaproponowany został
warsztat mający na celu analizę pochodzenia stresu (znalezienia źródła mojego stresu), a następnie naukę umiejętności odreagowywania stresu, bądź to za pomocą wizualizacji, bądź wybranego treningu
relaksacyjnego.
Warsztat na odreagowanie stresu składa się z następujących aktywności:
1. Co miłego mi się dzisiaj przydarzyło? – analiza przeżytych emocji.
2. Co nie co o stresie, reakcji organizmu oraz jego skutkach.
3. Analiza sposobów na walkę ze stresem w sytuacjach kontrolowanych i nie-kontrolowanych.
4. Nauka umiejętności odreagowywania stresu:
–– nauka relaksu do muzyki,
–– wizualizacja,
5. Treningi relaksacyjne (Jacobson, Lazarus, Schultz).
6. Improwizacja indywidualna pt.: „Moje sposoby na relaks, poczucie harmonii i spokoju”.
7. Podsumowanie warsztatu.
Warsztat na odreagowanie stresu zawiera zarówno elementy muzykoterapii aktywnej (improwizacje), jak i receptywnej (nauka relaksu do muzyki). Celem treningu relaksacyjnego jest odprężenie,
rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego – rozluźnienie (w ciągu dnia), bądź wyciszenie, świadome obniżenie aktywności myślowej (zazwyczaj wieczorem). Jest to ważny element
walki ze stresem – zwłaszcza dla młodzieży, która żyje w permanentnym napięciu.
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Warsztaty z komunikacji i asertywności
Ostatnią propozycją jest warsztat dotyczący nauki asertywności oraz poprawnej komunikacji. Jak już wspomniano, młodzież ze
szkół artystycznych nie ma dobrego kontaktu z młodzieżą z innych
szkół, co jest wynikiem zbytniego izolowania się oraz życia we własnym kręgu. Skutkiem takiej sytuacji mogą być problemy natury komunikacyjnej (brak umiejętności komunikowania, brak umiejętności mówienia o swoich potrzebach i przeżywanych emocjach), błędy
popełniane podczas rozmowy (brak komunikatu ja, mówienie na
około), czy też bariery komunikacyjne wynikające z cech osobowości (tj.: nieśmiałość, brak wiary w siebie, brak umiejętności nawiązania kontaktu).
Program warsztatu wygląda następująco:
1. Jak się dzisiaj czujesz? – analiza stanu samopoczucia.
2. Co nie co o komunikacji.
3. Najczęściej popełniane błędy w komunikacji interpersonalnej.
Improwizacja ukierunkowana tematycznie: „Moje problemy komunikacyjne”.
4. Sposoby na dobrą komunikację. Poznanie techniki porozumiewania bez przemocy M.B. Rosenberga.
5. Moja asertywność, czyli czy umiem odmawiać – ćwiczenie w parach:
–– drama,
–– muzykoterapia,
–– choreoterapia.
6. Podsumowanie warsztatu.
Reasumując, oferta projektowo-warsztatowa jest skierowana
przede wszystkim do uczniów szkół artystycznych, którzy chcieliby
nie tylko rozwiązać swoje problemy (np. z tremą czy z komunikacją), ale także rozwijać siebie, nauczyć się czegoś nowego czy też
nabyć nowe umiejętności z zakresu profilaktyki zdrowia. Mogą one
w przyszłości pomóc w pokonaniu nowych wyzwań, problemów
dnia codziennego, bądź innych trudności.
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Podsumowanie
Muzykoterapia mogłaby być z powodzeniem stosowana w szkolnictwie artystycznym w Polsce. Jej cele i funkcje mogłyby być wykorzystywane i zastosowane zarówno w muzykoterapii profilaktycznej,
jak i klinicznej. Dzięki niej można osiągać ważne cele terapeutyczne
i pedagogiczno-wychowawcze. Dodatkowym plusem stosowania
technik i metod muzykoterapeutycznych w szkolnictwie artystycznym jest rozwijanie umiejętności improwizacji u uczniów tychże szkół. Uzupełniłoby to lukę w programach szkół artystycznych,
w których – jak na razie – nie ma miejsca na rozwój tej sfery, na
naukę wyrażania siebie, czy to poprzez muzykę, taniec, czy sztuki
plastyczne. Traktowanie muzyki w inny sposób (jak to ma miejsce
podczas nauki gry na instrumencie) jest także ciekawą propozycją
dla młodzieży, która mogłaby odkryć nowe drogi do wyrażania siebie, prezentowałaby nie tylko „napisane nuty” przez kogoś innego,
ale traktowałaby muzykę także jako katalizator własnych emocji
i przeżyć.
Stosując muzykoterapię, uczniowie szkół artystycznych mogliby
uzyskać lepszy dostęp do świata własnych emocji, percepcji oraz
poznania. Dodatkowo zajęcia muzykoterapeutyczne pomogłyby im
rozwiązać niektóre problemy, nauczyć komunikacji, asertywności,
podnieść wiarę we własne siły i możliwości - a co najważniejsze zniwelować lęk przed publicznymi występami. Kolejnym plusem
byłaby nauka niczym nieskrępowanej, spontanicznej twórczości,
rozwój kreatywności, nonkonformizmu, niezależności i elastyczności myślenia oraz działania, czy też rozwój szeroko rozumianych
kompetencji społecznych.
Warsztaty i projekty promujące podstawowe umiejętności psychologiczne przy pomocy technik i metod muzykoterapeutycznych
– moim zdaniem – powinny stać się niezbędnym elementem zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu zdrowia psychicznego, ważnym dla każdego ucznia szkoły artystycznej.
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Streszczenie
Najczęściej muzykoterapię w celach klinicznych stosuje się w celu poprawy samopoczucia, niwelowania bólu i lęków, redukcji stresu czy też
traumy. W edukacji muzycznej natomiast może ona służyć poprawie koncentracji, motywacji oraz wspieraniu kreatywności dziecka. Zwłaszcza
improwizacje grupowe i indywidualne, nieformalne czy też ustrukturyzowane, mogą być stosowane w edukacji muzycznej (oraz artystycznej),
jako środek i forma wspierająca psychikę młodego człowieka. Takie techniki muzykoterapeutyczne jak: indywidualne improwizacje tematyczne,
odgrywanie ról, dialog muzyczny są nastawione na sprawdzenie i ujawnienie konkretnych zachowań oraz mogą stanowić źródło wiedzy i punkt
wyjścia do dalszych analiz i pracy z uczniem.
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W pracy przedstawione zostaną przykłady zajęć projektowych i warsztatowych z wykorzystaniem improwizacji indywidualnych i grupowych
mogących służyć ogólnemu rozwojowi zdrowia psychicznego młodzieży ze szkół artystycznych. Improwizacje te mogą być stosowane m. in.
w celu poprawy komunikacji, nauki umiejętności mówienia „nie”, nauki
asertywności, wspierania rozwoju pozytywnego egoizmu, umiejętności
stawiania granic oraz pracy z własnymi emocjami. Kompetencje te należą do podstawowych predyspozycji wpływających na ogólny stan samopoczucia, psychikę i ciało młodego człowieka uczęszczającego do szkoły
muzycznej, plastycznej, bądź baletowej. Możemy zaliczyć je do podstawowych mierników zdrowia psychicznego.
Słowa kluczowe: szkolnictwo artystyczne, muzykoterapia, improwizacje,
młodzież, wspomaganie zdrowia
Abstract
Most often, music therapy for clinical purposes is used to improve well
-being, reduce pain and anxiety, reduce stress or trauma. In music education, on the other hand, it can be used to improve concentration, motivation and support the child’s creativity. Especially group and individual
improvisations, informal or structured, can be used in music (and artistic)
education as a means and form supporting the psyche of a young person.
Music therapy techniques such as: individual thematic improvisations,
role playing, musical dialogue are geared to checking and revealing specific behaviors, and can be a source of knowledge and a starting point for
further analysis and work with the artistic talented pupils.
The paper presents examples of design and workshop intended for young
people from art schools classes using individual and group improvisations
that can serve the general development of their mental health. These
improvisations can be used, among others to improve communication,
learn how to say „no”, learn assertiveness, support the development of
positive egoism, the ability to set boundaries, and work with your own
emotions. These competences belong to the basic predispositions affecting the general state of well-being, psyche and body of a young man
attending a music, art or ballet school. We can include them in the basic
measures of mental health.
Key words: artistic education, music therapy, improvisations, youth, health support
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Specyfika kształcenia w zakresie muzykoterapii
Educational Benefits within the Field of Music Therapy
Działania muzykoterapeutyczne postrzegane są aktualnie w różny
sposób, najczęściej zależny od zasobu wiedzy i doświadczeń dotyczących tego obszaru działań. W wielu ośrodkach zajęcia muzykoterapii traktowane są jako istotny element terapii kompleksowej,
nadal jednak muzykoterapeuci mogą zetknąć się ze sceptycznym
nastawieniem do swojej pracy. Nie neguje się wprawdzie wpływu
samej materii muzycznej na odbiorców, czyli podmiot oddziaływania muzykoterapeutów, lecz metody i techniki muzykoterapii bywają pojmowane jako bardziej intuicyjne niż oparte na podstawach
naukowych. Można przyjąć, że muzykoterapia jest przestrzenią dla
aktywności interdyscyplinarnej, opartej na rzetelnej znajomości materii muzycznej, wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu i psychiki, mechanizmów rządzących emocjami i uczuciami.
Zgodnie z definicją sformułowaną przez Evena Ruud’a w muzykoterapii wykorzystuje się muzykę i jej elementy w procesie zaplanowanym dla ułatwienia i doskonalenia komunikacji, uczenia się,
mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego potencjału oraz
rozwoju lub odbudowy funkcji jednostki. Muzykoterapia ma być
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pomocą w osiąganiu coraz wyższego poziomu integracji intra- i interpersonalnej i wpływać na zyskanie lepszej jakości życia1.
Na humanistyczny wymiar muzykoterapii zwracał uwagę Tadeusz Natanson, który traktował muzykoterapię jako formę działań
prowadzących do „rehumanizacji współczesnego życia, przez wielostronne wykorzystywanie wielorakich walorów substancji muzycznej w celu ochrony i przywracania ludzkiego zdrowia oraz w celu korzystnego wpływania na współkształtowanie zarówno środowiska,
w którym człowiek żyje, jak i na panujące w nim stosunki”2.
Aktualne koncepcje dotyczące kultury, sztuki, estetyki wynikają
w pewnej mierze z wcześniejszych doświadczeń filozoficznych bądź
też kreowane są w opozycji do nich. W dobie kultury ponowoczesnej
można przeżywać trudności w poszukiwaniu tożsamości i spójności
w postępowaniu, dążeniu i wyobrażeniach o szczęściu, co podkreśla
Zygmunt Bauman3.
Autor ten posiłkuje się określeniem płynna nowoczesność, sygnalizując przejście od fazy stabilnej do fazy, której cechą charakterystyczną jest
samonapędowa i samo intensyfikująca się, kompulsywna i obsesyjna „modernizacja”4.

Muzykoterapia wpisywać się może w nurt życia współczesnego
człowieka jako forma, dzięki której można dążyć do zyskania równowagi i harmonii w relacjach z samym sobą i z innymi ludźmi.
Programowanie i prowadzenie sesji muzykoterapeutycznych wymaga jednak, obok profesjonalnego przygotowania, także właściwego sposobu postępowania w stosunku do pacjenta czy podopiecznego - taktu, delikatności, konsekwencji, spostrzegawczości, refleksu,
1
Przytaczam za: W. Szulc Sztuka w służbie medycyny. Od antyku do postmodernizmu, , Poznań 2001, s. 70.
2
T. Natanson, Muzyczna profilaktyka w procesie nauczania-wychowania- wybrane
refleksje, [w:] XIII ogólnopolskie spotkanie współpracowników Instytutu Muzykoterapii, red. Z. Hora, M. Passella, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu”
nr 45, Wrocław 1988, s. 123.
3

Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 37.

4

Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011, s. 26.
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otwartości, akceptacji, dlatego też w toku kształcenia muzykoterapeutów istotną rolę pełni:
–– kształtowanie i podnoszenie poziomu umiejętności, które wpływają
na jakość nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich,
–– formowanie wzorów zachowań nacechowanych empatią,
–– kształtowanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
–– podejmowanie różnych rodzajów aktywności poznawczej,
–– konstruowanie rzetelnej samooceny i refleksyjne podejście do własnych działań,
–– doskonalenie umiejętności warsztatowych,
–– permanentne poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej.
Podstawę technik muzykoterapeutycznych stanowi muzyka, zatem
od muzykoterapeuty oczekiwać należy wysokiego poziomu kompetencji muzycznych zdobywanych w toku kolejnych lat edukacji.
Formalna edukacja muzyczna w Polsce prowadzona jest w dwóch
nurtach – ekstensywnie w szkołach ogólnokształcących i intensywnie w profesjonalnym szkolnictwie muzycznym5.
W podstawowych i średnich szkołach ogólnokształcących przedmiot „muzyka” bywa traktowany w różny sposób, zajęcia z obszaru
sztuki muzycznej prowadzone są dość często przez nauczycieli nie
będących muzykami. Stosunkowo niewielu uczniów ma możliwość
zdobywania głębokich doświadczeń muzycznych w toku edukacji
szkolnej, aczkolwiek istnieją wyjątki i nauczyciele, którzy pasję muzyczną przekazują swoim podopiecznym. Rzutuje to niewątpliwie
na poziom wiedzy muzycznej społeczeństwa i wpływa na kształtowanie gustów estetycznych, co pośrednio wpływa także na jakość
postrzegania muzykoterapii w różnych środowiskach społecznych.
W opinii Agnieszki Weiner przeciętnego Polaka charakteryzuje
dramatycznie niski poziom umiejętności muzycznych6,

przy czym w szkolnictwie ogólnokształcącym należałoby jednak dążyć do tworzenia warunków sprzyjających wychowaniu przez sztukę.
5
A. Weiner, Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Determinanty, zależności, perspektywy rozwoju, Lublin 2010, s. 9.
6

Ibidem, s. 9.
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Specjalistyczne szkolnictwo muzyczne, zwłaszcza prowadzone w szkołach muzycznych II stopnia, służy w znacznej mierze
kształceniu zawodowemu. Od kandydata do szkoły muzycznej
wymaga się posiadania predyspozycji muzycznych, które weryfikowane są podczas procesu rekrutacji. W szkołach muzycznych
przeprowadza się także badania psychologiczne, których celem jest
diagnoza predyspozycji psychicznych kandydata. W toku realizacji
tej ścieżki edukacyjnej zdolności są równe ważne jak gotowość do
ekspozycji publicznej, do natychmiastowego koncertowania uwagi,
do podejmowania aktywności twórczej, odporność na stres, wytrzymałość. Podjęcie edukacji muzycznej przez dziecko wymaga
często zaangażowania całej rodziny w organizację zajęć, dojazdów,
zakupu instrumentów, ćwiczenia na instrumencie etc. etc. Można
przyjąć, że absolwenci szkół muzycznych mają za sobą trening organizacji czasu, związany z koniecznością wypełnienia wszystkich
obowiązków, w tym ćwiczenia na instrumencie.
Kształcenie muzyczne wpływa korzystnie na poziom osiągnięć
uczniów w zakresie wiedzy ogólnej, podnosi poziom ich uspołecznienia i dojrzałości w organizowaniu swojej pracy, a także poprawia
zdolność utrzymania samodyscypliny, co wykazała Zofia Burowska7.
Uczniowie szkół muzycznych uczą się organizacji czasu, mobilizacji do działania, przełamywania własnych oporów czy niechęci do
pracy w danym momencie. Działania te podejmowane są niezależne
od poziomu predyspozycji muzycznych. W szkolnictwie muzycznym wymaga się także prezentacji własnych osiągnięć w formie popisów, koncertów. Gotowość do wystąpień przed publicznością jest
warunkiem uczęszczania do takiego typu szkoły. Uczniowie zobligowani są do opanowania umiejętności współpracy z innymi – poprzez
uczestnictwo w zespołach kameralnych, orkiestrach i chórach8.
Edukacja w dziedzinie sztuki muzycznej związana jest z koniecznością integrowania teorii z praktyką. Wiedza z zakresu teorii
7
Za: W. Sacher, Słuchanie muzyki a kształtowanie emocjonalności dzieci, Katowice
2004, s. 75.
8
Por. D. Colonna-Kasjan, Rola muzyki w wychowaniu dzieci w młodszym wieku
szkolnym, [w:] Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, red. J. Hampel, Warszawa 2014, s. 15.
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muzyki, historii, literatury, analizy dzieła muzycznego i form muzycznych umożliwia przygotowanie muzyka do wykonania utworów
zgodnie z przyjętymi kanonami. Praktyka wykonawcza i ćwiczenie
poszczególnych umiejętności stanowią jednak kluczowe zadania
w trakcie budowania struktury kompetencji muzycznych.
Uczestnictwo w procesie uczenia się muzyki i zdobywania doświadczeń w toku aktywności muzycznej stymuluje rozwój wrażliwości emocjonalnej, działa korzystnie na poziom umiejętności
społecznych, w tym na umiejętność pracy zespołowej, umożliwia
relaksację, wywiera wpływ na koncentrację uwagi, wspomaga zdobywanie umiejętności w zakresie operacji myślowych, przyczynia się
do podnoszenia poziomu koordynacji wzrokowo-słuchowo-motorycznej, rozwija wyobraźnię, mobilizuje do krytycznego myślenia
i twórczego działania9, 10. Muzyka i związana z nią aktywność może
wywierać wpływ na kształtowanie elementów osobowości i postaw
moralnych11.
Predyspozycje muzyczne rozwijane są przede wszystkim dzięki
systematycznej i konsekwentnej pracy. Perfekcję zapewnia dostateczna ilość ćwiczeń, których celem jest doskonalenie techniki, trening
pamięci, podnoszenie poziomu umiejętności interpretacyjnych.
Każde doświadczenie wpływa na kształtowanie osobowości, rzutuje na nastawienie do sztuki muzycznej jako wytworu kultury, do
samego siebie, jako wykonawcy, do innych osób, zwłaszcza tych,
które pełnią role odbiorców.
Perspektywy zawodowe muzyków determinowane są nie tylko
poziomem umiejętności profesjonalnych, ale zapotrzebowaniem
społecznym i sposobami finansowania instytucji służących kulturze
muzycznej, w których znaleźć mogą zatrudnienie instrumentaliści,
wokaliści, teoretycy muzyki, dyrygenci i kompozytorzy oraz inni
specjaliści.
9
3.B. Sicherl Kafol, O. Denac, J. Žnidaršič, K. Zalar, Analysis of Music Education
Objectives in Learning Domains, „Procedia - Social and Behavioral Sciences” 2015,
186, s. 95-96.
10
W. Szulc, Arteterapia Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Warszawa, 2011, s. 116.
11

R. Piotrowska-Dumont, Wychowanie przez muzykę, Kraków 2012, s. 12.
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Przygotowaniu i doskonaleniu zawodowemu muzyków służą przede wszystkim uczelnie muzyczne, których misje związane
są z kształceniem muzycznym, uczeniem warsztatu muzycznego,
prowadzeniem działalności dydaktycznej, artystycznej, naukowo
badawczej, rozwijaniem twórczości. Niemniej istotne wydaje się
kształtowanie postaw studentów i mobilizowanie ich do podejmowania aktywności twórczej i naukowej.
W Polsce wzrasta wprawdzie liczba placówek, w których kształci
się muzykoterapeutów, warto jednak zwrócić uwagę na standardy
kształcenia, efekty uczenia się, podkreślić rolę wartości uniwersalnych w procesie kształtowania i rozwoju osobowości adeptów sztuki
muzycznej, którzy mają nauczyć się, w jaki sposób można wykorzystywać muzykę w muzykoterapii i służyć innym pomocą. Z analizy
dokumentów wybranych uczelni muzycznych wynika, że ich posłannictwo związane jest w dużej mierze z kształtowaniem postaw
otwartości wobec sztuki, wiedzy i relacji interpersonalnych
W Akademii Muzycznej w Krakowie jako misję traktuje się:
kształcenie muzyków - humanistów w szerokim kontekście kultury muzycznej i sztuki, w myśl dewizy: per academiam ad astra, poprzez (…)
– uwrażliwianie na piękno, w którym spotykają się tradycja i nowoczesność, datum
i novum, przeszłość i teraźniejszość;
– otwieranie na różne formy kulturalnej działalności, także: kulturotwórczej12.

W Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu misję
stanowić ma:
odkrywanie i przekazywanie prawdy (…) w poszanowaniu zasad wolności nauczania,
wolności twórczości artystycznej i badań naukowych; dbałość o wszechstronny rozwój studentów, doktorantów, uczestników innych form kształcenia poprzez kształtowanie twórczych, krytycznych, ambitnych i tolerancyjnych osobowości adeptów sztuki muzycznej oraz wytyczanie kierunków rozwoju dyscyplin artystycznych, edukacji
artystycznej i wiedzy o sztuce13.

Misją Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach ma być:
12
Strategia. Akademia Muzyczna w Krakowie, https://www.amuz.krakow.pl/strategia/ [dostęp: 20.11.2019].
13
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Misja i strategia
rozwoju, http://amuz.wroc.pl/misja-i-strategia-rozwoju-16 [dostęp: 20.11.2019].
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nieskrępowana twórczość artystyczna wraz z badaniami naukowymi, działalność dydaktyczna oraz społeczna rola Uczelni.”(…) działania w stronę całego społeczeństwa,
(…) programy zdolne zachęcić do zwrócenia uwagi na wartości płynące z muzyki
jako sztuki uniwersalnej14.

Wszystkie założenia wdrażane w procesie kształcenia muzyków
służą także muzykoterapeutom. Zasadniczą różnicę stanowi jednak
podejście do muzyki, wykonawstwa, twórczości.
Artysta – muzyk promuje sztukę muzyczną poprzez swoje działania, przy czym w zależności od specjalizacji, zajmuje się praktyką
wykonawczą lub teorią muzyki.
Od wykonawcy zależy interpretacja dzieła, co wpływa na odbiór
nie tylko muzyki, ale na nastawienie do artysty, jako do osoby, która
pełni kluczową rolę dla odbiorcy. Na odbiór muzyki przez słuchacza składa się bowiem wiele czynników związanych z samą muzyką
i poszczególnymi elementami dzieła muzycznego oraz tych, które są
związane z wykonawstwem - w tym m.in. temperament i cechy osobowości artysty, sposób podejścia do wykonania, dyspozycja w momencie koncertu, rodzaj i jakość instrumentu, akustyka sali.
Publiczność, wybierając koncerty, kieruje się własnymi preferencjami co do wykonawców i repertuaru, dlatego też na niektóre koncerty trudno dostać bilety, gdy wykonawcy potrafili zaskarbić sobie
przychylność słuchaczy, którzy tłumnie odwiedzają instytucje muzyczne w trakcie ich występów. W języku potocznym stosunkowo
często używa się określenia idę na ... i tu pojawia nazwisko artysty.
Można zatem przyjąć, że opinia o artyście i jego twórczości stanowi
miarę popularności i przyciąga publiczność.
Zdarza się, że zarówno twórcy jak i odbiorcy mają trudności z odnalezieniem swego miejsca w kulturze i problemy ze zrozumieniem
dzieła. W czasach współczesnych, w dobie nieustannie zachodzących transformacji społecznych i kulturowych, trudno określić jednoznacznie kanony estetyczne. Jak podaje Z. Bauman

14
Misja i strategia rozwoju Akademii Muzycznej im Karola Szymanowskiego
w Katowicach, http://www.am.katowice.pl/download/Misja%20i%20strategia%20
rozwoju%20Akademii%20Muzycznej%20im.%20Karola%20Szymanowskiego%20
w%20Katowicach.pdf [dostęp: 20.11.2019].
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kultura składa się dziś z ofert, nie nakazów (…) posługuje się dziś roztaczaniem pokus
i rozstawianiem przynęt, kuszeniem i uwodzeniem, a nie normatywną regulacją15.

Odbiorca ma wolność wyboru sposobu korzystania z dóbr kultury,
chociaż nie stanowi ona uporządkowanej, klarownej struktury, charakteryzuje się płynnością i nieustannym dynamizmem. Artysta jednak jest żywo zainteresowany nie tylko promocją dzieła muzycznego,
ale także promocją własnej osoby, kreowaniem właściwego wizerunku
medialnego i reklamą, co wiąże się z reguły z gratyfikacją finansową.
Inaczej kształtują się relacje i hierarchia wartości w przebiegu muzykoterapii. Muzykoterapeuta wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz pacjentów, podopiecznych, wychowanków, klientów. Kompetencje muzyczne muzykoterapeuty powinny
być na takim poziomie, by przygotowanie koncepcji zajęć, ich organizowanie i prowadzenie nie stanowiło trudności. Istotna jest wiedza
z zakresu historii i literatury muzycznej, analizy i form muzycznych,
etnomuzykologii, umiejętność gry na instrumentach oraz śpiewu,
gotowość do podejmowania aktywności muzycznej we wszelkich formach, improwizowania i współimprowizowania z pacjentami.
Muzyka w muzykoterapii pełni rolę medium komunikacji, służy
strukturyzacji oraz analizie relacji16, działa aktywizująco lub trankwilizująco, wpływa na nastrój i emocje, stymuluje wyobraźnię, ma
znaczenie symboliczne a jej rolą jest m.in. wspomaganie rozwoju
personalnego, co podkreślają Daphne Rickson i Katrina McFerran17.
Zgodnie ze zdaniem Wity Szulc, doświadczanie muzyki traktować
należy jako zachowanie kompleksowe, w którym zawiera się percepcja, umiejętności poznawcze, motoryka, umiejętność komunikacji
społecznej, zaangażowanie emocjonalne i fizyczne, jak również aktywność symboliczna. Muzyka
wzmacnia nas, stanowi psychologiczną i kulturową platformę, na której możemy bazować, podejmując decyzje dotyczące naszego życia18.
15

Z. Bauman, Kultura w płynnej…, op. cit., s. 27.

16

E. Lecourt, Muzykoterapia, czyli jak wykorzystać siłę dźwięków, Chorzów 2008, s. 6.

17
D. Rickson, K. McFerran, Music Therapy in Special Education. Where are we
now?, “Kairaranga” 2017, Volume 8, Issue 1, s. 40.
18
W. Szulc, Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Warszawa 2011, s. 116.
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Pamiętać należy, że wiodącym zadaniem muzykoterapeuty nie
jest autopromocja, ale promowanie aktywności muzycznej w działaniach prozdrowotnych i profilaktycznych.
Programowanie i realizowanie sesji muzykoterapeutycznych wymaga umiejętności i wiedzy interdyscyplinarnej, znajomości podstaw wiedzy biomedycznej dotyczącej budowy i funkcjonowania
ludzkiego organizmu oraz jego psychiki, wiedzy z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej oraz psychoterapii,
niezbędnej dla rozumienia mechanizmów rządzących zachowaniem
oraz problemów związanych z występującymi zaburzeniami, wiedzy
dotyczącej działań rehabilitacyjnych i psychoprofilaktycznych.
W większości ośrodków, w których prowadzone są studia muzykoterapii, w planach zajęć ujęte są treści związane z wykorzystaniem
sztuki w procesach terapeutycznych – w choreoterapii, dramoterapii, arteterapii, kulturoterapii.
W programach kształcenia muzykoterapeutów przewiduje się
także realizowanie szeregu przedmiotów specjalistycznych – ćwiczeń z zakresu muzykoterapii dzieci i dorosłych w ośrodkach klinicznych i placówkach specjalistycznych. Zajęcia muzykoterapii organizowane są w placówkach służby zdrowia, ośrodkach pomocy,
w grupach integracyjnych, w placówkach oświatowo-wychowawczych, sanatoriach, w ośrodkach specjalnych, w ramach resocjalizacji, a także w profilaktyce – w szkołach rodzenia, w centrach odnowy
biologicznej itp.
Rozwój kompetencji zawodowych muzykoterapeuty determinowany jest nie tylko poziomem wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych, ale także specyficznymi cechami osobowości, których
kształtowanie i doskonalenie powinno być traktowane jako istotny
element procesu edukacyjnego. Jak podkreśla W. Szulc
w edukacji muzykoterapeuty ważne jest (…) rozwijanie elastyczności, zdolności do
ogarniania różnych przejawów twórczości pacjenta, uważne słuchanie, „bycie” z pacjentem, towarzyszenie mu w sposób zarówno empatyczny, jak i pełen wrażliwości19.

Od muzykoterapeuty wymagać można wysokiego poziomu kompetencji społecznych, wspomnianej już wrażliwości na potrzeby
19

W. Szulc, Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji, Lublin 2005, s. 102.
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drugiego człowieka, empatii, umiejętności tworzenia bezpiecznej
atmosfery i klimatu zaufania dla uczestników zajęć terapeutycznych,
otwartości i spostrzegawczości. W zawodzie ważną rolę pełni umiejętność nawiązywania kontaktu i utrzymywania relacji terapeutycznych na poziomie profesjonalnym. Wprawdzie muzykoterapeuci nie
składają formalnie „przysięgi Hipokratesa” (Przyrzeczenia Lekarskiego), jednak w swoim postępowaniu powinni kierować się zasadami etyki i dobrem pacjenta.
Cele i sposoby realizacji zajęć muzykoterapii związane są z aktualnymi potrzebami jej uczestników. Cele stricte terapeutyczne realizowane są w pracy z osobami zdiagnozowanymi, cele rozumiane
w kategoriach profilaktycznych realizować można w szerszym wymiarze, dobierając stosowne metody i techniki pracy. Muzykoterapeuci czerpią z doświadczeń pedagogiki muzycznej, wykorzystują
elementy systemów wychowania muzycznego Carla Orffa, Emila
Jaquesa-Dalcroze’a i Zoltana Kodaly’a, twórców programów, których
celem było wychowanie dla muzyki i przez muzykę20.
Sesje muzykoterapeutyczne prowadzone są w oparciu o aktywność
muzyczną, dzięki której można rozwijać i wzmacniać zachowania pożądane społecznie, dążyć do stanu równowagi emocjonalnej, ćwiczyć
umiejętności wpływające na jakość kontaktów interpersonalnych,
opracowywać strategie postępowania w sytuacjach trudnych.
Uczestnicy zajęć muzykoterapeutycznych mają stosunkowo często okazję do zdobywania inspirujących doświadczeń przydatnych
w życiu codziennym, co jest korzystne w planowaniu strategii dalszego postępowania, ustalaniu celów i ich hierarchii.
Zgodnie z podejściem Cheryl Dileo techniki muzykoterapeutyczne można w ogóle rozpatrywać w kategorii zdobywanych doświadczeń muzycznych. Autorka ta wymienia m.in. techniki receptywne
(receptive), rekreatywne (recreative), improwizacyjne (improvisatory), aktywne (activity), kombinowane (combined)21. Wszystkie służą
osiąganiu założonych celów terapeutycznych.
20

Przytaczam za: K. Lewandowska, Muzykoterapia dziecięca, Gdańsk 1996, s. 48.

Ch. Dileo-Maranto, Music Therapy Clinical Practise. A Global Perspective and
Classification System, [w:] Music Therapy International perspectives, Edit. Ch. Dileo
-Maranto, Pensylwania 1993, s. 688-689.
21
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Jak podaje Lori Gooding (powołując się na badania przeprowadzone przez M. Silvermana i M. Reitman, D. Rickson, W. Watkins),
stosowanie technik muzykoterapeutycznych w grupach dzieci wywiera korzystny wpływ na rozwój umiejętności społecznych uczestników zajęć, w tym na rozwój odpowiedzialności za zachowanie wobec innych osób, na inicjowanie i utrzymywanie właściwych relacji
interpersonalnych, na sposób i poziom koncentrowania uwagi kierowanej w stronę innych osób w środowisku rówieśniczym22.
Muzykoterapia może być stosowana w formie receptywnej, której
podstawą jest recepcja, percepcja i apercepcja materiału muzycznego lub w formie aktywnej.
W muzykoterapii receptywnej stosowane są głównie techniki
projekcyjne kierowane, w których muzykoterapeuta formułuje temat wyobrażeń w sposób metaforyczny a sam proces wyobrażeniowy związany jest z określonymi zadaniami. Muzykoterapia aktywna
w swoim założeniu obejmuje wszelkie formy aktywności muzycznej.
Polega na odtwarzaniu lub improwizowaniu muzyki za pomocą instrumentu, głosu lub ruchu23.
W muzykoterapii receptywnej kluczową rolę pełni kwestia doboru materiału muzycznego, zgodnego z przyjętymi przez muzykoterapeutę kryteriami zależnymi od potrzeb grupy lub pacjenta indywidualnego, rodzaju zajęć, zakładanych celów.
Wprawdzie nie istnieją uniwersalne recepty muzyczne, jednak
znajomość literatury muzycznej oraz zasad programowania muzyki do terapii i umiejętność przewidywania reakcji pacjentów na
prezentowaną muzykę, umożliwiają efektywne wykorzystanie fragmentów muzycznych i dalszą pracę nad skojarzonym materiałem.
Percepcja muzyki zależy od poziomu doświadczenia i wiedzy, ale jak
podkreśla Ewa Klimas-Kuchtowa opiera się także na
specyficznych, percepcyjnych zdolnościach muzycznych, takich jak słuch wysokościowy, słuch analityczny, pamięć tonalna i rytmiczna, poczucie rytmu, barwy, czasu
22
Przytaczam za: L. Gooding, The effect of a Music Therapy Social Skills Training Program on Improving Social Competence in Children and Adolescents with Social
Skills Deficits, “Journal of Music Therapy” 2011, 48 (4), s. 443-444.
23
Por. H. Cesarz, O muzyce i muzykoterapii, „Muzykoterapia Polska” 2003, nr
1(5) s. 10-11.
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trwania i innych. Nie można pominąć możliwych do rozwijania umiejętności i nie
chodzi tutaj o zdolności wykonawcze czy improwizatorskie, lecz o audiację, czyli
o myślenie muzyczne24.

Nie można zatem zakładać, że pacjent będzie percypować dzieło
muzyczne w taki sam sposób jak muzykoterapeuta, którego udziałem było wiele doświadczeń muzycznych. Skojarzenia do muzyki także nie muszą być jednoznacznie określone, a pacjent nie ma
obowiązku podążać tropami twórców. Wyobrażenia do muzyki nie
podlegają ocenom, można jednak zorientować się na ich podstawie
jaki jest stan pacjenta.
Konstruowanie zajęć muzykoterapii aktywnej obliguje muzykoterapeutę do wykazania się umiejętnościami wykonawczymi,
umiejętnościami z zakresu improwizacji, kreatywnością w działaniu i twórczym podejściem do muzyki, dlatego też bardzo istotne
w przygotowaniu do zawodu jest uzyskanie swobody i biegłości gry
na instrumencie, znajomość repertuaru przydatnego w muzykoterapii, gotowość do podejmowania współimprowizacji.
Stosowanie różnorodnych technik pracy mobilizuje terapeutę do
nieustannego pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności, do
aktywności poznawczej i poszukiwania skutecznych działań terapeutycznych.
Muzyka jest wspólnym mianownikiem działań muzykoterapeutycznych, artystycznych i edukacyjnych, różni je jednak sposób podejścia do podmiotu tych działań, ich kontekst społeczny i kwestia
oceny efektywności.
Formy aktywności muzycznej i ekspresji twórczej podczas zajęć
muzykoterapeutycznych nie podlegają ocenie, istotniejszy od efektu artystycznego jest proces, który zachodzi w czasie zajęć. Celem
terapii jest m. in. przygotowanie pacjenta do funkcjonowania bez
pomocy terapeuty, trening umiejętności społecznych, niwelowanie
napięć, obniżanie poziomu lęku i stresu.
Przygotowanie do pełnienia roli muzykoterapeuty powinno obejmować nie tylko wyposażenie absolwenta we wszechstronną wiedzę,
24
E. Klimas-Kuchtowa, Różne spojrzenia na muzykę, wymagania wobec muzykoterapii i muzykoterapeuty, [w:] Arteterapia w medycynie i edukacji, red. W. Karolak,
B Kaczorowska, Łódź 2008, s. 94.
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w tym wiedzę o człowieku, jego funkcjonowaniu, prawidłowościach
i patologii w odniesieniu do somy i psyche, ale także umiejętność
poszukiwania, analizowania i wykorzystywania w terapii materiałów źródłowych i gotowość do rozwoju twórczego. Podstawę w działaniach muzykoterapeutycznych stanowią wprawdzie predyspozycje
i kompetencje muzyczne muzykoterapeuty, ale kluczową rolę w kontaktach interpersonalnych pełnią jednak cechy osobowości, poziom
kompetencji społecznych i kultury osobistej, dlatego tak ważne jest
kształtowanie postaw studentów muzykoterapii i trening umiejętności praktycznych.
Muzykoterapia stanowi dziedzinę interdyscyplinarną, łączącą
elementy sztuki muzycznej, terapii, wiedzy o człowieku i uwarunkowaniach kulturowych. Praktyka muzykoterapeutyczna wymaga
empatii, dyrektywności, asertywności i odporności psychicznej, refleksu, dystansu do samego siebie, umiejętności oceniania własnych
poczynań, a nade wszystko prawdziwego zamiłowania do muzyki,
które często przejmują uczestnicy zajęć muzykoterapeutycznych.
Zawód muzykoterapeuty, wykonywany z pasją, przynosi często wiele satysfakcji, a sam muzykoterapeuta może czerpać radość płynącą
z kontaktu z innymi ludźmi.
Radość, afirmacja życia i muzyka stały się tematem piosenki improwizowanej przez jednego z małych pacjentów uczestniczących
w muzykoterapii. Siedmioletni chłopiec, początkowo nieufny i wycofany, przekonał się, że może się otworzyć na innych i liczyć na
życzliwość, powoli poznawał możliwości instrumentów, a w końcowej fazie zajęć zaczął improwizować melodię i śpiewać najpierw
cichutko, potem nieco głośniej:
Lubię ludzi, ludzie lubią mnie,
Lubię muzykę, muzyka lubi mnie,
Lubię życie!

Oby muzyka w muzykoterapii skłaniała zawsze do tak budujących refleksji.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kształceniem muzykoterapeutów. Istotną rolę w edukacji muzykoterapeutów pełni poziom
kompetencji muzycznych, ale niemniej ważny jest poziom kompetencji
społecznych, poziom wiedzy ogólnej, poziom doświadczeń związanych
z obcowaniem z wytworami kultury. Wiedza i umiejętności muzykoterapeuty determinują jakość nawiązywanych relacji terapeutycznych i wywierają wpływ na efekty prowadzonych sesji muzykoterapeutycznych
Wszechstronne wykształcenie, uzupełnione praktyką kliniczną, umożliwia podjęcie pracy w zawodzie i wykorzystanie muzyki w działaniach
ukierunkowanych na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.
Słowa kluczowe: proces kształcenia, muzykoterapia, umiejętności muzyczne, kompetencje społeczne
Abstract
The article presents matters related to education with the field of music therapy. When it comes to the educational functions, music therapy
plays an important role when it comes to developing not only musical
competence but also social competence, the level of general knowledge
and level of experience related to communig with cultural knowledge
and awareness. The knowledge and skills of a music therapist determine
the quality of therapeutic bonds as well as the effectiveness of music
therapy sessions.
A versatile education that is supplemented by clinical practices grants
better oppurtunities for finding a profession that will utilize those skills
into helping others.
Key words: educational process, music therapy, musical skills, social competences
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Rola doświadczenia w artystycznym kształceniu
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dydaktyczno-artystycznych
Pracowni Komunikacji Twórczej
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the example of didactic and artistic assumptions
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in Wroclaw
Obowiązujący współcześnie w Polsce model artystycznego kształcenia akademickiego, wypracowany jeszcze w poprzednim systemie,
cechuje orientacja na kształcenie artystów1. Opiera się na wypracowanej na jego gruncie tradycyjnej dydaktyce, której założeniem
jest osobisty kontakt nauczyciela i studenta, pozwalający na wypracowanie relacji mistrz-uczeń. Efektem artystycznego prowadzenia
studenta w ramach poszczególnych pracowni artystycznych - pracowni mistrzowskich, w których czerpano z autorytetu jest nie tylko
umożliwienie mu poznania tajników warsztatu artystycznego danej
1
Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego, oprac. K. Pawłowski i zespół na zlecenie MKiDN, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportSzkolnictwo/szkolnictwo_art_raport_w.pelna(1).pdf [dostęp: 13.10.2019].
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dyscypliny, lecz również wprowadzenie w swoistą kulturę artystyczną obejmującą co najmniej postawy wobec tworzenia, sztuki oraz
powiązane z nią wartości. Owo osadzenie w tradycji nie oznacza bynajmniej skostniałości artystycznego systemu edukacyjnego na poziomie szkolnictwa wyższego. Mimo, że udział uczelni artystycznych
w dyskursie o jakości i poziomie kształcenia jest znikomy, to jednak
proces kształcenia podlega obserwowalnym zmianom, wynikającym z potrzeb dostosowania się do trendów występujących w sztuce
światowej i realiów dyktowanych przez sam rynek sztuki.
Grzegorz Dziamski wskazuje na trzy okresy występujące w dydaktyce uczelni artystycznych od czasów ich powstania do dnia dzisiejszego. Współczesny etap opisuje poprzez triadę: postawa-praktyka-dekonstrukcja. Postawa odnosi się do konieczności przyjęcia
przez sztukę stanowiska wobec rzeczywistości, które z natury może
przyjmować dwojaki charakter - polityczny lub społeczny. Praktyka odwołuje się do aspektu partycypacyjnego sztuki zakładającego
udział społeczeństwa w jej manifestacjach. Wiąże się to z koniecznością podawania sztuki w społecznie oczekiwanych i akceptowanych
formach, co implikuje odejście od tradycyjnych dyscyplin w kierunku form multimedialnych i partycypacyjnych. Jednocześnie praktyka wyraża się w sposobach funkcjonowania we współczesnej ikonosferze i na rynku sztuki. Dekonstrukcja stanowi łącznik między
tradycją a awangardą, którego wyrazem jest dążenie do godzenia
zawartych w nich antynomii2.
Wobec zmian zachodzących w sztuce i społecznych oczekiwaniach wobec niej, współcześnie postuluje się odejście od modelu
relacji student-mistrz na rzecz edukowania do sztuki3, które obejmuje kształcenia kompetencji artystycznych z zakresu określonej
2
G. Dziamski, Akademizm przeciw akademizmowi. Uwagi o szkolnictwie artystycznym, [w:] Akademia 2007+, red. M. Juda, Katowice 2009, s. 163-173.
3
Zob.: G. Dziamski, Akademizm przeciw akademizmowi…, op. cit., s. 163-173;
A. Giełdoń-Ptaszek, Nowatorskie koncepcje kształcenia artystycznego wobec tradycji,
„Studia Artystyczne” 2014, nr 2, s. 59-64; A. Porczak, Bez przełomu, [w:] Wobec przyszłości, red. J. Krupiński, P. Taranczewski, Materiały nadesłane i wygłoszone na sesji
naukowej z okazji 185-lecia działalności Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 1215.12.2003, Kraków 2004.
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dziedziny czy dyscypliny sztuki (np. filmu, teatru, fotografii, rzeźby,
malarstwa, itd) z wykorzystaniem przynależnych im metod i technik.
Ukoronowaniem tej idei, jak postulują autorzy (Dziamski, Porczak),
byłoby realizowanie indywidualnego programu przez każdego ze
studentów, a jego celem rozwój ich artystycznej samoświadomości,
poprzez aranżowanie doświadczeń w przestrzeni sztuki (uczelni).

Dydaktyczna koncepcja kształcenia artystycznego na przykładzie funkcjonowania Pracowni Edukacji Twórczej w Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Wskazane postulaty zmian w kształceniu akademickim są realizowane w ramach zajęć oferowanych w Pracowni Komunikacji Twórczej prowadzonej od połowy roku akademickiego 2011/12 w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ich obecna forma została
wypracowana przez prowadzącego pracownię Eugeniusza Józefowskiego na bazie wieloletnich doświadczeń, w toku realizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach artystycznych i pedagogicznych w kilku uczelniach. Z ich inspiracji klarowała się koncepcja kształcenia
akademickiego w zakresie wiedzy o sztuce i dydaktyki sztuki, która
wpisuje się w postulowany obecnie model edukowania do sztuki.
Pierwsze doświadczenia pochodzą z okresu prowadzenia Pracowni Edukacji Twórczej na Uniwersytecie Zielonogórskim (lata
1994-2004). Program kształcenia studentów edukacji artystycznej
w zakresie metodyki plastyki zakładał zmianę tradycyjnego toku
lekcji. Oferowane zajęcia (ćwiczenia) przyjęły formę warsztatów
twórczych. W praktycznych ich realizacjach studenci mieli okazję
nabywać wiedzę z zakresu artystycznej formy warsztatu - jego założeń i struktury. Nie mniej cenne były inicjowane w warsztacie
doświadczenia podmiotowe, które ukazywały jego oddziaływanie
na myślenie, odczuwanie, funkcjonowanie w zespole zadaniowym4.
W założeniach bezpośredniego uczestnictwa w poznawanych formach sztuki uwzględniono postulaty nabywania wiedzy poprzez
doświadczenie wysuwane m.in. przez Johna Deweya oraz na gruncie Nowego Wychowania. Ważnym efektem proponowanej metody
4
J. Florczykiewicz, Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji plastycznej w Polsce
w XX i XXI wieku, Warszawa-Siedlce 2018.
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kształcenia jest rozwój podmiotowy studentów, nabywanie kompetencji zawodowych oraz poszerzanie wiedzy o sztuce - jak wskazywał Józefowski.
Uczestnictwo w warsztatach twórczych powoduje zmianę sposobów obcowania ze
sztuką, percepcji sztuki sprowadzającej zainteresowanego do roli widza lub słuchacza
[…]. Warsztaty twórcze są w swej istocie tworzeniem okazji rozwojowych […]5.

Kolejnym zamierzeniem było kształcenie twórczej postawy wobec
zadań zawodowych, która zagwarantuje elastyczne reagowanie na
zmiany oczekiwań edukacyjnych. Kształcenie obejmowało dwa etapy
- w pierwszym studenci uczestniczyli w warsztatach twórczych celem
poznania tej metody, w drugim projektowali warsztat twórczy6.
Omówione założenia kształcenia znalazły odzwierciedlenie
w koncepcji kształcenia realizowanej w Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu, w Pracowni Komunikacji Twórczej7. Proponowane
w jej ramach działania artystyczne koncentrują się na aspektach
kontaktu z drugim, aktywnym twórczo człowiekiem oraz współtworzenia dzieła przez odbiorcę - jego reakcje, które stają się integralną
częścią sztuki. Doświadczanie sztuki staje się więc terenem artystycznej aktywności, jej formą jest warsztat twórczy i inne odmiany
grupowej kreacji. Wartością proponowanych działań jest żywe i autentyczne spotkanie podczas kreacji plastycznej z innymi i samym
sobą. Powstające obiekty plastyczne są jedynie inspiracją i dokumentem podmiotowych doświadczeń. Rezultatami takiej aktywności będą obiekty o różnorodnym charakterze: między innymi książki
artystyczne, instalacje, obrazy, rysunki oraz projekcje świetlne, akcje
uliczne, performance czy prezentacje internetowe, filmy poklatkowe, animowane i wiele innych.
W działaniach Pracowni zaznaczają się trzy obszary, które początkowo, do 2017 roku były określane przez nazwy dwóch przedmiotów
5
E. Józefowski, Warsztaty twórczej aktywności plastycznej w Pracowni Edukacji
Twórczej, [w:] E. Józefowski, A. Stefańska, M. Szabelska-Holeksa, O arteterapii, edukacji i sztuce - teksty rozproszone i niepublikowane, Poznań, 2012, s. 85.
6

Ibidem.

E. Józefowski podjął pracę na ASP w 2012 roku na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, przekształconym później w kierunek o nazwie:
mediacja sztuki.
7
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realizowanych obligatoryjnie: widzenie i obrazowanie (na I roku studiów licencjackich), warsztat twórczości edukacyjnej (na I roku studiów magisterskich) oraz przedmiotu nieobligatoryjnego pracownia
komunikacji twórczej, stanowiącego pracownię do wyboru na II i III
roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich i jednocześnie będącą pracownią dyplomującą.
Celem przedmiotu widzenie a obrazowanie było nabycie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychofizjologii widzenia
do konstruowania różnorodnych obiektów wizualnych, tworzonych
w przestrzeni realnej i wirtualnej oraz tworzenia kompozycji plastycznych w relacji do własnej struktury osobowościowej. Realizacje
zadań studenckich przyjmowały formę: wizualnych prac generowanych cyfrowo lub manualnie, fotografii dokumentacyjnej z realizacji
przestrzennych o charakterze instalacji czy filmów poklatkowych
wykorzystujących konkretne struktury wizualne itp.
Warsztat twórczości edukacyjnej służył nabyciu umiejętności
projektowania i animowania warsztatów edukacyjnych przy kreacji
plastycznej, skierowanych do różnorodnych grup wiekowych. Studenci byli zapoznawani z przykładami warsztatowej działalności artystyczno-edukacyjnej, w których zastosowano materiały i tworzywa różnorodnego pochodzenia. Z uwagi na orientację praktyczną,
w ramach zajęć studenci uczestniczyli w warsztatach, projektowali
autorskie scenariusze oraz zapoznawali się z możliwymi sposobami
ich dokumentowania. Istotnym zadaniem było opracowanie pomysłów warsztatowych do konkursu - projekty zwycięskie były realizowane podczas Międzynarodowych Warsztatów Twórczego Niepokoju „Kieszeń Vincenta” odbywających się cyklicznie w Poznaniu,
w maju, na terenie Parku Cytadela. Zatem, pierwszy semestr był
poświęcony kształceniu umiejętności opracowania koncepcji warsztatów, natomiast w drugim opracowane warsztaty były prowadzone
przez studentów na zajęciach.
W roku 2017 opisane przedmioty zostały scalone a ich treści są
realizowane pod szyldem Pracowni Komunikacji Twórczej. Podstawowym założeniem jest orientacja praktyczna, stąd kształcenie
przyjmuje formę studenckich realizacji określonych wypowiedzi
artystycznych. Wykorzystana jest między innymi metoda projektu.
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Ostateczny zamysł realizacji projektowych konstytuuje się w procesie
opracowywania kolejnych wersji, ich ocena i opracowanie wytycznych do modyfikacji jest dokonywane podczas konsultacji. Przyjmują
one formę dyskusji, w której jest angażowana, a także weryfikowana,
wiedza z zakresu szeroko pojętej sztuki, głównie jej współczesnych
form, roli, funkcji oraz jej stale zmieniającego się warsztatu.
Od początku swojego funkcjonowania Pracownia Komunikacji
Twórczej spełnia dwie role. Po pierwsze jest pracownią do wyboru
z wieloma innymi, takimi jak: malarstwo, grafika, pracownia fotografii inscenizowanej, studium relacji przestrzennych. Student wybiera aktualnie z tego zestawu dwa z nich. Na trzecim semestrze II
roku studiów licencjackich oraz na 2 semestrze I roku studiów magisterskich jest zobligowany wybrać jedną z tych pracowni jako pracownię dyplomującą. Pracownia Komunikacji Twórczej spełnia rolę
dobrego miejsca do akceptacji i realizacji prac wizualnych i projektów artystycznych, które nie mieszczą się w tradycyjnych podziałach
sztuk pięknych. Najważniejszym procesem zachodzącym w trakcie
półtorarocznego realizowania pracy dyplomowej jest odkrywanie
swoich rzeczywistych fascynacji sztuką wizualną i realizacja pracy
przyjmującej odpowiednią dla nich formę. Pracownia dyplomująca
promuje autentyczność zainteresowań, wspomagając fascynacje pozaartystyczne i adoptując je do obszaru sztuki.

Przykładowe zadania realizowane w Pracowni Komunikacji
Twórczej
Celem zadań realizowanych przez studentów jest doskonalenie
warsztatu artystycznego i rozwijanie wiedzy z zakresu sztuki i jej
uwarunkowań społeczno-kulturowych. Wśród nich znajdują się zarówno proste formy czysto ćwiczeniowe, jak i warsztaty twórcze.
Należy dodać, że w niektórych zadaniach poszczególne etapy realizacji tematów ćwiczeniowych inicjują specyficzne działania artystyczne, które można określić jako warsztaty z samym sobą.
Poniżej zamieszczono opis przykładowych zadań dla studentów,
które dopełnią opis koncepcji kształcenia realizowanej w Pracowni
Komunikacji Twórczej.
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Wizualny komentarz do znaków z odległej przeszłości

(I rok studiów I stopnia, semestr I, 2019/2020)
Etap pierwszy
Wybierz istniejący zapis wizualny (artefakt) zrealizowany w okresie od początków sztuki wizualnej do XVI wieku. Nie musi pochodzić z basenu morza śródziemnego ani z kultury europejskiej. Może
mieć pochodzenie hinduskie, chińskie, japońskie, koreańskie, australijskie, afrykańskie albo może pochodzić z dowolnej kultury obu
Ameryk. Wybór ma obrazować twoje fascynacje, zainteresowania
i wrażliwość plastyczną, może być intuicyjny lub zamierzony. Zwracaj też uwagę na sposób reprodukowania tego obiektu. Lepsza jakość
reprodukcji wpłynie na precyzję przyszłej pracy.
Etap drugi
Dokonaj współczesnej reinterpretacji wybranego artefaktu poprzez dodanie do niego elementów plastycznych, które są znakiem
czasów, w których żyjemy, reprezentujących twoją świadomość
jako człowieka. Wykorzystaj swoje największe atuty - zdolności
rysunkowe, malarskie, graficzne czy rzeźbiarskie, umiejętności posługiwania się komputerem czy innymi współczesnymi technikami pracy wizualnej, takimi jak światła laserowe, ledowe, neonowe
itp… Technologia, jakiej użyjesz, może być różna - wydruk komputerowy na płótnie lub papierze uzupełniony później rysunkiem
lub rysunek na wielotonowym kamieniu i dokumentacja tego rysunku, itp. Ważne jest dopasowanie komentarza do wybranego obiektu
i dostosowanie się do jego konwencji, bądź twórcze posłużenie się
konwencją.
Dokumentacja
Zapis cyfrowy pracy o formacie TIFF rozmiarze obrazu 50x70 cm
przy rozdzielczości 300 pikseli na cal stanowiący oryginalny wymiar
kolażu. Zapis cyfrowy JPG o rozmiarze obrazu 25x35 cm przy rozdzielczości 300 pikseli na cal stanowiący wersję do prezentacji multimedialnej zadania.
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Komunikat malarski - poprzez podłoże, pigment i spoiwo malarskie
do intencjonalnej treści

(I rok studiów I stopnia, semestr I, 2019/2020)
Etap pierwszy - przygotowania
Ustal, czym jest obraz malarski, weryfikując dotychczasowe przyzwyczajenia, nawyki oraz wiedzę. Skonfrontuj swoje ustalenia z następującą interpretacją:
Obraz malarski to obiekt wizualny istniejący na podłożu pokrytym pigmentem posiadającym określone spoiwo oraz posiadający intencjonalny przekaz artysty

(definicja E. Józefowskiego sformułowana na potrzeby tego zadania). Analizuj, co może być podłożem pracy malarskiej: papier, tektura, deska, kamień, płótno, blacha (co jeszcze?). Zastanów się nad
pigmentami i nad tym, co je łączy, czyli ich spoiwami: żółtko jajka,
guma arabska, wosk, żółć wołowa, oleje, żywice. Sięgnij do książek
z technologii malarstwa i poczytaj o rozwiązaniach stosowanych od
wieków. Zastanów się, jakie rozwiązania przyniosły nowe technologie oraz zmiany związane z poszerzaniem obszaru sztuki.
Etap drugi - doświadczenia
Dokonaj szeregu eksperymentów na różnorodnych podłożach,
posługując się różnymi pigmentami i spoiwami, zarówno tymi typowymi z przeszłości, jak i nietypowymi. Co to znaczy? - to znaczy,
że podłożem może być skóra, pleksi, ekran monitora, szyba, część
komputera lub samochodu itp… Podobnie ze spoiwami i pigmentami - mogą pochodzić z najnowszych technologii XX i XXI wieku.
Róbcie doświadczenia, posługując się także metodami spoza tradycyjnego warsztatu malarskiego. Pamiętajcie o marmoryzacji, puszczajcie bańki mydlane z dodatkiem tuszy od drukarek, używajcie
soków owoców, warzyw i roślin, a także nie zapominajcie o transparentnych silikonach, lodzie, akrylu, cemencie. Otwórzcie się na doświadczenia malarskie.
Etap trzeci - realizacja pracy
Posiadając wiedzę i doświadczenie uzyskane na dwóch wcześniejszych etapach, zrealizuj pracę malarską posiadającą intencjonalny
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przekaz, komunikat będący w relacji ze świadomie wybranym podłożem, pigmentem i jego spoiwem.
Warunki zaliczenia zadania
Realizacja pracy malarskiej (może składać się z wielu części).
W wypadku prac efemerycznych możliwa jest także prezentacja dokumentacji fotograficznej lub filmowej. Reprodukcja pracy w rozdzielczości 300 dpi. Długość najmniejszego boku minimum 20 cm.
Ubrana/y w coś nie do ubierania

(II rok studiów I stopnia, semestr IV, 2019/2020)
Etap pierwszy
Dokonaj rozważań na temat: jakie przedmioty i materie wydają
ci się fotograficzne - co sądzisz o kubkach plastikowych, ulubionym
misiu, wodzie, folii aluminiowej, kredkach, balonach, drucie i innych przedmiotach przelatujących przez myśli? Określ, które z nich
są najbardziej inspirujące dla ciebie?
Etap drugi
Jak mógłbyś ubrać się, używając wybranego przedmiotu? Który
z nich będzie dobry do zbudowania umownego stroju dla ciebie.
Dokonaj wielu prób i zgromadź odpowiednie dla Ciebie materie przedmioty.
Etap trzeci
Przeprowadź pierwszą sesję fotograficzną, podczas której dokonasz zapisu swoich pomysłów. Przemyśl to, co zrobiłaś/eś, oglądając
i przygotowując je w komputerze. Przeprowadź drugą sesję fotograficzną, która umożliwi ci osiągnięcie bardziej świadomych rezultatów i po niej wybierz jedną fotografię najbardziej udaną, która będzie stanowić twój nietypowy autoportret.
Warunki zaliczenia
Na zaliczenie należy dostarczyć zapis cyfrowy obrazu fotograficznego o rozmiarze 50x60 cm w formacie TIFF, rozdzielczości 300
pikseli na cal.
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Stefania M. Jankowiak, Wizualny komentarz
(sem. zimowy 2019/2020)
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Magdalena Staruch, Wizualny komentarz
(sem. zimowy 2019/2020)
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Wiktoria Szulak, Wizualny komentarz
(sem. zimowy 2019/2020)
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Izabela Tupcik, Wizualny komentarz
(sem. zimowy 2019/2020)
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Katarzyna Wystrach, Wizualny komentarz, (sem. zimowy 2019/2020)

Przemysław Siuda, Wizualny komentarz, (sem. zimowy 2019/2020)
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Stanisław Cepa, Wizualny komentarz, (sem. zimowy 2019/2020)

Przemysław Siuda, Wizualny komentarz, (sem. zimowy 2019/2020)
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Alicja Małszycka, Oczukienka
(sem. zimowy 2019/2020)

Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz / Rola doświadczenia.... 255

Marta Sobala, Ubranie
(sem. zimowy 2019/2020)
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Wiktoria Owczarek, Ubranie
(sem. zimowy 2019/2020)
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Karolina Kopka, Ubranie nie do ubrania
(sem. zimowy 2019/2020)
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Evgeniya Vladimirova, Coś nie do ubrania
(sem. zimowy 2019/2020)
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Angelika Wierzba, Ubranie
(sem. zimowy 2019/2020)
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Podsumowanie
Istotą zaprezentowanej koncepcji kształcenia jest stwarzanie sytuacji dydaktycznych inicjujących proces nabywania wiedzy o sztuce
poprzez jej bezpośrednie doświadczanie. Uczestnictwo w kreacji
wykracza poza postulowany w szkolnictwie wyższym model edukacji do sztuki, poszerzając go o kształcenie o sztuce i kształcenie
przez sztukę, w którym sztuka staje się narzędziem edukacji a nie
celem samym w sobie. Artystyczne działania edukacyjne oparte
na idei partycypacji, tj. realizacje warsztatów twórczych w ramach
Pracowni, stają się źródłem doświadczeń wspólnotowych, a towarzyszące im interpretacje są weryfikowane w dialogu, który zakłada mediowanie znaczeń sztuki, tj. ich poszukiwanie, negocjowanie
i przeformułowywanie w określonym społeczno-kulturowym kontekście. Efektami tak zorganizowanego kształcenia, oprócz nabycia
określonych umiejętności warsztatowych, wiedzy o sztuce i wrażliwości estetycznej są: umiejętność krytycznej oceny i analizy zjawisk
z obszaru sztuki oraz zdolności rozumienia rzeczywistości społeczno-kulturowej, w której osadzona jest sztuka - jej formy przeszłe,
aktualne i przyszłe.
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Streszczenie
Autorzy artykułu prezentują Pracownię Komunikacji Twórczej na tle zachodzących zmian w szkolnictwie artystycznym. Przedstawiają koncepcję
dydaktyczną jej prowadzenia oraz funkcje jakie spełnia w toku kształcenia
na kierunku mediacja sztuki. Prezentują przykładowe zadania. Istotą tej
koncepcji kształcenia jest stwarzanie sytuacji dydaktycznych inicjujących
proces nabywania wiedzy o sztuce poprzez jej bezpośrednie doświadczanie. Uczestnictwo w kreacji wykracza poza postulowany w szkolnictwie
wyższym model edukacji do sztuki, poszerzając go o kształcenie o sztuce
i kształcenie przez sztukę, w którym sztuka staje się narzędziem edukacji
a nie celem samym w sobie.
Słowa kluczowe: kształcenie artystyczne, akademia sztuk pięknych, Pracownia Komunikacji Twórczej
Abstract
The authors of the article present the Creative Communication Studio
against the backdrop of changes in artistic education. They present the
didactic concept of running the studio and the functions it fulfills in the
course of education in the field of art mediation. They present sample
tasks. The essence of this concept of education is to create didactic situations that initiate the process of acquiring knowledge about art by directly experiencing it. Participation in creation goes beyond the postulated
model of education for art in higher schooling, extending it to education
about art and education through art, in which art becomes a tool of education and not an end in itself.
Key words: artistic education, academy of fine arts, Creative Communication Studio
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Widzieć malarstwo.
Edukacyjne aspekty twórczości Stefana Gierowskiego
See painting.
Educational aspects of the art of Stefan Gierowski
Filolog, poeta, krytyk literacki, dziennikarz i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Lewandowski we wstępie do katalogu
wystawy zbiorowej malarstwa, zatytułowanej: „Malarstwo abstrakcyjne – światło, Abstraktemaleri-licht” zauważa, iż:
Malarstwo to sztuka związana z rozpoznaniem świata za pomocą światła rozszerzanych źrenic. Pisze on dalej: Oczy, powiadają kreacjoniści, są dowodem na istnienie
Boga. To najważniejszy organ poznania: oczy mieszczą aż 70% ludzkich receptorów,
ponad połowa zapisywanych w mózgu informacji dociera tam dzięki wzrokowi1.

Jednak patrzeć nie zawsze musi znaczyć widzieć. Patrzenie daje impuls do myślenia, które rodzi potrzebę komunikacji obrazowej. Trzyletnie dziecko, patrząc dokonuje syntezy kształtów, które następnie
obrazowo przedstawia jako schemat kolisty, eliptyczny czy trapezoidalny. Postrzeganie wzrokowe wiąże się z możliwością selektywnego wybierania indywidualnie najistotniejszych wizualnie bodźców,
które intuicyjnie lub rzeczowo można ocenić jako nieatrakcyjne wizualnie, takie sobie, ładne lub piękne. Pojęcie piękna można rozumieć tu szerzej. Dla jednych jawi się ono jako rzeczywistość fizyczna,
1
T. Lewandowski, Hommage dla Georga Wilhelma Friedricha Hegla, [w:] Malarstwo abstrakcyjne – światło, projekt i oprac. J. Bryćko, S. Wieczorek, Elbląg 2001, s. 12.
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dla innych intelektualna lub duchowa. Może ono i powinno, w przypadku twórczości artystycznej, odzwierciedlać cechy osobowości
autora. Wielu krytyków sztuki, szczególnie tych związanych z konceptualizmem, w drugiej połowie dwudziestego wieku wieszczyło
niechybny kres malarstwa, które w kulturze zachodnioeuropejskiej
na przestrzeni wieków zdobyło sobie pozycję szczególną. Uznano je
za wartość, która stanowi materialną cząstkę kultury, niejako wypadkową czasu, miejsca, myśli i emocji osób tworzących.
Profesor Stefan Gierowski w słowie wstępnym napisanym do monografii Wojciecha Włodarczyka zatytułowanej „Miejsce malarstwa” pisze:
Na podstawie mojej obserwacji każde malowanie można nazwać twórczym działaniem, ale różnica między malowaniem a malarstwem jest równie zasadnicza, jak
między pisaniem a poezją2.

Jak zatem można odkryć ową poezję malarstwa i obrazu? Czy
tylko wrażeniowo i intuicyjnie odczuwać jego piękno, nawet to duchowe? Znamiennym pozostaje fakt, iż nawet dziś rzesze pątników
zmierzają z różnych miejsc do Częstochowy, chcąc zobaczyć bezpośrednio, na żywo obraz. Czy też może dorastanie do zgłębiania
i rozumienia tajników malarstwa jest długim procesem, wymagającym szczególnej aktywności intelektualnej, będącej wypadkową
aktualnego stanu wiedzy oraz indywidualnych emocji, związanych
z przeżyciem estetycznym postrzeganego dzieła?
Twórczość malarska Stefana Gierowskiego zdaje się być jednym
z ważkich czynników powodujących u osób zainteresowanych edukacją w tym zakresie rozwój świadomości estetycznej. W pierwszym
bezpośrednim kontakcie nie jest ona łatwa w odbiorze. Niestety,
nawet niektórzy znawcy i krytycy sztuki współczesnej, promujący
internetowo teorie estetyki obrazkowej jej nie rozumieją lub nie czują, gdyż nie zawiera ona w sobie treści tematycznej, obrazującej otaczającą rzeczywistość, a zasadniczą treścią jego malarstwa jest samo
malarstwo. Zatem świadomie, już od lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, rezygnuje on z tytułowania swoich prac. Są to po prostu
kolejne obrazy, wykonywane zazwyczaj w technice olejnej, trwałej, dla porządku numerowane kolejno liczbami rzymskimi. Pisząc
2

W. Włodarczyk, Miejsce malarstwa, Warszawa 2008, s. 11.
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wstęp do wystawy Gierowskiego, prezentowanej w Galerii Akademickiej ATH, zatytułowanej po prostu „Malarstwo” Anna Węgrzyniak słusznie zauważa, iż:
mistrz Gierowski – teoretyk i praktyk sztuki widzenia - wyznacza sobie wciąż nowe
zadania – malarskimi środkami studiuje przestrzeń, daje wyraz temu co słowami niewyrażalne. Szuka geometryczno- kolorystycznej formy dla świata. Jakiego świata –
zewnętrznego, wewnętrznego, widzialnego, niewidzialnego?3

Zatem artysta za pomocą pędzla i farb buduje świat, nową autonomiczną rzeczywistość, w której toczy się życie. To w przypadku
każdego płótna ograniczonego blejtramem fragment niby kosmosu,
mającego swą przestrzeń, materię i światło. Ale czy jest on poetycki?
Czy owe dźwięczne tony barwne można nazwać słowami. W albumie wydanym przez Galerię Prezydencką, prezentującym wybrane
wątki twórczości Stefana Gierowskiego, znajdujemy urzekające haiku LaoTsy, które dyskretnie naprowadzają myśl widza na właściwy
odbiór tego malarstwa. Oto dwa z nich.
Nazwano to nieuchwytnym.
Mówią, że ktoś oglądał,
Lecz nigdy się nie pojawiło.
Podobno naprawdę jest niezwykłe:
Ktoś słuchał,
Lecz nie wydało dźwięku,
Subtelnym zwali, mówiąc,
Że ktoś złapał, ale nie utrzymał
LaoTsy, Droga
(Tao Te King… (14), opus citatum
Gdy raz uchwycisz bezcielesną formę,
Będziesz mógł wędrować, gdzie zapragnieszCicho, spokojnie, bez trudu
I uporczywego lęku.
Nie zobaczysz ani jej nie usłyszysz,
Lecz idąc,
Nigdy jej nie wyczerpiesz
LaoTsy, Droga
(Tao Te King)… (35), opus citatum
3

A. Węgrzyniak, Stefan Gierowski, Malarstwo, katalog, Bielsko-Biała 2016.
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Niewyczerpanie bezcielesnej, malarskiej formy jest możliwe dzięki odpowiedniej edukacji, wzbogacającej świadomość estetyczną.
Niestety, jej stan aktualnie w Polsce pozostawia wiele do życzenia.
Kształcenie plastyczne w zakresie przedszkolnym i podstawowym
opiera się zazwyczaj o sztampowe schematy, metodycznie dotyczące zagadnień ekspresji koloru w tak zwanych technikach miękkich,
stosowania barw chromatycznych, temperatur ciepłych i zimnych,
czasem technik: akwarelowej, tempery i akrylu, wykorzystywanych
w celach ilustracyjnych. Należy zauważyć, że edukacja plastyczna związana z malowaniem jeszcze, i to na szczęście, ma charakter
praktyczny, w którym istotne jest doświadczenie medium. W szkolnictwie ponadpodstawowym pozostaje niewielka ilość teorii łącząca
się z szeroko pojętą wiedzą o kulturze. Nieliczne młode jednostki,
zdradzające talenty mimetyczne, ciągle mają tę szansę, żeby kształcić
się w Liceach Plastycznych. Obserwując pokłosie wystawiennicze
Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa szkół plastycznych,
organizowanego przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk
Pięknych w Bielsku-Białej, prezentowane w bielskim BWA, trzeba
stwierdzić, iż poziom prac rysunkowych, zazwyczaj studyjnych, jest
wysoki, natomiast stan edukacji malarskiej niestety się pogarsza.
Jaka jest tego przyczyna? Trudno dociec. Jednak zawsze należy pamiętać o roli autorytetów, mistrzów, nauczycieli, których twórczość
zadziwia i inspiruje do aktywności intelektualnej, biernej - obserwatorskiej i czynnej - praktycznej.
Jednym z owych niekwestionowanych wzorów, który swoje życie
poświęcił malarstwu i pracy pedagogicznej jest profesor Stefan Gierowski, były wykładowca warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Z jego pracowni w latach 1966-1997 wyszło 204 dyplomantów. Jak
sam twierdzi:
na Wydziale Malarstwa sprawdza się koncepcja pracowni mistrzowskich, student zaczyna swoją drogę w wybranej grupie, jest członkiem pracowni, a równocześnie jest
częścią zbiorowości Wydziału i współtworzy atmosferę wyjątkowości, wtajemniczenia, a nawet posłannictwa. Świadectwem rozwoju jego osobowości jest malowanie,
gdy osiąga dojrzałość artystyczną zaczyna tworzyć malarstwo4.
4
W. Włodarczyk, Miejsce malarstwa, słowo wstępne S. Gierowskiego, ASP Warszawa, s. 11.
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Zatem odczuwanie i rozumienie malarstwa rozpoczyna się w czasie edukacji, najlepiej przy boku mistrza. Co jednak z tymi, którzy
nie mają takiego szczęścia. Pozostaje im, jeśli są tym prawdziwie
zainteresowani, studiowanie dzieł, najlepiej w oryginale. Studiowanie wszystkich okoliczności ich powstania, czasu, miejsca, a przede
wszystkim osobowości autora. Studiowanie dzieł malarskich profesora Gierowskiego, chronologicznie rzecz ujmując, rozpoczyna się
od lat 1947-1948, z których pochodzą jego studenckie szkice i prace
olejne. Wtedy, to jest w czasie pomiędzy 1945 a 1948 rokiem, studiował on w krakowskiej ASP, w pracowniach prof. Karola Frycza i prof. Zbigniewa Pronaszki. W tym czasie równolegle studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tuż po wojnie
przeprowadził się do Warszawy, gdzie wraz z Marianem Boguszem
współtworzył Galerię Krzywe Koło. Jego pierwsze studyjne prace np.
„Postać siedząca” z roku 1947 lub „ Piecyk” z 1954 r., a także „ Kuba”
z 1954/55 zdradzają tendencje do syntetyzowania figur i tworzenia
gęstej pikturalnie, monochromatycznej, ale też i graficznej materii malarskiej. Jeszcze z okresu studiów zdarzają się u niego prace
zdradzające fascynacje nurtami awangardowymi. Obrazy o tytułach:
„Regaty” (1948), „Spadanie” (1948), „W pracowni” (1948) są bliskie
abstrakcji geometrycznej, futuryzmu i kubizmu. Nawet „Gołębnik”
z 1955 roku, w którym istotny jest temat wolności, pokazanej prosto
i symbolicznie, nosi cechy dalekie od socrealistycznych i idyllicznych konterfektów. Janusz Zagrodzki pisze: „W lipcu otwarto Ogólnopolską Wystawę Młodej Plastyki pod hasłem „Przeciw Wojnie –
Przeciw faszyzmowi”, w Arsenale, gdzie pokazano „Martwą naturę
z samolotem” (1954) i „Dziewczynę z dzbanem” (1954), odrzucając
obraz „Ptaki w klatce” (1954), ze względu na tytuł, budzący w niektórych członkach jury niejasne skojarzenia”5. Rok 1955 był niezwykle istotny dla polskiej sztuki. Siermiężny socrealizm nie musiał już
obowiązywać. Sam Gierowski uznał, iż Arsenał był:
protestem przeciwko pewnym sposobom socrealistycznego podejścia do sztuki6.

5
J. Zagrodzki, Stefan Gierowski, Galeria Prezydencka, Sztuka indywidualności,
Warszawa 2005, s. 35.
6

Dyskusja nad wystawą prac ST. Gierowskiego, „Życie Warszawy” 1955, nr 10, ze
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Z kolei Anna Węgrzyniak, charakteryzując jego postawę w tym
czasie, słusznie zauważyła, iż:
W okresie socrealizmu Gierowski szczęśliwie nie zaistniał, gdyż prace artysty, którego
formowała estetyka międzywojennej awangardy, nie spełniały wymogów „zaangażowania”7.

Już na początku lat pięćdziesiątych pojawiają się w jego twórczości pierwsze kompozycje abstrakcyjne, posiadające jeszcze tytuły,
naprowadzające skojarzeniowo widza na źródła inspiracji. Są to najczęściej akwarele i gwasze, np. „Ruch ciał niebieskich” z 1950 roku
lub „Mijanie” z 1953 roku. Pierwsze obrazy bez odniesień tematycznych pojawiają się w twórczości Gierowskiego w drugiej połowie
lat pięćdziesiątych XX wieku. Od 1957 roku wszystkie prace olejne
konsekwentnie numeruje, akcentując tym samym znaczenie malarstwa i obrazu jako takiego. Monochromatyczne malarstwo materii,
w którym istotna jest faktura powierzchni malatury powstaje do
końca lat pięćdziesiątych. Występują w nim głównie tony subtelne
i gamy szarości. Janusz Zagrodzki zauważa:
Obrazy biało-szare, z użyciem czerni, przełamywane odcieniami brązu, czerwieni
i błękitu, mimo celowo zawężonej gamy barwnej są przepełnione wewnętrznym blaskiem8.

Porządkowanie przestrzeni obrazu poprzez geometryzację płaszczyzn i gradację napięć linii i światła widoczne jest w serii obrazów
kosmicznych, powstałych w latach sześćdziesiątych XX wieku. Od
tego czasu swoista energia koloru jest obecna we wszystkich jego
pracach. Anna Węgrzyniak pisze:
Mistrz Gierowski – teoretyk i praktyk sztuki widzenia, a także metafizyk – wyznacza
sobie wciąż nowe zadania, malarskimi środkami studiuje przestrzeń, daje wyraz temu
co słowami niewyrażalne. Szuka geometryczno – kolorystycznej formy dla świata.
Jakiego świata – zewnętrznego, wewnętrznego, widzialnego, niewidzialnego?9

Stefanem Gierowskim Rozmawiał Jacek Królak.
7

2016.

A. Węgrzyniak, Wstęp, [w:] Stefan Gierowski, Malarstwo, katalog, Bielsko-Biała

8

J. Zagrodzki, Stefan Gierowski, op. cit.

9

A. Węgrzyniak, Wstęp, op. cit.
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Znaczenie koloru w jego malarskich rozstrzygnięciach staje się
coraz wyraźniejsze. Niewątpliwie, doświadczenia kapistów, ale też
zachodni minimalizm miały na to wpływ. Aleksander Wojciechowski pisał:
Obraz będący konsekwencją wrażliwości wizualnej, migotliwej gry barw i świateł,
zespołem wyraźnie modelowanych elementów przestrzennych, został przez wielu
twórców sprowadzony niemal do zera. Z chwilą, gdy Malewicz w swoim desperackim
geście umieścił na neutralnym tle jedynie czarny prostokąt – rzucone zostało wyzwanie trwającemu od wieków iluzjonizmowi. Dalszym krokiem byłaby już tylko biel
czystego płótna i – koniec malarstwa. Krok ten nie został nigdy dokonany. Zasługę
przypisać tu należy plastyce naszych czasów, która uwierzyła znów w sens obrazu,
traktowanego jako „sprawa oka”. Gierowski jest na polskim gruncie jednym z typowych reprezentantów tej właśnie postawy10.

Abstrakcyjny konkret działania koloru w kompozycjach Gierowskiego zyskuje swą realność i głębię poprzez trafne zestawienia kolorystyczne ujawniające energię światła. Kolor, jakże istotny w jego
pracach, ożywia je dzięki wzajemnym dopełnieniom. Nasycenie palety barw, jej relacje ciepło – zimne uaktywniają się w latach siedemdziesiątych XX wieku i są obecne w różnych konfiguracjach aż do
dziś w jego twórczości. Natężenie świetlistości barw wiąże się nieuchronnie z umiejętnym stosowaniem złudzeń optycznych, wynikających z gradacji walorów, które pulsują, przenikając się wzajemnie.
Sam artysta zauważa:
Poszukuje się kontrastów, zaś one dają napięcia. Napięcia z kolei powodują powstawanie emocji. Emocje prowadzą do ujawnienia myśli11.

Rola i znaczenie koloru w jego twórczości jest niezwykle istotne.
Mówi on dalej:
Kolory mają w różnych kulturach odmienne, symboliczne znaczenie. Ale to kulturowe znaczenie koloru istnieje w nas jako coś naturalnego, jesteśmy do niego bardzo
przyzwyczajeni, jak do znaczenia zieleni czy czerwieni. Przy tym sądzę, że wprowadzona i zatwierdzona symbolika, na przykład w malarstwie bizantyjskim, też nie brała
się z byle czego: myślę, że raczej z obserwacji12.
10
A. Wojciechowski, Stefan Gierowski, seria: Współczesne malarstwo polskie,
Warszawa 1965, s. 6-9.
11

Stefan Gierowski - Akwarele, Kraków 2016.

12

Ibidem.
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Aktywność koloru, stanowiącego równowagę kontrastów, zmierza w kierunku harmonii powiązanej ściśle z konstrukcją kompozycyjną form pozostających we wzajemnych relacjach. Wojciechowski
pisze:
Emocjonalnym doznaniom koloru i światła przeciwstawia doznania typu intelektualnego, wynikające z rygorystycznie porządkowanej powierzchni płótna13.

W twórczości Stefana Gierowskiego uwidacznia się wyraziście
współzależność formy i koloru. Koncepcja obrazu, jak on sam zauważa, powstaje w umyśle. Jest ona ściśle związana z logiką konstrukcji, opartej o układy najprostsze: pion, poziom, skos, łuk, z których tworzone są płaszczyzny przestrzeni i światła, materii koloru
występującego w relatywistycznych współzależnościach. Wzajemne
relacje wielkości form dają złudzenie fizyczno-metafizycznej przestrzeni. Anna Węgrzyniak zauważa, iż:
Kwestia odbioru świata to problem metafizyczny, estetyczny, psychologiczny, a suma
tych porządków składa się na totalny odbiór dzieł Gierowskiego – obrazujących sumę
wiedzy, intuicji, wrażeń, intelektu i emocji, czyli tego czym karmi się wyobraźnia artysty poszukującego „prawdy” o sobie i świecie14.

Metafizyka obrazu ściśle się wiąże z zagadnieniem światła. Widoczne jest ono szczególnie wyraźnie w bizantyjskich czy ruskich
ikonach. W twórczości Gierowskiego metafizyczny wymiar malarstwa dotyka tego co niewyrażalne, istniejące fizycznie, ale odnoszące się jednak do rzeczywistości transcendentnej. Światło obrazu,
emanujące poprzez współbrzmienie barw, istniejących w określonej
przestrzeni, która dzieli się na płaszczyzny jasne i ciemne. Rzecz
znamienna, w dziełach tego artysty również partie zacienione posiadają swoją świetlistość i wyrazistą głębię. Jest ona obecna nawet
w cyklu prac z 1977 roku tworzonych samą czernią, tylko małe, multiplikowane punkciki bieli ją ożywiają, rozświetlając jej obszar. Artysta mówi o tym w ten sposób:
Obecnie, w moim wyobrażeniu, materię łączę ze światłem. Jeżeli traktuję ją jako światło, mogę jakby przemieniać jej naturę. Jeśli się przyjmuje, że wszystko co się dzieje z kolorem, jest skutkiem takiego a nie innego załamania światła, skutkiem drogi
13

A. Wojciechowski, Stefan Gierowski, op. cit.

14

A. Węgrzyniak, Wstęp, op. cit.
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promieni, to światło jest ścisłe związane z materią, a materia ujawnia się przez światło… Myślę, że można to tak określić. Stąd, w moim odczuwaniu materia jest trochę
włączona w sprawy światła, które w swojej wyobraźni uważam za coś wyższego, coś
doskonalszego niż materia malarska. Dawniej patrzyłem na to inaczej: materia, która mnie interesowała, była tylko materia malarską. I światło, i przestrzeń to pojęcia
fizyczne i metafizyczne zarazem, jakże bogate. Działam światłem i staram się o tym
świetle i poprzez to światło coś powiedzieć15.

Fizyczne doświadczenie przestrzeni płótna pokrytego malaturą
łączy się w tym przypadku z logiką emocji, logiką form geometrycznych określanych świadomie jako płaszczyzny prostokątne, linie
podziałów i układy rytmicznie powtarzane. Logika kompozycji budującej układ przestrzenny obrazu, zazwyczaj bliski symetrii, łączy
się z ekspresją kładzionej plamy barwnej, wprowadzającej określoną materię pikturalną, żywą, organiczną, jednak w pewien sposób
uporządkowaną, zestawioną dla kontrastu z płaszczyzną bardziej
jednolitą. Splot fizyczności i metafizyczności obrazów Gierowskiego
jest jednocześnie związany ze stosowaniem przez niego zasady relatywizmu barwnego, w której zmienne tonalnie płaszczyzny materii
kolorystycznej przenikają się ze stałymi, zyskującymi dzięki temu
również złudzenie zmienności. Owa zmienność nasycenia walorów
i kontrastowych przenikań daje w efekcie napięcie energii barw dopełniających.
Malarstwo profesora Gierowskiego jest abstrakcyjne. To znaczy,
że bezpośrednio nie stanowi ono konterfektu ilustrującego rzeczywistość otaczającego świata. Jego język jest czysto plastyczny. Podobnie jak abstrakcja zachodnia wyraża myśli i uczucia po malarsku, za
pomocą pikturalnych środków wyrazu. Jednak jego oddziaływanie
czyni zeń byt realny, żyjący własnym życiem, mający określoną głębię, światło i przestrzeń. W edukacji artystycznej stanowi niejako
klucz do odczuwania i rozumienia malarstwa jako dziedziny sztuki
i może być bliskie harmonii dźwięków muzycznych. Na to zresztą
zwracali uwagę pierwsi abstrakcjoniści. Wgłębianie się w materię
malarską jego dzieł pozwala również inaczej patrzeć na malarstwo
figuratywne, w którym również, a może przede wszystkim, należy
15
Stefan Gierowski - Akwarele, Kraków 2016; Z. Taranienko, Materia to także
światło, pierwszy dialog ze Stefanem Gierowskim, [w:] Obszary abstrakcji. Dialogi
o malarstwie ze Stefanem Gierowskim, Warszawa 2010 .
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szukać wartości czysto malarskich. Stąd przychodzi refleksja nad
poetyką ikon, przestrzenią dzieł renesansowych, blaskiem światła
i głębią cienia w obrazach barokowych czy też logiką konstrukcji
kompozycyjnych klasycyzmu.
Odczytywanie treści dzieła może być intrygujące, ale umiejętność
widzenia struktury obrazu daje możliwość dostrzegania rzeczywistego piękna i autentycznego przeżycia estetycznego. Określając
swoją przynależność do abstrakcjonistów Gierowski mówi:
Zostałem przy malarstwie, gdyż to medium, jak dzisiaj się mówi, uważam za ciągle
niewyczerpane w swoich możliwościach. Nie da się go zastąpić niczym innym, szczególnie w dziedzinie sztuki abstrakcyjnej. Natomiast tam, gdzie są jakieś sprawy literackie, potrzeby dokumentacji pejzażu czy utrwalania człowieka, malarstwo łatwiej
zastąpić zdjęciem, działaniem albo jeszcze czymś innym. Jeżeli malarstwo jest jakimś
pismem, które ma coś wyrażać, to malarstwo abstrakcyjne jest pismem nieprzetłumaczalnym spośród wszystkich rodzajów malarstwa najbardziej osadzonym w czymś
konkretnym, jakiejś prawdzie16.

Abstrakcja Gierowskiego to konkretyzacja odczuć, własnych filozoficznych przemyśleń, które uobecniają się często w prostych,
minimalistycznych, pokazywanych aluzyjnie znakach i symbolach,
mających swe znaczenie. Nie chodzi tu tylko o estetykę, raczej o indywidualną propozycję syntezy myśli i emocji obrazujących indywidualny stosunek do otaczającej rzeczywistości i siebie samego, do
pojęć związanych z codzienną egzystencją człowieka. Jego malarstwo wymaga skupienia i myślenia. Analizując je, ciągle na nowo
można je odkrywać i poznawać różnorakie jego konteksty. Jest to
konkretyzacja jak zauważa Zbigniew Taranienko pojęcia przeżytego
emocjonalnie17. Nieuchronnie jest to sztuka osadzona w jakiejś formie duchowości, która też jest czymś abstrakcyjnym. Poprzez abstrakcyjne myślenie, materializowane wizualnie jako obraz ta sztuka
przybliża się do nauki. Z jednej strony logika symetrii, rytmizacja
układów kompozycyjnych, formy geometryczne, umieszczane zazwyczaj w pionie są bliskie myśleniu ścisłemu, matematyczno-geometrycznemu. Z drugiej strony struktura materii pikturalnej i jej
niepowtarzalność, zmienność, kontrolowana przypadkowość bliska
16

Z. Taranienko, Obszary abstrakcji…, op. cit., s. 36.

17

Ibidem, s. 42.
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jest wrażliwości humanisty, który może być zaskoczony własnym
odkryciem. Gierowski niejednokrotnie odwoływał się do tradycji
filozoficznych Dalekiego Wschodu. W jego twórczości widoczne są
analogie z medytacyjnymi nurtami sztuki chińskiej. Biegunowość
akcentów, pomiędzy którymi jest przestrzeń, pozornie pusta jak
cisza pozwalająca na zagłębienie się w niej i poszukiwanie natężeń
i napięć kolorystycznych, to cechy typowe w większości jego dzieł.
Niejednokrotnie mistrz Gierowski wykorzystuje minimalne różnice tonalne, ślad duktu pędzla, żeby niejako szeptem wprowadzać
widza w poezję subtelnych niuansów monochromatycznych. W innym przypadku dynamika barw dopełniających wyważona tonalnie, podkreślana jest jeszcze przez płaszczyzny barw złamanych lub
achromatycznych, dzięki temu logika precyzyjnej konstrukcji idzie
w parze w harmonią barw. Janusz Zagrocki pisze:
Rolą artysty jest podejmowanie decyzji umożliwiających dociekanie nieskończonego, konstruowanie nieograniczonego, gdzie niedostrzegalne nagle stało się widzialnym18.

Umiejętność wykorzystania współbrzmień barw kontrastowych,
ich przenikanie, aktywność w różnych obszarach płótna powoduje, iż jego obraz staje się areną uporządkowanej dynamiki napięć,
pozwalających na zagłębienie się w materii malarskiej. Sam artysta
zauważa:
Mit zatrzymania czasu towarzyszy malarstwu. Niech pozostanie chociaż na moment
to ,,jest” między ,,było”, a ,,będzie”. Wyłamać się z wielkiej całości wszechświata, zobaczyć mrowisko, w którym na minutę ruch się zatrzymał19.

Trwanie owego jest wiąże się nieuchronnie, w jego przypadku
z wewnętrznym z życiem obrazu. To wyraz równowagi pomiędzy
myślą i wyobraźnią, filozoficznym intelektem niepozbawionym
emocji. Ów konkret myślenia abstrakcyjnego z całą pewnością wywodzi się z tradycji logicznego porządkowania form i barw, występującej w sztuce XX wieku w różnorakich odłamach abstrakcji czystej, dedukcyjnej i geometrycznej. Tej, którą rozpoczyna Malewicz,
a kontynuują neoplastycy i niektórzy minimaliści. Jednocześnie
18

J. Zagrodzki, Stefan Gierowski, op. cit., s. 176.

19

S. Gierowski, maszynopis
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organiczność materii malarskiej pozostawia w pracach Gierowskiego jego osobisty ślad. Badania, które podejmuje to doświadczenia
malarskie idące w kierunku syntezy prawideł fizycznych, częściowo
związanych z optyką oraz psychicznych nacechowanych organicznością. W polskiej tradycji malarskiej podobne punkty odniesienia
można znaleźć w twórczości m.in. Strzemińskiego, Jaremianki, Berdyszaka, Tarasina, Nowosielskiego i innych.
W pracach artysty jedną z zasadniczych spraw jest konstruowanie
na płaszczyźnie płótna złudzenia nowej rzeczywistości, wyrażonej
językiem abstrakcji, ale przez nią w swoisty sposób bardzo realnej,
odmiennej od tej postrzeganej zewnętrznie. Doświadczanie świata
natury, jej kosmicznego porządku i prawideł, którym on podlega
zmusza go do procesu sublimacji malarskiej, spajającej organiczność
z nieorganicznością, zmierzającej w kierunku obrazowej harmonii,
demiurgicznie konkretyzowanej przez świadomość twórcy. Wojciechowski słusznie zauważa:
To, że nie poprzestał na spontanicznym odnotowywaniu wrażeń, lecz analizował płynące ze świata zewnętrznego bodźce – świadczy o racjonalnym podłożu jego sztuki.
Intelektualizm nie wyklucza przecież możliwości istnienia elementów emocjonalnych, rozwijanych w oparciu o doświadczenia malarstwa „wrażeniowego”, wymaga
tylko – jak w wypadku Gierowskiego – nieustannej kontroli rozumu nad uczuciem.
Podporządkowuje świadomemu działaniu wszystkie efekty przypadkowe, pojawiające się nieoczekiwanie w czasie procesu powstawania dzieła sztuki20.

Realność abstrakcji Gierowskiego w konsekwencji prowadzi
widza w świat swoistego ładu, porządku, w którym blisko już jest
do klasycznego rozumienia piękna, które powinno być prawdziwe,
a jednocześnie dobre co świadczy o jego wartości.
Streszczenie
Wychowanie estetyczne stanowi jeden z istotnych czynników formujących osobowość człowieka, funkcjonującego w świecie natury i kultury
zarazem. Zadanie ychowania w tym zakresie dotyczy przede wszystkim
kształtowania wrażliwości na sztukę i piękno, szczególnie osób młodych.
Pojęcie to, rozumiane również jako wychowanie przez sztukę może być
realizowane w formach: czynnej i biernej. Forma czynna stanowi doświadczenie procesu tworzenia i bezpośrednie przeżywanie aktywności
20

A. Wojciechowski, Stefan Gierowski, op. cit.
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twórczej. Forma bierna, obserwacyjna, polega na świadomych doznaniach struktury i treści dzieła, wiąże się ponadto z obiektywną tj. rzeczową jego oceną, która uwzględnia oprócz jego treści, wartości estetyczne.
Twórczość malarska Stefana Gierowskiego poszerza u odbiorcy możliwości poznania i przeżywania „czystego języka sztuki”, który poprzez
oddziaływanie pikturalne, abstrakcyjnymi środkami wypowiedzi malarskiej dotyka ważkich obszarów rzeczywistości humanistycznej – fizycznej,
optycznej, psychicznej, filozoficznej i transcendentnej.
Słowa kluczowe: edukacja, kreatywność, malarstwo, kultura
Abstract
Aesthetic education is one of the important factors forming the personality of man, functioning in the world of nature and culture at the same
time. The task of upbringing in this area concerns primarily the development of sensitivity to art and beauty, especially of young people. This
concept, also understood as education through art, can be realized in
active and passive forms. The active form is the experience of the creation process and direct experience of creative activity. The passive, observational form consists in conscious experiences of the structure and
content of the work, it also involves an objective, ie factual, assessment
of the work, which takes into account, apart from its content, aesthetic
values.
Stefan Gierowski’s painting work expands the recipient’s possibilities of
learning and experiencing the “pure language of art” which, through pictorial influences, abstract means of expression affects important areas
of humanistic reality - physical, optical, psychological, philosophical and
transcendent.
Key words: education, creativity, painting, culture
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Zespół ludowy „Watra”
i jego rola w upowszechnianiu kultury
Folk band WATRA
and its role in the dissemination of culture
Tym, co o nas stanowi, jest nasza kultura
Jan Paweł II

Powstanie i działalność zespołu „Watra”
Kultura wychowuje do tego aby każdy człowiek mógł być we wspólnocie. Dzięki tradycji człowiek poznaje swoją tożsamość, korzysta
z mądrości ludowych, wypracowanych przez wiele pokoleń. Różne
formy kultywowania tradycji ludowych na licznych imprezach regionalnych, wystawach, koncertach, konkursach, festynach, poprzez
aktywne uczestnictwo w zespole mogą stanowić największy skarb,
siłę i tożsamość lubuskiej wsi.
Zespół Górali Czadeckich „Watra” powstał w maju 1969 roku,
kiedy to kilku mieszkańców gminy Brzeźnica przełamało swoje milczenie o swych bukowińskich korzeniach i rozpoczęło prace kolektywnego odbudowania czynnej pamięci o dawnych pieśniach i melodiach, tańcach, tradycyjnych obrzędach i strojach,
jakie zostały przywiezione przez migrantów z Bukowiny. Po 1945
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roku w Brzeźnicy i okolicznych wsiach osiedlili się wychodźcy
z północnej części Bukowiny, która po II wojnie światowej została
przyłączona ZSRR a obecnie mieści się w granicach Ukrainy. Osoby
zakładające zespół należały do młodego pokolenia osadników, którzy podczas wędrówki byli dziećmi. To tu, w Brzeźnicy i okolicznych
miejscowościach, dorastali, przeżywające swoją młodość, tu chodzili
do szkoły i wchodzili w dorosłość, podejmując pracę zawodową i zakładając rodziny. Tym samym, zespół od samego początku stanowił
ważną instytucję więziotwórczą.
Działalność zespołu wspierał miejscowy proboszcz, ks. Franciszek Pancierzyński, który w swoich homiliach wskazywał na wartości kultury ludowej i potrzebę ochrony dziedzictwa.
Działania na rzecz zorganizowania grupy, która kultywowałaby
bukowińską tradycję, wiązały się ze swego rodzaju amatorskimi
badaniami terenowymi prowadzonymi wśród najstarszych przedstawicieli rodzin bukowińskich mieszkających na tym obszarze. Informacje zebranie przez założycieli zespołu - Zygfryda Seula i jego
siostrę, Jadwigę Parecką - miały zatem charakter materiału pozyskanego z pierwszej ręki - od ludzi, dla których była to żywa kultura,
towarzysząca im i regulująca ich codzienność do czasu przyjazdu do
Polski zachodniej.
Zespół skupia się na tym dziedzictwie - na kulturze przywiezionej
z Bukowiny przez przodków dzisiejszych członków grupy. Na repertuar składają się:
–– tańce (np. syrba, anielka, cioban, ciapkany, cyganka, kosa),
–– pieśni (tajdany),
–– obrzędy (np. ostatki, tradycyjne bukowińskie wesele),
–– gwara górali bukowińskich,
–– elementy kultury dnia codziennego (tradycyjne potrawy, ich przyrządzenie, konteksty funkcjonowania, przemiany),
–– opowieści,
–– muzyka bukowińska.
W ramach zespołu istnieje grupa dziecięca, zwana „Małą Watrą”
oraz kapela. Na tę ostatnią składają się zarówno muzycy, którzy gry
na instrumencie uczyli /uczą się w szkole muzycznej, jak i samoucy,
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prawdziwi muzykanci, którzy sztukę gry pozyskali w rodzinach
bukowińskich lub w środowisku lokalnym. Repertuar, na którym
uczyli się oni gry na instrumencie należał najczęściej do kanonu tradycyjnych utworów bukowińskich.

Karta pocztowa z gminy Brzeźnica. Dziewczęta z „Małej Watry” reprezentują
bukowiński komponent kultury lokalnej (wyd. na przełomie lat 90. i dwutysięcznych).

W roku 1970 zespół uczestniczył pierwszy raz w Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Szczyrku. W następnych latach występował
z dużymi sukcesami na wielu scenach w kraju (m.in. Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny w Płocku 1971, 1975; Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Ziem Gorskich w Żywcu 1971, 1973;
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 1972; Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Zielonej Górze od
1972) i poza granicami (na Kaukazie, w Niemczech, na Białorusi,
Ukrainie i in.). Na uwagę zasługują m.in.: koncert „Epopeja Karpacka” w Filharmonii Narodowej w Warszawie, czy koncert w Sali
Kongresowej w Warszawie reżyserowany przez Krzysztofa Jasińskiego. Wielkim wydarzeniem było trzykrotne spotkanie z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II, któremu zaprezentowano specjalnie ułożoną pieśń. Spotkanie z Papieżem odbyło się w Castel Ganddolfo.
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Zygfryd Seul, współtwórca i członek zespołu, napisał tekst do melodii „Na zielonej horce”.
Ojcu Świętemu
Nad Tatrami słoneczko zachodzi
Nad Tatrami słoneczko zachodzi
W Watykanie bioły, w Watykanie bioły
Dymek idzie

Na Pietrowym tronie dziś zasiada
Na Pietrowym tronie dziś zasiada
Z Bożej łaski Papież, z Bożej łaski Papież
Nasz Brat Polak
My górale przed Tobą klinkoma
My górale przed Tobą klinkoma
O błogosławieństwo, o błogosławieństwo
Cię pytome.

Papież wysłuchał trzykrotnie tej piosenki w skupieniu. Po śmierci
Jana Pawła II Zygfryd Seul dopisał kolejne zwrotki.
Zapłakały rzewnie góry, lasy, hale
Zapłakały rzewnie góry, lasy, hale
Płaczą dziś góralki, płaczą i górale
Hej, płaczą i górale.
Zapłakały rzewnie ubocza i skały
Zapłakały rzewnie ubocza i skały
Płaczą dziś Polacy i płacze cały świat
Hej, i płacze świat cały.
Bo odszedł Pasterz z stolicy Piotrowej
Bo odszedł Pasterz z stolicy Piotrowej
Chto bydzie odmieniał stary świat na nowy
Hej, stary świat na nowy” .

Śpiewniki „Watra śpiewa”, „Watra gra”, „Śpiewanki różne”, „Kolędy
i pastorałki” zawierają pieśni weselne, patriotyczne, żołnierskie, religijne czy charakterystyczne dla folkloru bukowińskiego „tajdanko”
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(tajdanki, to krótkie, często jednozwrotkowe piosenki, o różnej tematyce: od dowcipnych, żartobliwych aż do poważnych, refleksyjnych). Zapisu nutowego dokonał w latach 2003-2004 muzyk, kompozytor i folklorysta bukowiński Kazimierz Smal z Kicmania. Wśród
tytułów znajdziemy: „Baby moje baby”, „Chodziła po łące”, „Drobna
rosa nisko pada”, „Na zielonej horce szubieniczki”, „Poszło dziwcze
na maliny”, „Zazielyniały się góry, lasy , pola”, „Zakukała kukulinka w lesie”, „Sycko mi się widzi”, i in. Czadeckie pieśni opowiadają
o pracy w polu i zajęciach pasterskich, czynnościach gospodarskich
i domowych. Osobliwy gatunek pieśni w repertuarze zespołu stanowią kolędy i pastorałki.
Działalność zespołu nie ogranicza się do publicznej prezentacji dziedzictwa bukowińskiego podczas koncertów. Jest to również
działanie w środowisku lokalnym na rzecz twórczości, pamięci,
przekazu międzypokoleniowego, ożywiania dawnych wzorów kultury poprzez ich praktykowanie (spotkania członków zespołu są
kontekstem i okazją ku temu. Do tego typu aktywności należą :
–– używanie gwary bukowińskiej,
–– inspirowanie w kontekście twórczości i rękodzieła tradycyjnego
zgodnego z wzornictwem bukowińskim (haft koralikowy, wykonywanie elementów i szycie strojów, własnoręczna produkcja instrumentów muzycznych - Bolesław Jurasik i jego syn Hieronim),
–– uwrażliwianie na muzykę, taniec oraz umuzykalnianie (przy zespole gromadzą się osoby zainteresowane rozwijaniem swojej pasji
śpiewu, ale i grą na instrumencie),
–– podtrzymywanie i ożywianie pamięci międzygeneracyjnej (wyrażające się np. symbolicznym złożeniem na grobach zmarłych
członków zespołu kwiatów pochodzących z obchodów jubileuszowych).

Sukcesy zespołu „Watra”
Wśród nagród cennych dla zespołu są: Nagroda Oskara Kolberga,
Srebrna Ciupaga, Nagroda Specjalna CIOFF, Dyplom Honorowy
Ministra Kultury i Sztuki, Lubuska Nagroda Kulturalna, Lubuski
Animator Kultury. Z okazji 50-lecia działalności zespół został odznaczony medalem „Za zasługi dla Województwa Lubuskiego”
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a Kierownika zespołu uhonorowano odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony dla Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”.
Znakomitym przedsięwzięciem propagatorki kultury i folkloru
polskich górali z Bukowiny, założycielki i kierowniczki zespołów
„Watra” i „Mała Watra”, Jadwigi Pareckiej, było opracowanie i wydanie „Słownika gwary bukowińskiej z lubuskiej Brzeźnicy i jej okolicy”1. W opracowaniu Autorka zastosowała półfonetyczny zapis (hasła i przykłady - egzemplifikacje) dla szerokiego kręgu czytelników,
miłośników góralszczyzny i tradycyjnego folkloru. Jej zdaniem
podsycając góralską „Watrę” na nizinach spłacam dług zaciągnięty wobec przodków,
którzy przez długie lata na obcej ziemi, wśród obcego żywiołu potrafili zachować
polskość, pozostali wierni Bogu i tradycji, chociaż nie było to łatwe. Dziś w wolnej
Ojczyźnie kontynuację dzieła przodków uważam za swój obowiązek2.

Wnętrze „domku bukowińskiego” na posesji Jadwigi Pareckiej stanowiącego jedno
z miejsc archiwum zespołu „Watra”.

1

2019

J. Parecka, Słownik gwary bukowińskiej z lubuskiej Brzeźnicy i jej okolicy, Żagań

2
J. Parecka, Mój udział w roznieceniu góralskiej „Watry” na nizinach, „Zeszyty
Żagańskie” 2019, nr 18, s. 84.
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Wywiady
Aby przybliżyć atmosferę zespołu „Watra” autorki artykułu przeprowadziły wywiady z jego członkami.
Wywiad z Jadwigą Parecką - założycielką i kierowniczką

1) Skąd zrodziły się u Pani zainteresowania folklorem, historią i korzeniami rodu?
–– Moje zainteresowania folklorem, korzeniami zrodziły się w wyniku słuchania opowiadań rodziców, sąsiadki Heleny czy dziadka Tytusa o Bukowinie, a może obudziły je niemiłe wspominania z najwcześniejszych lat nauki w szkole, gdzie każde gwarowe
słowo, element góralskiego ubioru czy bukowińska potrawa były
obiektem kpin i szyderstw tych, których rodzice nie pochodzili
z Bukowiny. A może po prostu to był przypadek.
2) Co nakłoniło Panią do założenia zespołu „Watra”?
–– Podjęłam studia polonistyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakończyłam je obroną pracy magisterskiej na
temat „Słownictwo gwary górali bukowińskich na terenie gminy
Brzeźnica”. Zespół „Watra” powstał z inicjatywy pani Lechosławy
Ostrowskiej, instruktora teatralnego w Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej w Żaganiu, przy ogromnym wsparciu mojego
starszego brata Zygfryda Seul.
3) Co można nazwać w Pani odczuciu największym osiągnięciem
„Watry”?
–– Mówiąc o największym osiągnięciu „Watry” niektórzy myślą o konkretnej nagrodzie, szczególnym koncercie czy festiwalu. Dla mnie
sukcesem jest fakt, że młodzi ludzie w zespole nie wstydzą się swego
bukowińskiego pochodzenia, są wręcz dumni z tego, że należą do
wielkiej rodziny Górali Bukowińskich, znają i kultywują tradycje
przodków. Marzeniem moim jest, żeby „Watra” płonęła jeszcze długie lata i znaleźli się ludzie, którzy będą dorzucać do niej drew.
Wywiad z najmłodszą członkinią zespołu - Sandrą Zielonką

1) Dlaczego zapisałaś się do Zespołu Górali Bukowińskich „Watra”
–– Od małego uwielbiałam śpiewać i tańczyć a dzięki wstąpieniu do
zespołu mogę pogłębiać swoje zainteresowania i pasje.
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2) Co podoba Ci się w zespole „Watra”?
–– To, że można coś zwiedzić, poznać nowych ludzi, kultury innych
zespołów a przy tym tańczyć, śpiewać i się świetnie bawić?
3) Dlaczego chciałaś wstąpić do zespołu?
–– Dość często słyszałam jak moi dziadkowie śpiewali w domu bukowińskie pieśni a słuchanie ich bardzo mnie fascynowało. Ponadto
moi wujkowie i ciocie również należą do zespołu, dlatego i ja do
niego chciałam wstąpić.
Wywiad z Anną Chabiniak – średnia grupa wiekowa

1) Czym dla Ciebie jest zespół „Watra”?
–– „Watra” jest dla mnie jak rodzina. Jest bardzo ważnym elementem mojego życia , z którego nie chciałabym zrezygnować. Każdy wyjazd z członkami zespołu daje mi taką odskocznię od życia
codziennego. Mogę się rozluźnić, pośpiewać i potańczyć, jest to
jedna z lepszych form rozrywki.
2) Od kiedy należysz do zespołu „ Watra”?
–– Należę od 11 roku życia, czyli będzie już 18 lat. Wraz z moją siostrą
Karoliną postanowiłyśmy się zapisać i tak do dnia dzisiejszego kultywujemy tradycje bukowińskie. Dowiedziałam się o tym zespole
tak dość nietypowo, bo w szkole, na lekcji muzyki. Pani nauczycielka przedstawiła całej mojej klasie co to jest za zespół, co on za sobą
niesie i od razu przykuło to moją uwagę. Wiedziałam, że Pani od
muzyki zna bardzo dobrze zespół, ponieważ sama do niego należała
i należy. Bez odrobiny zastanowienia, poprosiłam rodziców, żeby
mnie i moją siostrę zapisali do „Watry”, co okazuje się było bardzo
trafną decyzją.
3) Skąd u Ciebie takie zainteresowania?
–– Wielokrotnie słuchałam opowiadań o moim pochodzeniu, co
mnie bardzo fascynowało. Nie mogłam tego pojąć, że moi pradziadkowie nie byli Polakami urodzonymi tutaj. Doskonale zdaję
sobie sprawę, że jestem Polką, ale czuję się również bukowinką,
ponieważ jest obecna u nas ta tradycja, chociażby nawet święta Wielkanocne czy Bożonarodzeniowe. Ten zespół to dla mnie
duma, część mojego życia i bardzo się cieszę, że mogę kultywować
i przekazywać dalej tradycje bukowińskie.
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Wywiad z Panem Czesławem Najdkiem - najstarsza grupa

1) Pan jest od początku istnienia zespołu, skąd ten pomysł?
–– To był pomysł Pani Ostrowskiej. Zorganizowała zebranie żeby pokazać zwyczaj bukowiński. Jak wiadomo początki do łatwych nie
należały, ponieważ trudno było uzbierać grupę. Wtedy „Bukowińczycy” byli wyśmiewani za tradycję, za gwarę, dlatego nie każdy
chciał się przyznać do swoich korzeni. Ale znaleźli się tacy odważni, którym to nie przeszkadzało.
2) Skąd czerpał Pan informacje na temat Bukowiny?
–– Trochę od rodziców się dowiedziałem, ale większość od starszych
ludzi, którzy tam się urodzili i tam przez jakiś czas żyli. Razem
z moim dobrym kolegą śp. Eugeniuszem Pareckim - mężem kierowniczki, jeździliśmy po okolicach Brzeźnicy i szukaliśmy elementów strojów, aby jak najdokładniej odzwierciedlić te tradycje.
3) Co daje Panu przynależność do zespołu?
–– To jest moja miłość. Bardzo się cieszę, że mogłem przedłużyć tą kulturę. Jestem w tym zespole od początku, czyli 50 lat. To ogromna
duma dla mnie i zaszczyt, że mogłem i mogę dalej jeździć z zespołem
i zostawiać cząstkę naszego folkloru w różnych zakątkach świata.

Dzieci i młodzież z zespołów „Watra” i „Dolinianka” wykonuja tańce należące
do wspólnego dziedzictwa (Brzeźnica, podwórko Jadwigi Pareckiej, 07.08.2019).
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Podsumowanie
Zespół „Watra” jest interesującym przykładem międzypokoleniowego przekazywania dorobku kulturowego w jednorodnej etnicznie
społeczności.
Aktywność artystyczna zespołu cieszy się dużym uznaniem
w środowisku lokalnym i nie tylko. Pasje, postawy członków zespołu „Watra” stanowią inspirację do działań w zakresie propagowania
twórczości ludowej, wspólnego spędzania czasu wolnego i muzykowania zespołowego. Kompetentne odczytywanie otaczającej rzeczywistości kultury ludowej umożliwia pełniejsze wykorzystanie jej
specyfiki dla potrzeb poznania, działania i twórczości autorytetów
przeszłości.
Przemijają ludy, kraje.
Czas ich bytu
ściera ślady,
Narodowe nas zwyczaje
Jedne chronią
od zagłady
Stanisław Bratkowski
(1791-1871)

Fot. Jan Mazur.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wybrane wątki z historii i działalności zespołu
ludowego „WATRA” z Brzeźnicy, województwo lubuskie. Przeprowadzono
wywiad z członkami zespołu aby ukazać wycinek bogactwa form tradycji,
sukcesy i pasje, które są nośnikiem różnorodnych wartości kulturowych.
Słowa kluczowe: zespół ludowy, tradycje, kultura, aktywność artystyczna
Abstract
The article presents selected threads from the history and activity of the
„WATRA” folk group from Brzeźnica, Lubuskie Province. The team members were interviewed to show a slice of the richness of tradition, successes and passions that convey various cultural values.
Key words: folk band, traditions, culture, artistic activity

Magdalena Micherda
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, Dąbrowa Górnicza

Działalność pozalekcyjna polskich szkół na Zaolziu
w upowszechnianiu kultury i polskości
- z badań nad prasą zaolziańską
After classes activities of Polish schools in Zaolzie
disseminating of culture and Polishness
– from research on Zaolzie press
Wprowadzenie
Zagadnienia związane z kulturą, w tym zwłaszcza te dotyczące kultury polskiej, są szczególnie bliskie mieszkańcom Zaolzia. Młode
pokolenie Polaków żyjących w Republice Czeskiej, wspólnie z nauczycielami, chce poznawać i odkrywać własną polskość. Według
Grażyny Balkowskiej nie jest ona
[…] pojęciem raz na zawsze zdefiniowanym, tak też konfrontacja z polskością nie
jest jednorazowym aktem, lecz niekończącym się procesem. Reakcja ta może być powierzchowna, może jednak obejmować zrozumienie wartości kształtujących wzory
rzeczywistych działań członków polskiej społeczności, normy i modele skierowane
na kształtowanie działania1.

Na Zaolziu od wielu lat myśli się, rozmawia i podejmuje działania
wspierające strategię rozwoju polskości. Uruchomiono m. in. Fundusz Rozwoju Zaolzia, a także opracowano materiały do opublikowanej „Wizji 2035”. Podkreśla się, że najważniejszym celem
1
G. Balkowska, Wobec polskości. Z doświadczenia nauczyciela języka polskiego
jako obcego, http://bazhum.muzhp.pl [dostęp: 15.10.2019].
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(…) w perspektywie 15-20 lat jest zachowanie lub nawet wzrost liczebności osób deklarujących narodowość polską na Zaolziu. Krwiobiegiem polskości są bezsprzecznie
nasze polskie szkoły i przedszkola, ich liczba i jakość mają dla osiągnięcia celu strategicznego fundamentalne znaczenie2.

Upowszechnianie kultury, w tym kultury polskiej, to zadanie
szczególnie ważne dla nauczycieli i wychowawców, którzy wprowadzają wychowanka w świat wartości, umożliwiając tym samym młodemu człowiekowi pełniejsze odkrywanie własnej tożsamości.
[…] Zrozumieć piękno to odnaleźć aspekt świata wyrażony w dziele realizującym tę
wartość3.

Upowszechnianie kultury jest bardzo mocno związane z wychowaniem, które ma tworzyć odpowiednią przestrzeń i stwarzać dogodne warunki do poznawania kultury i równocześnie do wprowadzania w tę kulturę4. Jadwiga Uchyła-Zroski podkreśla, iż
[…] rozwój człowieka dokonuje się przez czynne uczestnictwo w procesach kultury
artystycznej jako dziedzinach życia człowieka, w których sztuka wyraźnie zaznacza
swoją obecność5.

Specyfika współczesnego szkolnictwa na Zaolziu
Na Zaolziu6 działa obecnie 25 szkół podstawowych z polskim językiem nauczania, w tym w powiecie frydeckim pięć, z klasami 1-9
i pięć z oddziałami 1-5. W powiecie karwińskim edukację szkolną prowadzi pięć szkół podstawowych z klasami 1-9 i dziesięć

2
M. Wałach, Nasz wspólny polski dom, „Głos Ludu” z soboty 4 lutego 2017 roku,
nr 15 (LXXII), s. 1.
3

M. Gołaszewska, Estetyka współczesności, Warszawa 2007, s. 262-263.

K. Kądzielska, Upowszechnianie kultury, [w:] Problemy uczestnictwa w kulturze,
red. W. Sobisiak, Warszawa 1974, s. 45.
4

5
J. Uchyła-Zroski, Sztuka w edukacji jako estetyczny nurt wychowania, [w:] Wartości w muzyce, Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce, t.
3, Katowice 2010, s. 229.
6
Zaolzie to obszar znajdujący się w Republice Czeskiej. Liczy on obecnie 805 km2
i położony jest między Czeskim Cieszynem a Dobrą, w okolicy Frydka-Mistka oraz
między Boguminem a Mostami, koło Jabłonkowa.
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z oddziałami 1-57. Placówki te korzystają z czeskich programów nauczania, za wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii. Specyfika
polskiego szkolnictwa na Zaolziu polega między innymi na ścisłej
współpracy polskich szkół z lokalnymi instytucjami i organizacjami
w zakresie upowszechniania kultury wśród uczniów. Działa tu bardzo prężnie wiele instytucji kulturalnych i oświatowych, w tym Teatr
Cieszyński w Czeskim Cieszynie8 ze Sceną Polską, Czeską i Sceną
Lalek „Bajka”. Ponadto Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego9, Biblioteka Regionalna w Karwinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki, Polski Związek Kulturalno
-Oświatowy10, Polskie Towarzystwo Artystyczne „Ars Musica” oraz
Kongres Polaków.
Polskie szkoły na Zaolziu prowadzą bardzo intensywną działalność pozalekcyjną umożliwiającą uczniom poznawanie i uczestniczenie w kulturze, w sposób szczególny w kulturze polskiej. Placówki
te współpracują z zaolziańskimi instytucjami i wspólnie przywiązują
wielką wagę do pielęgnowania wśród wychowanków własnej polskości. Prasa polska na Zaolziu: „Głos Ludu11”, gazeta Polaków w ReSzkoły podstawowe, https://www.pctesin.cz/szkoly-podstawowe [dostęp: 30.09.
2019 r.].
7

8
Historia Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie sięga 1945 roku. Fenomen
jego działalności polega m.in. na tym, iż obejmuje on 3 samodzielne, profesjonalne
Sceny: Scenę Czeską, Scenę Polską i Teatr Lalek „Bajka”.
9
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego jest placówką doskonalenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz współpracy europejskiej. Służy fachową pomocą nauczycielom, świadczy pomoc metodyczną i dydaktyczną szkołom z polskim językiem nauczania na Zaolziu. Ponadto prowadzi własną
działalność wydawniczą, opracowuje programy nauczania, wybiera i tłumaczy podręczniki, a także prowadzi bibliotekę dla nauczycieli.
10
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO), to największa polska organizacja społeczna na Zaolziu reprezentująca polską mniejszość w Republice Czeskiej.
Posiada swój Zarząd Główny w Czeskim Cieszynie i posiada 84 oddziały terenowe,
tzw. „Miejscowe Koła”, które znajdują się niemalże we wszystkich zaolziańskich miejscowościach. Ma on na celu, wraz z Kongresem Polaków reprezentować Polaków
w Czechach. Ponadto ma na uwadze troskę o zachowanie polskości i upowszechnianie kultury polskiej. W tym celu zakładane były przy miejscowych kołach biblioteki,
teatry amatorskie, chóry i zespoły folklorystyczne.
11

Obecnie gazeta „Głos Ludu” ma tytuł „Głos”, a zmiana nastąpiła w 2018 roku.
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publice Czeskiej, ukazująca się dwa razy w tygodniu i miesięcznik
„Zwrot” pełnią rolę propagatora polskości wśród społeczeństwa lokalnego Zaolzia.
Niniejszy artykuł przedstawia badania własne dotyczące wybranych aspektów działalności pozalekcyjnej polskich szkół na Zaolziu w upowszechnianiu kultury i polskości wśród uczniów w 2017
roku12. W procesie badawczym wykorzystano prasę zaolziańską
„Głos Ludu”13 i „Zwrot”14 we wskazanym przedziale czasowym.
Warto zaznaczyć, że redaktorzy tychże wydawnictw uczestniczą we
wszystkich ważnych wydarzeniach regionu, informując następnie
polską mniejszość oraz propagując wśród nich kulturę i polskość.

Upowszechniająca kulturę polską działalność pozalekcyjna
polskich szkół na Zaolziu w 2017 roku
Szkoły polskie na Zaolziu prowadziły w 2017 roku, wzorem lat
ubiegłych, bardzo intensywną działalność pozalekcyjną upowszechniającą kulturę polską wśród uczniów. Dzięki prasie zaolziańskiej,
działania te są ciągle żywe i obecne w życiu lokalnej społeczności.
Aktywność tę można często określać już mianem systematycznej,
gdyż dokonuje się ona regularnie, najczęściej raz w roku. Przykładem takich poczynań są niewątpliwie spotkania uczniów z literaturą
polską, a także przeglądy działalności śpiewaczej szkół.
Pismo ukazuje się od tego czasu dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki nakładem
ok. 5 tys. egzemplarzy.
12
Artykuł jest kontynuacją badań dotyczących upowszechniania kultury polskiej
w polskich szkołach na Zaolziu ( szkół z polskim językiem nauczania) w latach 20132016. Zostały one przeprowadzone i zanalizowane w rozprawie doktorskiej autorki.
Dysertacja „Upowszechnianie kultury polskiej w działalności pozalekcyjnej polskich
szkół na Zaolziu” została napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Jadwigi Uchyły-Zroski i obroniona w maju 2019 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
13
„Głos” jest to gazeta Polaków w Republice Czeskiej wydawana przez Kongres
Polaków. Ukazuje się od 1945 roku. W 2017 roku pismo ukazuje się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury
RC.
14
Miesięcznik „Zwrot” jest wydawnictwem bardzo prestiżowym, pięknie wydanym z nowoczesną szatą graficzną. Jest wydawany przez Polski Związek Kulturalno
-Oświatowy od 1946 roku. W 2019 roku nakład pisma to 1600 egzemplarzy.
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Wyjątkowym wydarzeniem dla każdego ucznia polskiej szkoły na
Zaolziu jest udział w corocznym projekcie „Z książką na walizkach”.
Są to osobiste spotkania i rozmowy z pisarzami w szkole, bądź bibliotece. Głównym organizatorem tej akcji czytelniczej jest Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki na czele z Heleną Legowicz, przy
współpracy Biblioteki Regionalnej w Karwinie oraz Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie. W 2017 roku na Zaolziu miała miejsce już
jedenasta edycja tego wydarzenia. Akcji towarzyszył także konkurs
czytelniczy dla trzech kategorii wiekowych. Najmłodsi czytelnicy
mogli w narysować obrazek po zapoznaniu się z książką Beaty Ostrowickiej „Anatol i przyjaciele”. Czytelnicy z klas 3-5 wybierali dwie
książki i odpowiadali na pytania konkursowe. Uczniowie klas 6-9
otrzymali do wyboru aż pięć książek, zróżnicowanych tematycznie.
Zadanie konkursowe dla tej grupy polegało na napisaniu własnych
refleksji i spostrzeżeń związanych z przeczytaną i wybraną lekturą15.
Fot. 1. Autorka Beata Ostrowicka na Biesiadzie literackiej
w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie

Fot. D. Chlup.
Źródło: https://glos.live/Swiat_mlodych/detail/pisarze_i_czytelnicy_bawili_sie_razem/0, [dostęp: 03.11. 2019]
15
[koł], Walizki już po raz jedenasty, „Głos Ludu” nr 104 (LXXII), z soboty 9
września 2017 roku, s. 8.
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W 2017 roku na Zaolziu z uczniami spotkali się Monika Kowaleczko-Szumowska, Beata Ostrowicka, Joanna Papuzińska, Renata
Piątkowska, Paweł Wakuła i Katarzyna Wasilkowska. Na tradycyjną biesiadę literacką w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie
w tym roku zaproszono dzieci z klas 3-5. Uczniowie poprawnie odpowiedzieli na pytania dotyczące książki Moniki Kowaleczko-Szumowskiej pt. „Fajna ferajna” lub Barbary Gawryluk pt. „Pudełko
pełne kotów”. Podczas biesiady młodzi uczestnicy bawili się wspólnie z pisarzami, odpowiadali na pytania konkursowe, a następnie
mogli poprosić autorów o autografy czy dedykację16.
Szkoły polskie na Zaolziu, we współpracy z lokalnymi instytucjami, zapewniają swoim uczniom także kontakt z kulturą żywego
słowa. Okazją taką jest m. in. Konkurs Recytatorski im. Adama
Mickiewicza „Kresy”, przeznaczony dla Polaków mieszkających
poza granicami kraju. Głównym organizatorem „Kresów” jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku. W przygotowywanie imprezy włącza się również Gimnazjum
Polskie im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie. W 2017
roku miała miejsce już XXVI edycja tego wydarzenia. Eliminacje
zaolziańskie odbyły się natomiast po raz 23. Przed publicznością
i jurorami zaprezentowało się 31 recytatorów, a wśród nich najliczniejsza grupa wiekowa, obejmująca młodzież 12-16-letnią. Warunkiem udziału była interpretacja dwóch utworów polskich autorów. W tym roku recytatorzy sięgnęli m. in. po utwory Andrzeja
Waligórskiego, Michała Daniela Mordarskiego, Marcina Bryczyńskiego, Grzegorza Przemyka i, pochodzącego z Zaolzia, Władysława Młynka. Jury, pod przewodnictwem aktora, Mariusza Orzełka,
zadecydowało, że Zaolzie będą reprezentować w Białymstoku zwycięzcy, dwaj uczniowie Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, Klara Kotas i Tomasz Suchý, którzy
w najstarszej kategorii zdobyli ex aequo pierwsze miejsce. Klara
urzekła publiczność interpretacją „Księżyca” Juliusza Słowackiego
i utworem „Pan Cogito czyta gazetę” Zbigniewa Herberta. Tomasz
Suchý zachwycił jurorów „Wierszem o tym, jak to czasem człowiek
16
[wik] Pisarze i czytelnicy bawili się razem, https://glos.live/Swiat_mlodych/detail/Pisarze_i_czytelnicy_bawili_sie_razem/0 [dostęp: 03.11. 2019].
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nie zauważy” Artura Andrusa i utworem Wojciecha Młynarskiego
„Prawdziwy Polak”17.
Fot. 2. Zwycięzcy eliminacji zaolziańskich Konkursu „Kresy” 2017

Źródło: http://zwrot.cz/2017/11/wiemy-kto-pojedzie-na-kresy-do-bialegostoku/ [dostęp: 03.11. 2019].

Przewodniczący jury podczas spotkania dodał, iż: […] Jako ciekawostkę powiem, że do tej pory w 26 edycjach konkursu brało udział
ponad 55 tys. osób”18. W 2017 roku białostockie przesłuchania miały
miejsce w dniach od 11-16 grudnia19.
Kolejnym ciekawym przedsięwzięciem na Zaolziu, wpisującym
się w upowszechnianie kultury polskiej, jest Konkurs Recytatorski
im. Jana Kubisza. 8 grudnia 2017 roku miał miejsce finał XVI edycji.
Organizuje go Polska Szkoła Podstawowa w Gnojniku, we współpracy z Centrum Pedagogicznym. Warto zaznaczyć, że konkurs składa
się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, obwodowych i finałowych.
17
B. Schönwald, Było miło, fajnie i licznie, „Głos Ludu” z soboty 18.11. 2017 roku,
nr 132 (LXXXII), s. 4.
18
AS., Wiemy, kto pojedzie na „Kresy” do Białegostoku, http://zwrot.cz/2017/11/
wiemy-kto-pojedzie-na-kresy-do-bialegostoku/ [dostęp: 03.11. 2019 ].
19

Ibidem.
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Najbardziej cieszy fakt, że w eliminacjach szkolnych uczestniczy najczęściej prawie cała społeczność szkolna. W zmaganiach obwodowych w Czeskim Cieszynie, Trzyńcu i Jabłonkowie udział brało 269
młodych recytatorów, a do finału jury zakwalifikowało w 2017 roku
71 uczniów. Rzetelną ocenę i fachową poradę otrzymali nauczyciele
i uczestnicy od aktorów Teatru Cieszyńskiego na czele z dyrektorem Karolem Suszką, który dodał iż „to sama przyjemność słuchać
pięknej polszczyzny i pięknej recytacji dzieci”20. Warto dodać, że
najczęściej uczniowie, wspólnie z nauczycielami, wybierali wiersze
klasyków: Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, Ludwika Jerzego
Kerna i Agnieszki Frączek, znanej uczniom z akcji „Z książką na
walizkach”21.
Fot. 3. Finał konkursu recytatorskiego w PSP w Gnojniku - wręczenie nagród
najmłodszym uczestnikom

Fot. Danuta Chlup.
Źródło: https://glos.live/content/news/142GL20171212.pdf, [dostęp: 04.11. 2019].

Na uwagę zasługuje również działalność śpiewacza, realizowana
przez polskie szkoły na Zaolziu we współpracy z lokalnymi instytucjami, głównie z Centrum Pedagogicznym i Polskim Towarzystwem
Artystycznym „Ars Musica”. Warto podkreślić, że zaolziańskie szkoły słyną z zespołów chóralnych docenianych nie tylko w Republice
20
[dc], Coraz piękniejsza polszczyzna, „Głos Ludu” z wtorku 12 grudnia 2017
roku, nr 142 (LXXII), s. 4.
21

Ibidem.
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Czeskiej, ale także poza jej granicami. W listopadzie 2017 roku
Chór mieszany Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie „Collegium Iuvenum” zdobył srebrne pasmo w finale przeglądu chórów
szkół średnich Republiki Czeskiej „Opava cantat”. Zespół, zdaniem
dyrygenta Leszka Kaliny, zasłużył […] zdecydowanie na więcej ze
względu na ambitny repertuar i jego jakościowe wykonanie. Chór
Polskiego Gimnazjum startował w trudniejszej kategorii z utworem obowiązkowym. Był nim „Živý ptáček”22. Ponadto chórzyści
zaprezentowali interpretację pieśni „Jubilate Deo”, „Regima caeli”
i „Marsz” Józefa Świdra23.
Tymczasem 9 grudnia w Ostrawie-Zabrzegu chóry „Trallalinki”
i „Trallala”, działające przy PSP w Czeskim Cieszynie, wzięły udział
w siódmej edycji Konkursu Chóralnego „Vanočni akordy”. Po raz
kolejny osiągnięcia zespołów zostały dostrzeżone przez jurorów, co
zaowocowało „Srebrnym pasmem” dla „Trallalinek” i „Złotym pasmem” dla chóru „Trallala”, który dodatkowo zdobył nagrodę specjalną za wyróżniającą kulturę wokalną24.
Wyjątkowo chlubną tradycją polskich szkół na Zaolziu są tzw.
koncerty świąteczne z okazji Bożego Narodzenia. 6 grudnia, zarówno przed południem jak i po południu, w kościele ewangelickim Na
Niwach w Czeskim Cieszynie miały miejsce dwa Koncerty Świąteczne Gimnazjum Polskiego. Trwający ok. dwóch godzin występ
wypełniły przede wszystkim polskie kolędy, a także wykonana na
fortepianie „Księżycowa sonata” L. van Beethovena. Wśród wykonawców publiczność usłyszała chór „Collegium Iuvenum”, kapelę
szkolną „Zorómbek”, chór nauczycieli oraz specjalne okazjonalne
grupy wokalno-muzyczne25.
Dla uczniów PSP w zaolziańskiej Łomnej czas adwentu ubogacony jest także świątecznym koncertem szkolnym. 15 grudnia
22
[sch], To oni są zwycięzcami, „Głos Ludu” z soboty 18 listopada 2017 roku, nr
132 (LXXII) s. 4.
23

Ibidem.

[wik], »Trallalinki« i »Trallala« z nagrodami, „Głos Ludu” z soboty 16 grudnia
2017, nr 144 (LXXII), s. 3.
24

25
B. Schönwald, Gimnazjaliści rozdawali święta, „Głos Ludu” z soboty 23 grudnia
2017 roku, nr 147 (LXXII), s. 12.
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uczniowie i przedszkolaki wystawiły dla najbliższych i społeczności
lokalnej przedstawienie „Królowa śniegu”, a także zaśpiewały piękne
kolędy, głównie polskie. Na uwagę zasługuje to, iż podczas koncertu wystąpili wszyscy uczniowie i wszystkie przedszkolaki, „z jakim
efektem - o tym świadczyły łzy lejące się z oczu wielu widzów i wybuchające co chwile oklaski. Ukłony i podziękowania przekazujemy
całemu gronu pedagogicznemu szkoły i przedszkola za tak piękne
przedstawienie, za przepiękną mowę polską płynącą z ust wszystkich, za efektowną scenografię, wzruszającą muzykę”26.
Chór szkolny „Trallala” z PSP w Czeskim Cieszynie kolędował
natomiast po świętach, 29 stycznia, w Kościele NSPJ w Alejach Masaryka. Licznie zgromadzeni uczniowie, nauczyciele, społeczność
lokalna, mogli wysłuchać pięknie wykonanych kolęd polskich, czeskich, angielskich i hiszpańskich. Dyrygentem zespołu jest Beata
Brzóska, w roli akompaniatora wystąpił Andrzej Molin27.
Szkoły i instytucje zaolziańskie prowadzą regularne przeglądy
działalności śpiewaczej uczniów i szkół. Najbardziej prestiżowym
wydarzeniem jest Festiwal Piosenki Dziecięcej W kwietniu 2017
roku miała miejsce już jego XV edycja. Koncert finałowy festiwalu
organizuje każdorazowo Macierz Szkolna oraz miejscowa PSP w Hawierzowie Błędowicach. Wcześniej chętni uczniowie muszą zakwalifikować się do niego podczas dwudniowych eliminacji przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Artystyczne „Ars Musica”. Warto
podkreślić, że Festiwal jest dużą i trudną logistycznie imprezą, a publiczność może usłyszeć tylko polskie piosenki, w profesjonalnym
wykonaniu uczniów, przy współudziale fachowców od nagłośnienia
i oświetlenia28. W 2017 roku na eliminacje zgłosiła się rekordowa
liczba uczestników, ponad 180, którzy wykonali łącznie 141 utworów. Do finału jury wytypowało 20 wykonawców29. W kategorii
26
M. Przywara (Babcia), Przedświąteczny czas w Łomnej, „Głos Ludu” z soboty 23
grudnia 2017 roku, nr 147 (LXXII), s. 8.
27

A. S., Trallala kolędował, „Zwrot” 2017, nr 2, s. 31.

B. Schönwald, Być sławnym jak Ewa Farna, „Głos Ludu” z wtorku 25 kwietnia
2017 roku, nr 48 (LXXII) s. 4.
28

29

35.

A. Szotkowska, Eliminacje Festiwalu Piosenki Dziecięcej, „Zwrot” 2017, nr 4, s.
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solistów z klas IV-VI główną nagrodę otrzymała uczennica polskiej
szkoły w Trzyńcu-Tarasie Julia Macura za interpretację piosenki
„Śpiewam i tańczę”. W kategorii solistów z klas VII-IX zwyciężyła
Tacjana Trznadel z PSP w Czeskim Cieszynie, śpiewająca piosenkę
„A w parkach jesień”. Spośród najmłodszych, z klas I-III, zgodnie
z tradycją, widzowie, nie jury, pierwsze miejsce przyznali Justynie
Navrátil, uczennicy PSP im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy, śpiewającej utwór „Był sobie strach”. Nagrodzono także duet z PSP w Gnojniku za piosenkę „Był pewien pan” oraz zespół „Uśmiech” z PSP im.
Wisławy Szymborskiej w Wędryni za piosenkę „Uśmiech”. W jury
zasiedli podczas tegorocznej edycji Jiří Pospíšil, Michal Smolán,
Agnieszka Biernat, Roman Lasota i Ewa Farna, której talent został
odkryty na Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Hawierzowie30.
Fot. 4. XV edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Na scenie prezentuje się zespół „Uśmiech” z PSP im. Wisławy Szymborskiej
w Wędryni

Źródło: „Głos Ludu”: B. Schönwald, Być sławnym jak Ewa Farna, https://
glos.live/content/news/048GL20170425.pdf, s. 4, [dostęp: 05.11. 2019 ].

Ważne miejsce wśród mieszkańców Zaolzia zajmuje również kultura ludowa i gwara, którą starają się pielęgnować i rozwijać polskie
30

B. Schönwald, Być sławnym jak…, op. cit., s. 4.
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szkoły. W 2017 roku miał miejsce XXIII Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej. „Na tym konkursie nie ma nagłośnienia, a jednak pieśni wykonywane przez uczestników docierają aż do tylnej części sali,
gdzie siedzą jurorzy”31. Podczas tegorocznej edycji wystąpiło ponad
stu uczestników, głównie z Zaolzia. Prezentowali się oni w 4 kategoriach wiekowych oraz osobno w kategoriach: solista, duet i chórek.
Gościem honorowym imprezy był konsul generalny RP, Janusz Bilski, a w składzie jury zasiedli profesorowie Daniel Kadłubiec i Alojzy
Kopoczek, a także Magdalena Szyndler z Uniwersytetu Śląskiego32.
Fot. 5. XXIII Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej. Na scenie
przedszkolaki z Frysztatu

Fot. Danuta Chlup.
Źródło: „Głos Ludu”, D. Kadłubiec, Kilka uwag o śpiewaniu, https://
glos.live/content/news/059GL20170525.pdf, s. 3, [dostęp: 05.11. 2019].

Główny juror konkursu, znawca folkloru, Daniel Kadłubiec,
podkreślał w ocenie wysoki poziom wykonawstwa, przygotowane
kompletne stroje, a także udzielał pochwały za wyszukiwanie cennego, pięknego repertuaru. Dalej zalecał nauczycielom, uczniom
31
W. Kożdoń, Leć, cieszyńska pieśni…, „Głos Ludu” z soboty 20 maja 2017 roku,
nr 57 (LXXII), s. 6.
32

Ibidem.
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i rodzicom , by popracować jeszcze nad zrozumieniem tekstu, a także zaznaczał, iż
gwara była dobra, ale nie doskonała. Ta od Jabłonkowa różni się od tej koło Cieszyna
czy Karwiny. Warto nad nią popracować, bowiem jest ona jednym z najważniejszych
wyróżników tego, kto skąd jest […]. Spróbujmy sięgnąć, wzorem frysztackiego przedszkola, do starych śpiewników czy pamięci tych, którzy pamiętają dawne melodie, by
w kółko nie śpiewać o kapuście u chodnika, o Janiczku, co trowym siecze, także nie
Hej, bystra woda, która nie jest naszym dobrem, choć ją śpiewamy na festynach czy
wycieczkach[ …]33.

W 2017 roku zaczęła ponownie regularnie ćwiczyć Kapela gorolska „Zorómbek”, działająca przy Gimnazjum Polskim im. Juliusza
Słowackiego w Czeskim Cieszynie. W związku z wypadkiem i rehabilitacją nauczyciela Leszka Kaliny, zespół przez dwa lata nie miał
systematycznych prób. Na XXIV Międzynarodowym Przeglądzie
Zespołów Regionalnych „Złoty kłos” „Zorómbek” uzyskał drugą lokatę i przede wszystkim z powodzeniem wykonał utwory: „Jaworze,
jaworze”, „Cicha nocka”, „Pocieszyni moje” i „Na naszym Istebnym”.
Ponadto zespół wystąpił w 2017 roku na Przeglądzie Cieszyńskiej
Pieśni Ludowej, a członkowie zespołu pomagali na zasadzie wolontariatu przy organizacji tego wydarzenia34.
Gwara jest ważnym czynnikiem kształtującym polskość i kulturę
mieszkańców Zaolzia. Dla niektórych jest ona codziennym środkiem komunikacji, dla wielu zaś mieszkańców tego terenu od święta
używanym dziedzictwem przodków. W ten sposób jest ciągle żywa
i stanowi najważniejszy element cieszyńskiej tożsamości.
W grudniu 2017 roku miał miejsce Koncert Finałowy 14. Konkursu Gwarowego „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”. Profesor
Jadwiga Woronicz, członkini jury, podkreślała, iż gwara jest skarbem, żywym językiem, zmieniającym się powoli. Ponadto zaznaczyła, że musi ona upiększać język literacki35. Mieszkańcy Zaolzia
33
D. Kadłubiec, Kilka uwag o śpiewaniu, „Głos Ludu” z czwartku 25 maja 2017
roku, nr 59 (LXXII), s, 3.
34
[sch], »Zorómbek« wrócił do formy, „Głos Ludu” z soboty 13maja 2017 roku, nr
54(LXXII), s. 5.
35
[jr], Gwara po mistrzowsku, „Głos Ludu” z soboty 23 grudnia 2017 roku, nr 147
(LXXII), s. 3.
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przywiązują dużą wagę do gwary, natomiast polskie szkoły i lokalne
instytucje, na czele z Sekcją Ludoznawczą PZKO, dbają o to by była
ona autentyczna i nie kojarzyła się z bylejakością językową.
Fot. 6. Uczestnicy konkursu gwarowego „Po cieszyńsku po obu
stronach Olzy” w 2017 roku

Źródło: „Głos Ludu”: (jr), Gwara po mistrzowsku, https://glos.live/content/news/147GL20171223.pdf, s.3, [dostęp: 06.11. 2019].

W ciekawy sposób polskie szkoły na Zaolziu starają się uczcić polskie święta, pomimo tego, iż w Republice Czeskiej są to dni pracujące. Przykładowo, Święto Konstytucji 3 Maja uczniowie Gimnazjum
Polskiego im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie spędzili na
dwóch lekcjach patriotycznych w Domu Kultury „Strzelnica”. Szkoła
zapewniła swoim wychowankom m. in. udział w ciekawym spotkaniu z rotmistrzem Krzysztofem Wincentym Banasiem herbu Dołęga
i wykład nt. historii polskiej szabli36.
Niezwykle lubianą formą promocji polskości w środowisku szkolnym Zaolzia są wycieczki i wyjazdy edukacyjne do Polski. 25 maja
36

A. Szotkowska, Święto Konstytucji 3 Maja, „Zwrot” 2017, nr 5, s. 29.
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2017 roku uczniowie z PSP im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie uczestniczyli w 25. Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich w Puławach. Celem, wzorem lat poprzednich, było nawiązanie współpracy
między szkołami noszącymi imię noblisty. Wyjazd był również okazją do bliższego poznania miejsc związanych z życiem i twórczością
pisarza, a także sposobnością do pogłębienia i sprawdzenia swojej
wiedzy o Henryku Sienkiewiczu. Podczas wyjazdu umożliwiono
uczestnikom poznanie Kazimierza Dolnego, ręcznie usypanego kopca autora oraz miejsca urodzenia Sienkiewicza - Woli Okrzejskiej37.
Uczniowie klas siódmych PSP na Zaolziu uczestniczą corocznie w ciekawym projekcie Zielonej Szkoły nad Bałtykiem. Dzięki
dofinansowaniu Kongresu Polaków każdy ma możliwość wyjazdu w klasie siódmej na dwa tygodnie nad polskie morze. W 2017
roku wdrożono kolejny projekt pod nazwą „Poznajemy Polskę przez
edukację i zabawę”. Dzięki tej nowej akcji starsi koledzy będą mieli
możliwość jesienią b.r. zwiedzać województwo dolnośląskie, a celem
będą Duszniki-Zdrój. Nowe wydarzenie będzie realizowane dzięki
inicjatywie Centrum Pedagogicznego w Czeskim Cieszynie, Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC oraz Fundacji „Oświata Polska
za Granicą”38.

Wnioski
Na podstawie analizy źródeł, można stwierdzić, że szkoły polskie
na Zaolziu, w 2017 roku, wzorem lat ubiegłych, prowadziły bardzo
szeroką działalność pozalekcyjną, umożliwiającą uczniom kontakt
z Polską i jej kulturą. Aktywność ta nie byłaby jednak możliwa bez
zaangażowania wielu instytucji i organizacji zaolziańskich. Szczególnie wyróżnić należy również bezinteresowne zaangażowanie wielu lokalnych społeczników, a także rodziców uczniów, wspierających
różnorodne działania szkolne. Godne podziwu są m. in. przeglądy
działalności śpiewaczej szkół, w tym: Festiwal Piosenki Dziecięcej,
Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej. Corocznie, w większości
37
K. Kohut, A. Staszowska (Uczennice PSP w Jabłonkowie), Na zlocie Sienkiewicza, „Głos Ludu” z soboty 10 czerwca 2017 roku, nr 66 (LXXII), s. 8.
38
B. Schönwald, Czas na żywą polszczyznę, „Głos Ludu” z wtorku 13 czerwca
2017 roku, nr 67 (LXXII), s. 1.
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polskich szkół, organizowane są tzw. koncerty świąteczne. Ponadto
polskie szkoły regularnie co roku uczestniczą w „Gorolskim Święcie” i innych imprezach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, ubogacając te spotkania śpiewem bądź recytacją. Wydarzenia te
zauważa i opisuje zaolziańska prasa, będąca propagatorem polskości
w środowisku lokalnym. Zróżnicowane działania szkolne w zakresie upowszechniania kultury polskiej mogą być wzorem do naśladowania przez inne placówki kulturalno-oświatowe poza granicami
kraju. Najbardziej cieszy to, iż sama młodzież odczuwa potrzebę
kontaktów z Polską i jej kulturą. Świadczy o tym duża frekwencja na
różnego rodzaju spotkaniach, konkursach i wydarzeniach. Ponadto sami uczniowie podejmują ciekawe inicjatywy upowszechniające
kulturę polską. W styczniu w Trzyńcu uczniowie Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego zorganizowali Dzień Polski w trzynieckiej herbaciarni „V pohodě”. Wystąpił zespół LUNATYP DUO
z Cieszyna, a w dyskusji prowadzonej przez Michała Przywarę ze
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w RC dominował temat stereotypów polsko-czeskich. Spotkanie ubogaciła degustacja potraw i ciast
kuchni polskiej39.
Przykład dużego zaangażowania mieszkańców Zaolzia w działania upowszechniające kulturę polską może być również inspiracją
dla licznych środowisk polonijnych w różnych częściach świata.
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Streszczenie
Na Zaolziu działa obecnie 25 szkół podstawowych z polskim językiem
nauczania i jedyne Gimnazjum Polskie (odpowiednik polskiego liceum)
w Czeskim Cieszynie. Specyfika polskiego szkolnictwa na Zaolziu polega
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między innymi na ścisłej współpracy polskich szkół na z lokalnymi instytucjami i organizacjami w zakresie upowszechniania kultury wśród uczniów.
Szczególnie bliska mieszkańcom Zaolzia jest kultura polska. Niniejszy
artykuł przedstawia badania własne dotyczące wybranych aspektów
działalności pozalekcyjnej polskich szkół na Zaolziu w upowszechnianiu
kultury i polskości w 2017 roku, przeprowadzone na podstawie analizy
polskiej prasy zaolziańskiej. Warto zaznaczyć, że prowadzą one bardzo
intensywną działalność pozalekcyjną umożliwiającą uczniom poznawanie i uczestniczenie w kulturze, w sposób szczególny w kulturze polskiej.
Przywiązują ponadto, we współpracy z zaolziańskimi instytucjami, wielką
wagę do pielęgnowania wśród wychowanków własnej polskości.
Słowa kluczowe: Zaolzie, szkoły polskie, działalność pozalekcyjna, kultura, polskość
Abstract
There are currently 25 primary schools in Zaolzie with Polish as the language of instruction and the only Polish Junior High School (the equivalent
of a Polish high school) in Cesky Tesin. The specificity of Polish education
in Zaolzie lies, among others, in the close cooperation of Polish schools in
Zaolzie with local institutions and organizations in the field of promoting
culture among student. Polish culture is particularly close to the inhabitants of Zaolzie. This article presents own research on selected aspects
of after classes activities of Polish schools in Zaolzie in promoting culture
and Polishness in 2017, based on the analysis of the sources of the Polish
Zaolzie press. It is worth noting that Polish schools in Zaolzie conduct
very intensive after classes activities enabling students to get to know
and participate in culture, especially in Polish culture. Moreover, in cooperation with Zaolzianian institutions, they attach great importance to
cultivating their own Polishness among the students.
Key words: Zaolzie, Polish schools, after classes activities, culture, Polishness
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Kompensacyjne wychowanie kulturalne
jako nowa tendencja w procesie akulturacji
wychowanków placówki
opiekuńczo-wychowawczej
Compensatory cultural education as a new trend
in the pupils’ acculturation process
of a care and educational institution
Wprowadzenie
Kultura jest istotnym elementem w wychowaniu dzieci i młodzieży i ma szczególne znaczenie dla prawidłowego rozwoju człowieka
a poprzez kształtowanie osobowości przygotowuje go do aktywnego
oraz świadomego odbioru jej wytworów i zasobów. Ponadto obcowanie z kulturą umożliwia człowiekowi poznanie tradycji i rzeczywistości.
W ujęciu Eduarda Burnetta Taylora
Kultura, względnie cywilizacja, wzięta w najszerszym sensie etnograﬁcznym, jest
złożoną całością zawierającą wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaj
oraz wszystkie inne zdolności i przyzwyczajenia nabyte przez człowieka jako członka
społeczeństwa1.

Pierwsze uczenie się kultury następuje w rodzinie. Tam młody
człowiek uczy się zachowań i poznaje normy społeczne. Od rodzaju
1

W. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998, s. 41.
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rodziny zależy więc to, jak przebiega proces inkulturacji dziecka.
W przypadku rodziny dysfunkcyjnej proces ten wspierany jest przez
instytucje, które prowadzą akulturację jako proces naprawczy niewłaściwej inkulturacji. Jedną z tego typu instytucji są placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Badania, które zaprezentowano w dalszej części opracowania,
były przeprowadzone w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Mysłowicach przy ulicy Starokościelnej 8 (w dacie badań:
Specjalny Ośrodek Wychowawczy), w którym oprócz procesu opiekuńczego, prowadzony jest proces wychowawczy, w tym akulturacja
wychowanków.
Badania przeprowadzono w roku szkolnym 2013/2014, przy zastosowaniu metody badawczej – naturalnego eksperymentu pedagogicznego – w ramach rozprawy doktorskiej pt. „Rola zajęć kulturalnych w kształtowaniu postaw prospołecznych wychowanków
specjalnego ośrodka wychowawczego”.
Czynnikiem eksperymentalnym, który wprowadzono do badań,
były dodatkowe zajęcia kulturalne (muzyczne, plastyczne, teatralne
i sportowe) wyłonione przez wychowanków w drodze pre-testu.
W rozprawie zaprezentowano, jako propozycję nowej tendencji
w wychowaniu, autorski model Kompensacyjne wychowanie kulturalne. Zdaniem autorki, z zaprezentowanego modelu mogą skorzystać opiekunowie i wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, studenci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz osoby
pracujące z dziećmi i młodzieżą z deficytami inkulturacyjnymi.
Niniejsze opracowanie zawiera wybrane fragmenty rozprawy
doktorskiej autorki artykułu i jest pokłosiem rekomendacji publikacji wyników badań uzyskanych w pracy doktorskiej (Uchwała nr
241/2016 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku).

Rola kultury w życiu człowieka
Pojęcie kultura wywodzi się od łacińskiego cultus agri, czyli uprawa
roli i najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Dorobek ten to normy, wartości i wzory zachowań, wytworzone przez ludzi dzieła naukowe i artystyczne
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oraz społeczne i techniczno-cywilizacyjne2. W życiu każdego człowieka kultura odgrywa inną rolę. Jest ważna zarówno dla pojedynczego
człowieka, jak i całego społeczeństwa. Kształtuje tożsamość narodową, uczy społecznych zachowań, wartości i patriotyzmu.
Kultura od najmłodszych lat wpisuje się w istnienie każdego człowieka i towarzyszy mu przez całe życie. Mówiąc o kulturze, myślimy
o kulturze narodu, kulturze języka, sztuki, rzemiosła czy sposobu
bycia człowieka.
Kontakt człowieka z kulturą jest ważny i konieczny, stanowi
o jego przynależności do środowiska, w którym przebywa i kultury,
w której wzrastał.
Obcowanie z kulturą wpływa na rozwój człowieka w kilku aspektach życia, a osoba
bez kultury pozbawiona jest korzeni3.

Współczesne czasy wymagają nowoczesnej interpretacji rzeczywistości kulturowej dostosowanej do szybko rozwijającej się infrastruktury i wymagań społeczeństwa. W tym celu konieczne jest wypracowanie
metod oddziaływań pedagogicznych, zarówno na środowisko kulturowe, jak i bezpośrednio na jednostkę ludzką, aby nie dochodziło do osłabienia się niekorzystnych
tendencji współczesnych przemian oraz wzmocnienia – społecznie pożądanych4.

Problem uczestniczenia w kulturze pozostaje w kręgu zainteresowań wielu dyscyplin naukowych. Dla pedagogiki kultury zagadnienie to jest kwestią kluczową i dlatego pedagodzy kultury zajmowali
się od dawna wychowaniem w kulturze, zarówno w aspekcie indywidualnym jednostki, jak i całego społeczeństwa.
Pedagogika kultury to subdyscyplina pedagogiki, której obszarem badań są relacje pomiędzy kulturą a wychowaniem. W jej
2

W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984.

T. Wagner-Tomaszewska, Akulturacja wychowanków specjalnego ośrodka wychowawczego, [w:] Wychowanie dziecka – między tradycją a współczesnością, red.
E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, N. M. Ruman, Toruń 2014, s. 154.
3

4
W. J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004, za: D. Kubinowski, Nowe procesy i zjawiska kulturowe jako wyzwanie dla współczesnej pedagogiki kultury –wprowadzenie, [w:] Pedagogika kultury,
Lublin 2006, s. 7-8.
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ujęciu, osobowość człowieka jest harmonijną i jednocześnie indywidualną strukturą jednostki, której proces kształtowania nigdy się
nie kończy. Niektóre jednostki rozwijają się i doskonalą ciągle, przez
co rozwijają swój potencjał, inne zaś ulegają, wobec braku potrzeby
rozwoju, destrukcji. Spotkanie człowieka z kulturą i jej wytworami
odbywa się w procesie wychowania, a poprzez udział w jej tworzeniu, wzbogaca on swoją duchowość i tworzy nowe wartości.

Tożsamość kulturowa
Tożsamość kulturowa – jest jedną z odmian tożsamości społecznej.
Dzięki niej społeczeństwo identyfikuje się z grupą i pojedynczymi
jej członkami, a identyfikacja ta następuje poprzez zespół idei, przekonań i poglądów, zwyczajów, obyczajów, wierzeń i wspólny język.
Tożsamość kulturowa dotyczy zarówno jednostki, jak i społeczeństwa czy całego narodu. Krystyna Ferenz twierdzi, że
naród jest kategorią kulturową, która określa charakter wspólnoty, ciągłość dziejów,
wartości symboliczne stanowiące jej uniwersum oraz scalające jednostki i grupy według tego, co pozwala na identyfikację i tożsamość kulturową5.

W procesie kształtowania się tożsamości kulturowej człowieka
udział bierze wiele czynników. Oddziałują tu na siebie wzajemnie naturalne położenie geograficzne, natura, zachodzące procesy
i zmiany. Nie bez znaczenia jest też preferowany system wartości,
obyczajów, norm, zasad i kultury. Tożsamość kulturową tworzą trzy
wymiary, tj.:
–– tożsamość przypisana, dziedziczona wraz z przyjściem na świat
w określonej rodzinie,
–– tożsamość nabywana (kształtowana) w procesie socjalizacji i wychowania,
–– tożsamość wybierana, samoświadomościowa, będąca konsekwencją wyboru spośród tego, co dziedziczone i kształtowane6.
Rozumiana w tenże sposób tożsamość kulturowa jest wyznacznikiem dla edukacji kulturalnej i wychowania, mającym na celu
5
Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, red. K.
Ferenz, K. Błaszczyk, I. Rudek, Kraków 2011.
6

J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009, s. 329.
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kształtowanie u jednostki jej poczucia przynależności do określonej
grupy społecznej, uznawanie jej wartości, zasad i norm, poprzez które dokonuje się w jednostce proces identyfikacji z tą grupą.
Tożsamość kulturowa jest powiązana z reprodukcją kulturową
mającą początek w rodzinie,
szkoła zaś poszerza lub ogranicza, kształtuje na istniejących lub proponuje inne
wartości i oczekuje ich przyjęcia (szkoła jako kontynuacja, utrwalenie, rozwinięcie
i uzupełnienie, (…) kreowanie członka konkretnej społeczności według specyficznych wzorów i wartości z dominującymi relacjami dominacji i podporządkowania)7.

W sytuacji wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
rolę kształtowania tożsamości kulturowej przejęła, w miejsce rodzin
dysfunkcyjnych, placówka. W placówce bowiem, w procesie akulturacji przebiegającym w trakcie pobytu wychowanków w tymże
miejscu, podejmowane są działania w zakresie kształtowania u nich
właściwych postaw, w tym prospołecznych, oraz budowania w nich
właściwej tożsamości kulturowej.

Edukacja kulturalna
W życiu człowieka sztuka odgrywa niezwykle ważną rolę. Odzwierciedla jego przeżycia i jest reakcją jego wyobraźni i umysłu na otoczenie. Sztuka ma też znaczenie wychowawcze i, jak uważa Stefan
Szuman,
dzięki sztuce możemy, lub będziemy mogli zrealizować jeden z naczelnych postulatów współczesnej pedagogiki – postulat wszechstronnego rozwoju i ukształtowania
każdego człowieka8.

Jedną z dziedzin wychowania młodego pokolenia jest wychowanie poprzez sztukę. Polega ono na uwrażliwieniu człowieka na
piękno natury, jej wytworów, zjawisk, pobudza do wewnętrznych
przeżyć, głębszego odczuwania emocji, postrzegania i rozumienia9.
7
J. Nikitorowicz, Próba określenia przedmiotu edukacji międzykulturowej, [w:]
Region. Tożsamość. Edukacja, red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki Białystok
2005, s. 187.
8

S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1990, s. 18.

M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Warszawa
1994, s. 17.
9
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Wychowanie przez sztukę jest nie tylko biernym postrzeganiem
dzieła sztuki. W wychowaniu tym
chodzi [...] o twórcze ukształtowanie osoby, która dąży do wszechstronnego rozwoju
opartego na prawdzie, wolności i tolerancji wyostrzając wrażliwość na wszelkie przejawy krzywdy i niesprawiedliwości społecznej10.

Wychowanie przez sztukę to proces obejmujący predyspozycje
psychiczne człowieka. Sztuka pozwala rozwijać procesy poznawcze,
wspierać prawidłową percepcję i kształtować poczucie estetyki.
Człowiek ma prawo do wyboru rodzaju działań kulturalnych,
uczestniczenia w nich w wybranych przez siebie miejscach i czasie.
Ma też prawo decydować z kim chce brać udział w działaniach kulturalnych. K. Ferenz uważa, że
z całego uniwersum kulturowego, jakie istnieje dla społeczeństwa, człowiek wybiera
sobie to miejsce i ten jego zakres, w jakim nie ma trudności komunikacyjnych. Relacje interpersonalne znaczące emocjonalnie dotyczą w jego przypadku tych osób,
które znajdują się w tym samym kręgu komunikowania, posługują się tym samym kodem informacyjnym, akceptują te same lub podobne wzory realizacji norm, również
rozumianych tak samo lub podobnie. Stopień poznania i zaakceptowania elementów
strukturalnych i funkcjonalnych kultury każdorazowo wyznacza jednostce obszar
i poziom rzeczywistości symbolicznej, na której funkcjonuje. Określam to mianem
kompetencji kulturowej11.

Proces inkulturacji
Wychowanie w kulturze i dla kultury to zadanie każdego społeczeństwa. Prawidłowy przekaz dóbr kultury, właściwych zachowań i postaw społecznych, a także świadomość znaczenia kultury w życiu,
to zadanie nie tylko rodziny ale i całego społeczeństwa. Już Andrzej
Frycz Modrzewski w „O poprawie Rzeczypospolitej” pisał, że takie
będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Współcześnie
można powiedzieć, że takie będą społeczne korzyści wychowania
w kulturze, jak przebiegać będzie proces inkulturacji wychowanków.
Termin inkulturacja został użyty pierwszy raz przez
10
S. Michałowski, Sztuka jako inspiracja twórcza, [w:] Dziecko w świecie sztuki,
red. B. Dymara, Kraków 1996, s. 76.
11
K. Ferenz, Obszary i wymiary współczesnej edukacji kulturalnej, „Chowanna”
2003, XLVI, t .1(20), s. 78.
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amerykańskiego antropologa kultury Melville Johna Herskovitsa
i znaczy tyle, co przejmowanie przez człowieka dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń12. Inkulturacja jest również, jak twierdzi
Friedrich W. Kron
procesem uczenia się kultury lub wrastania w nią13

i jak uważa Artur S. Reber,
procesem kulturowego przystosowania14.

Mieczysław Łobocki inkulturację definiuje jako proces wchodzenia przez jednostkę w życie kulturalne danego społeczeństwa, czyli
wrastanie w kulturę. Proces ten sprawia, że człowiek staje się integralnym członkiem społeczeństwa i nosicielem jego kultury, przystosowuje się do kultury, do uznawanych w niej zwyczajów, tradycji,
obrzędowości i norm kulturowych. Jest pojęciem węższym od socjalizacji i jest
jednym z głównych mechanizmów socjalizacji15.

Prawidłowo przebiegająca inkulturacja umożliwia dziecku szeroko pojęty rozwój w wielu obszarach jego życia. Powoduje, że dziecko
uczy się prawidłowych zachowań, norm i wzorców, w tym kulturowych, prezentowania prawidłowych postaw wobec innych ludzi.

Akulturacja
Jeżeli wychowanie dziecka przebiega w sposób niewłaściwy, a co za
tym idzie proces jego inkulturacji przebiega nieprawidłowo, mogą
pojawić się braki inkulturacyjne, które będą rzutować na jego przyszłość. Mogą one wystąpić nie tylko w rodzinach dysfunkcyjnych.
Również w rodzinach niedysfunkcyjnych może się zdarzyć, że zbyt
ubogi repertuar przekazu kultury spowoduje powstanie braków inkulturacyjnych. W obu sytuacjach wymagane jest wyrównanie tych
braków u dzieci. Wyrównanie to jest zmianą pomiędzy sytuacją
12

M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków, 2010, s. 44.

13

Ibidem, s. 44.

14

Ibidem, s. 44.

15

Ibidem, s. 44.
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zastaną inkulturacji a wynikiem oczekiwanym poprzez akulturację,
czyli działania wyrównujące braki inkulturacyjne.
Marek Szopski uważa, że proces akulturacji dotyczy zmiany kulturowej, która zachodzi pomiędzy dwiema kulturami w wyniku
ciągłej i bezpośredniej interakcji. Ma tu na myśli rodzinę, kulturę
znaną i drugą kulturę, którą nabywamy16. Proces ten obejmuje zmiany w dziedzinie kultury społecznej, fizycznej, biologicznej i psychologicznej. Obszar fizyczny to zmiany miejsca zamieszkania, pracy,
nauki, robienia zakupów, transportu i pozostałych czynności tego
rodzaju; biologiczny odnosi się do zmiany otoczenia biologicznego, roślinnego, zwierzęcego, bakteryjnego, wirusowego, odmiennej
żywności; społeczny dotyczy zmian najbliższego środowiska, znajomości, nieznanych dotąd zachowań społecznych, nowych ludzi
i kontaktów towarzyskich. Wszystkie te zmiany mogą wpływać na
samopoczucie i stan zdrowia człowieka i są najistotniejszymi cechami akulturacji17.
Występujące w procesie akulturacji zmiany powodują odkrywanie nowych wartości, przekonań, postaw, wytwarzają nowe sposoby
sposobów motywacji oraz inspiracji do działania. Zmiany psychologiczne dotyczą zmian kulturowych w zakresie zmian zachowania
postaw i poczucia tożsamości18.

Prezentacja wybranych wyników badań
Badanie przeprowadzono w trzech grupach wiekowych: klasa IV-VI
szkoły podstawowej, szkoła gimnazjalna i szkoła ponadgimnazjalna, z uwzględnieniem płci respondentów oraz z podziałem na grupę
eksperymentalną i kontrolną. W niniejszym opracowaniu dokonano
analizy wyników badań uzyskanych w grupie eksperymentalnej.
W badaniu dane zebrano, miedzy innymi, za pomocą zmodyfikowanego Kwestionariusza Nastawień Intrapersonalnych i Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ).
Nastawienia interpersonalne, ujmowane są jako obraz innych
16

M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005.

17

Ibidem.

18

Ibidem.
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–– uczennic szkół podstawowych najsilniej wpłynęło ich uczestnictwo w dodatkowych zajęciach plastycznych (0,40),
–– uczniów szkół podstawowych najsilniej wpłynęło ich uczestnictwo w dodatkowych zajęciach plastycznych (0,91),
–– uczennic gimnazjum najsilniej wpłynęło ich uczestnictwo w dodatkowych zajęciach plastycznych (-0,59),
–– uczniów gimnazjum najsilniej wpłynęło ich uczestnictwo w dodatkowych zajęciach plastycznych (0,29),
–– uczniów szkół ponadgimnazjalnych najsilniej wpłynęło ich uczestnictwo w dodatkowych zajęciach sportowych (0,48).
Z uwagi na nieliczną grupę uczennic szkół ponadgimnazjalnych
(w badaniu uczestniczyły tylko dwie osoby) niemożliwe było zbadanie dla tej grupy zależności między zmianą postaw prospołecznych
a rodzajem zajęć, w których wzięły udział.
Po przeprowadzeniu testu istotności współczynnika korelacji liniowej Pearsona ustalono, iż jedynie zależność między zmianą przekonań respondentów o swojej prospołeczności a udziałem uczniów
szkoły podstawowej w zajęciach plastycznych, jest istotna statystycznie, co oznacza, że jedynie uczestnictwo uczniów szkoły podstawowej
w dodatkowych zajęciach plastycznych miało istotny statystycznie
wpływ na zmianę (wzrost) ich przekonań o swojej prospołeczności.
Badania wykazały nadto, iż w przypadku uczennic gimnazjum
uczestnictwo w dodatkowych zajęciach kulturalnych – plastycznych,
wpłynęło ujemnie na ich przekonania o własnej prospołeczności. Fakt
ten mógł być powodowany tym, że respondentki z tej grupy znajdowały się w trudnym okresie życia, przechodziły okres adolescencji,
przez co ich udział w zajęciach mógł odbywać się bez emocjonalnego zaangażowania.
Po uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: Czy istnieją zależności między ilością dodatkowych zajęć kulturalnych a zmianą postaw prospołecznych respondentów? dokonano analizy uzyskanych w tym zakresie danych.
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Model naukowy powinien zawierać: konstrukcję teoretyczną,
koncepcję realizacyjną i opis modelu. Tak skonstruowany staje się
podstawą do wyciągania wniosków, uogólnień oraz zasad i twierdzeń a także nowych praw dydaktycznych bądź naukowych.
Współczesna pedagogika poszukuje nowych rozwiązań wskazujących skuteczne sposoby nauczania i wychowania. Rozwiązania te
proponowane są przez naukowców w postaci paradygmatów, modeli
i dyrektyw metodologicznych21.
W rozprawie doktorskiej autorki artykułu przyjęto, iż paradygmat
w wychowaniu kulturalnym to określona konstrukcja myślowa, pozwalająca na rozumienie istoty zmian w kulturalnej rzeczywistości wychowawczej i na tej podstawie wyodrębniono następujące paradygmaty:
–– organizacyjne - uwzględniające propozycje zmian celów i zadań
wychowania w kulturze w specjalnych ośrodkach wychowawczych,
–– metodologiczne – wyłaniające czynniki warunkujące prospołeczne zachowania wychowanków specjalnego ośrodka wychowawczego (pomiar osiągniętych zmian postaw prospołecznych),
–– edukacyjne – zawierające propozycje zmiany metod i form pracy
wychowawców i wychowanka przed i w trakcie zajęć kulturalnych
przez wprowadzenie do zajęć kulturalnych elementu doboru zajęć
według potrzeb i zainteresowań wychowanków.
Schemat 1. Paradygmaty i ich podział (oprac. własne)

21

Ibidem.
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Podstawowe cele kształcenia i wychowania w kulturze w specjalnym ośrodku wychowawczym określono jako:
–– przygotowanie wychowanków do możliwie pełnego korzystania
z dobrodziejstwa kulturowego oraz aktywne uczestnictwo w życiu
kulturalnym w ośrodku i w najbliższym otoczeniu społecznym,
–– zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych wychowankom do uczestnictwa w kulturze, które to umiejętności są podstawą rozwijania zamiłowań i zainteresowań w obszarach kultury
(muzyka, plastyka, teatr, sport),
–– wypracowanie, dzięki uczestnictwu w zajęciach kulturalnych, prawidłowych postaw prospołecznych wychowanków ośrodka.
Realizacja tych celów jest możliwa dzięki:
–– dostosowaniu treści zajęć kulturalnych do potrzeb i oczekiwań
wychowanków,
–– korzystaniu przez wychowawców z modeli pracy kompensujących
braki inkulturacyjne wychowanków – stąd propozycja modelu
Kompensacyjne wychowanie kulturalne,
–– opracowaniu form pracy dydaktycznej mających na celu wywołanie pozytywnych zmian w prezentowanych przez wychowanków
ośrodka postawach prospołecznych,
–– przebiegowi zajęć kulturalnych aktywizujących wychowanków do
tworzenia własnych wytworów kultury i transgresji.
Dotychczasowa realizacja założonych w ośrodku celów nie spełniła w pełni oczekiwań wychowanków (potwierdziły to wyniki pre
-testu). Wprawdzie oferta zajęć kulturalnych ośrodka była bogata,
jednak nie były one dostosowane do oczekiwań wychowanków. Realizowany w ośrodku program kulturalny należało wzbogacić o elementy o charakterze dydaktyczno-wychowawczym oparte na oczekiwaniach odbiorców tych zajęć.
Wychowankowie, jako dodatkową ofertę zajęć kulturalnych, wybrali:
–– zajęcia umuzykalniające,
–– małe formy dramatyczne, spektakle teatralne,
–– zajęcia plastyczne,
–– zajęcia sportowe.
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Właściwe działania wychowawcy realizującego zajęcia kulturalne w specjalnym ośrodku wychowawczym warunkują uzyskanie
pozytywnych efektów pracy, którymi są: pośrednio - kompensacja
braków kulturalnych, a na końcu - pozytywna zamiana postaw prospołecznych wychowanków specjalnego ośrodka wychowawczego.
W czasach odczuwalnego kryzysu stosunków międzyludzkich,
wychowanie w kulturze i dla kultury wydaje się szczególnie ważne.
Edukacja kulturalna i wychowanie kulturalne stanowią dobry obszar do poprawy tych stosunków, poprawy wzajemnego zrozumienia i zmiany postaw wobec siebie i innych ludzi oraz najbliższego
otoczenia. Stąd nasuwa się wskazanie dla pedagogów i wychowawców na leczenie kulturą postaw prospołecznych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Model Kompensacyjne wychowanie kulturalne (Schemat 2) obejmuje swym zasięgiem pięć etapów kompensacyjnego wychowania
kulturalnego, a jego podstawą są działania wychowawcy realizującego zajęcia kulturalne.
Schemat 2. Model Kompensacyjne wychowanie kulturalne

Źródło: opracowanie własne.

––
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–– Etap I – przygotowanie zajęć kulturalnych:
–– określenie celów zajęć kulturalnych,
–– założenie treści zajęć,
–– wybór modeli pracy wychowawczej,
–– ustalenie form pracy dydaktycznej,
–– ustalenie przebiegu zajęć kulturalnych.
–– Etap II – wybór rodzaju zajęć kulturalnych (w modelu uwzględniono rodzaj dodatkowych zajęć kulturalnych przeprowadzonych
w oparciu o pre-test) np.:
–– zajęcia umuzykalniające,
–– małe formy dramatyczne, spektakle teatralne,
–– zajęcia plastyczne,
–– zajęcia sportowe.
–– Etap III – uwzględnienie przy doborze zajęć kulturalnych:
–– zainteresowań kulturalnych wychowanków,
–– preferencji kulturowych wychowanków,
–– predyspozycji wychowanków.
–– Etap IV – przebieg zajęć kulturalnych:
–– aktywne uczestnictwo wychowanków w zajęciach kulturalnych,
–– percepcja kultury,
–– impresje związane z odbiorem kultury,
–– odtwórczość inspirowana kulturą,
–– twórczość własna wychowanka pod wpływem zajęć kulturalnych.
–– Etap V – oczekiwany efekt zajęć kulturalnych:
–– kompensacja braków inkulturacji wychowanka.
Poszczególne etapy modelu Kompensacyjne wychowanie kulturalne wpływają na siebie wzajemnie w zakresie, jaki przedstawiono na
Schemacie 2. Niektóre z nich wywierają wpływ na siebie wzajemnie
i powodują relacje zwrotne.
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Niewątpliwie każdy etap kompensacyjnego wychowania kulturalnego oddziałuje na kształtowanie postaw prospołecznych respondentów i zdaniem autorki może posłużyć w pracy pedagogicznej
jako nowa tendencja w procesie akulturacji wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
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Streszczenie
Artykuł koncentruje się na problematyce psychologicznych kompetencji
nauczycieli-artystów pracujących z dziećmi, młodzieżą i studentami szkół
i uczelni muzycznych. Kompetencje psychologiczne zaprezentowane są
w kontekście szerokiego wachlarza kompetencji dydaktycznych i specjalistycznych. Ich posiadanie i rozwijanie jest czynnikiem warunkującym
możliwość, skuteczność i prawidłowość w realizowaniu optymalnej relacji nauczyciel – uczeń, a w przypadku szkolnictwa artystycznego relacji
mistrz – uczeń.
Psychologiczne kompetencje nauczycieli-artystów wymagają przeobrażeń ze względu na etap rozwojowy ucznia, a także ze względu na zindywidualizowane potrzeby i możliwości uczniów. W artykule zaprezentowana
jest typologia uczniów szkół muzycznych według Marii Manturzewskiej
uzupełniona o współczesną sylwetkę dzieci i młodzieży. Rozbudowanym
podsumowaniem artykułu jest zapoznanie Czytelnika z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do której niesienia nauczyciele-artyści pracujący w różnych typach szkół muzycznych są zobowiązani.
Słowa kluczowe: nauczyciel, kompetencje, psychologia, pomoc, uczeń,
rozwój
Abstract
The article focuses on the psychological competences of teachers-artists
working with children, youth, as well as students of music schools and
universities. Psychological competences are presented in the context of
a wide range of didactic and specialist competences. Their possession
and development is a factor conditioning the capability, efficiency, and
correctness in executing an optimal teacher-student relation, and in the
case of artistic education the master-student relation.
The psychological competences of teachers-artists require transformations due to the student’s developmental stage, as well as due to the
individual needs and capabilities of students. The article presents a typology of music school students according to Maria Manturzewska supplemented with a contemporary image of children and youth. An extensive
summary of the article consists in familiarizing the reader with the Regulation of the Minister of National Education concerning the principles
of organizing and providing psychological and pedagogical assistance,
which teachers-artists working in different types of music schools are
obliged to carry out.
Key words: teacher, competences, psychology, support, student, development

