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Muzyka wspó czesna szans  na budowanie wspólnoty 

Niezwykle z o ony problem patologii spo ecznych to materia  szczegó o-

wych bada  dla psychiatrów, psychologów, terapeutów, socjologów, dzia aczy 

spo ecznych, religijnych itp. Wiele osób rozmaitych profesji podejmuje wielora-

kie dzia ania prowadz ce do zmniejszenia skali zjawiska patologii. Czy sztuka 

mo e chroni  przed patologiami? Czy muzyka mo e by  rodkiem zapobiegaw-

czym i terapeutycznym? Ju  dawno pozytywnie odpowiedziano na te pytania. 

Jako pianistka i nauczyciel akademicki chcia am z kolei zwróci  uwag  na walo-

ry utworów powsta ych w XX wieku, szczególnie tych, których kompozytorzy 

wymagaj  wspó udzia u publiczno ci. Zainteresujmy m odzie  now  muzyk ! 

Cz owiek, który posiada zainteresowania, jest mniej podatny na patologie. 

Cz owiek, który wspólnie z innymi bierze udzia  w akcie twórczym, poznaje 

inne mo liwo ci ekspresji, uczy si  wspó odpowiedzialno ci. Muzyka XX wieku 

to ogromny potencja  niewykorzystanych jeszcze w pe ni mo liwo ci. Kszta tu-

j c m odego cz owieka, warto si gn  tak e po nie. 

Muzyka XX wieku cz sto, niestety, okre lana jest jako trudna, skompliko-

wana, brzydka. Spycha si  j  najcz ciej w ramy specjalnych festiwali. W pro-

gramach filharmonicznych figuruje rzadko. 

Muzyk  XX wieku jestem zafascynowana od momentu, gdy w trzeciej klasie 

muzycznej szko y podstawowej zobaczy am w telewizji mojego ówczesnego 

nauczyciela fortepianu, Ernesta Ma ka, graj cego pa kami na strunach wewn trz 

instrumentu – przypuszczalnie by a to Mutanza Witolda Szalonka.  

W przeciwie stwie do ogólnie panuj cych zwyczajów w szko ach muzycz-

nych i na muzycznych uczelniach, w moim repertuarze przez ca y okres nauki 

i studiów znajdowa o si  du o utworów XX wieku. Jestem bardzo wdzi czna 

moim nauczycielom za respektowanie i rozwijanie moich zainteresowa  id cych 

w tym konkretnym kierunku. wietnym pomys em by y te  wyjazdy na Festiwa-
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le Muzyki Wspó czesnej „Warszawska Jesie ” organizowane przez Liceum 

Muzyczne w Katowicach, którego by am uczennic . Wa ne by y spotkania 

z kompozytorami w trakcie moich studiów w Akademii Muzycznej w Katowi-

cach – z Edwardem Bogus awskim, Ryszardem Gabrysiem; spotkania na kur-

sach kompozytorskich z Bogus awem Schaefferem, Witoldem Lutos awskim, 

Zygmuntem Krauzem, czy z m odymi – Lidi  Zieli sk , Jerzym Kornowiczem, 

a  w ko cu liczne dyskusje i wykonywanie utworów kolegów kompozytorów – 

Piotra Grelli, Andrzeja Dziadka i wielu innych. 

I tak jak pisze czo owa posta  awangardy muzyki John Cage – tworzymy 

z naszych mi o ci nasze ycie. 

Programy moich recitali najcz ciej oparte s  na klasyce fortepianowej XX w. 

Wa nym nurtem mojej dzia alno ci jest te  popularyzacja tej muzyki i muzyki 

najnowszej w szko ach muzycznych ca ej Polski w ramach prowadzonych prze-

ze mnie „Spotka  z muzyk  XX wieku”, maj cych form  wyk adu po czonego 

z koncertem. Przedstawiam najwa niejsze techniki kompozytorów XX w. i gram 

utwory, w których wyst puj  omawiane wcze niej problemy, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem aleatoryzmu. Muzyka wspó czesna ci gle jeszcze jest zbyt 

rzadko obecna w programach szkó  muzycznych, kontakt z osob , która na co 

dzie  zajmuje si  tak  muzyk  mo e wi c by  bardzo owocny. Cz sto „Spotka-

nia” rozszerzaj  si  o warsztaty nowej muzyki, w ramach których zarówno 

uczniowie, jak i nauczyciele ucz  si  odczytywania nowych zapisów lub przygo-

towuj  pod moim kierunkiem w asne utwory na fortepian preparowany i teatry 

muzyczne, wed ug w asnych scenariuszy. Dla muzyków niezwykle istotne jest 

poszerzanie wiedzy o literaturze muzycznej, ale tak e do wiadczanie realizacji 

utworów aleatorycznych – nie do ko ca zanotowanych, wymagaj cych od wy-

konawcy w asnej inwencji twórczej, wiadomo ci kszta towania formy, poczu-

cia czasu. Do wiadczenie to jest nie do przecenienia. To wa ne, by kszta towa  

muzyka o szerokich horyzontach, wiedzy i umiej tno ciach – kompozytora, 

wykonawc , nauczyciela, krytyka. Równie wa ne jest jednak kszta towanie s u-

chacza. Wbrew utartym stereotypom, muzyka XX w. jest niezwykle interesuj -

ca, oferuje szerokie mo liwo ci odbioru, ekspresji, mo e kszta towa  twórcze 

postawy, uczy  wspó dzia ania i odpowiedzialno ci. Tym samym mo e wi c 

kreowa  wiadomego cz onka spo ecze stwa obywatelskiego i przeciwdzia a  

patologiom. 

Wielokrotnie prowadzi am „Spotkania z muzyk  XX wieku” równie  dla 

dzieci nie ze szkó  muzycznych. Wprowadza am mniej informacji, utwory by y 

krótsze, cz sto adresowane specjalnie do dzieci. Gra am np. Bagatel  nr 14 Beli 

Bartóka o podtytule Moja mama ta czy – dziwaczny walc z wieloma zaskakuj -

cymi akcentami, bardzo skontrastowan  dynamik , karykaturaln  melodi  i cho-

chlikowatymi trylami. Pokazywa am, jak ta czy si  walca, a pó niej para dzieci 
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ta czy a go do ponownie zagranego przeze mnie fragmentu utworu. Nast pnie 

prezentowa am Wielki Grzmot i male ki Pim Toma Johnsona. Utwór ten ma 

partytur  s own  – mówi c tekst, ilustrowa am go muzyk . Kinderstück Antona 

Weberna to muzyka punktualistyczna, zbudowana z poszczególnych, jak gdyby 

rozrzuconych d wi ków. Dzieci po wys uchaniu malowa y kredkami swoj  wi-

zj  plastyczn  tej muzyki. Zadziwiaj ce, jak wi kszo  z nich trafnie oddawa a 

obraz utworu na papierze! Improwizacje dzieci ce to krótkie utwory w formie 

otwartej Juliusza uciuka. Dzieci mia y za zadanie odgadn  poszczególne tytu-

y. Cz  spotkania, w której ja by am wykonawczyni  ko czy a moja improwi-

zacja na fortepianie preparowanym – gra am bezpo rednio na strunach przy 

pomocy ró nych przedmiotów, takich jak np. pi eczki, koraliki, pa ki perkusyj-

ne; stuka am w obudow  fortepianu, wchodzi am pod fortepian i uderza am 

w pud o rezonansowe, itp. Reakcje dzieci by y ywio owe, nie maj  one oporów 

przed s uchaniem tej muzyki. Jej zaskakuj ca zmienno  i niespodzianki s  dla 

nich oczywiste. Ró norodno  efektów d wi kowych – szmery, stuki, piski, 

preparowane brzmienia tradycyjnych instrumentów – budzi ogromne zaintere-

sowanie. Dzieci nie postrzegaj  utworów poprzez brak melodii, któr  mo na 

za piewa , czy dziwn  harmonik , bo nie maj  do wiadcze  z muzyk  klasycz-

n  czy romantyczn . S  wra liwe, pozbawione stereotypów i uprzedze , zacie-

kawione oraz naturalnie nastawione na wspó udzia . 

M oda publiczno  to wielka szansa dla muzyki – rozbudzone w tym wieku 

zainteresowania pozostan  na dalsze lata doros ego ju , potencjalnego s ucha-

cza, który nie b dzie wy cza  radia w momencie relacji z festiwalu „Warszaw-

ska Jesie ”, który przyjdzie na koncert do filharmonii nie tylko na Symfoni  

Beethovena.  

Ale muzyka XX wieku ma do zaoferowania jeszcze co  specjalnego. Kom-

pozytorzy niejednokrotnie zapraszaj  do wspó udzia u s uchaczy. W teatrze 

instrumentalnym i happeningu publiczno  cz sto staje si  wa nym partnerem 

wykonawcy. Skoro – jak twierdzi Cage – muzyk  mo e by  ka dy d wi k,  

ka dy uczestnik muzycznego wydarzenia mo e sta  si  twórc . Szukaj c mu-

zycznej ekspresji, uczestnik nieb d cy przecie  zawodowym muzykiem, wcho-

dz c w akt tworzenia, mo e do wiadcza  g bokiej satysfakcji w budowaniu 

d wi kowego napi cia muzycznej akcji. Partytury graficzne i s owne równie  

mog  sta  si  inspiracj  do wydobywania z m odych s uchaczy ich naturalnej 

ekspresji twórczej. W ramach „Spotka ” jestem przewodnikiem nie tylko po 

kranie nowej muzyki, ale tak e re yserem wielobarwnych zdarze  muzycznych. 

Je li pozwolimy dzieciom szuka  wokó  ukrytej muzyki, mo emy pozna  nie-

jednokrotnie zadziwiaj ce brzmienia. Najpierw gromadzimy materia  muzyczny: 

ka de dziecko stara si  znale  w ró nych miejscach sali inne d wi ki, w inny 

sposób wydobywane z przedmiotów tam si  znajduj cych, z siebie, ze cian, 
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pod ogi itp. Potem uk adamy je tak, by pasowa y do okre lonego tematu, scena-

riusza, wiersza czy partytury graficznej. Czasem kolejno  jest odwrotna – dzie-

ci najpierw poznaj  tekst lub grafik , a potem szukaj  d wi kowych odpowied-

ników. Nast pnie rol  re ysera – czyli mnie – jest ustalenie okre lonych propor-

cji, kolejno ci, wzajemnych relacji i czasu trwania poszczególnych dzia a . Tak 

powsta y utwór, sk adaj cy si  z ró nego rodzaju brzmie , jest wynikiem 

wspó dzia ania uczestników i re ysera. Mamy tu do czynienia z samodzielnym 

szukaniem w asnej ekspresji d wi kowej, a równocze nie dzia aniem wspólnym, 

podporz dkowaniem si  nadrz dnej idei scenariusza lub grafiki, odpowiedzial-

no ci  za ostateczny kszta t utworu.  

A oto przyk ady takich dzia a  wed ug moich pomys ów, zale nych oczywi-

cie od wieku wykonawców. 

a cuch 

 Dzieci stoj  w kole, zgodnie z ruchem wskazówek zegara ka de z nich kolejno 

wydobywa jeden d wi k – ka dy ma by  inny ( piew, krzyk, p acz, chrz k-

ni cie, pstrykni cie w policzek, stuk, uderzenie w instrument perkusyjny itp.), 

ja miarowo, drewnian  pa eczk  perkusyjn  wystukuj  o pod og  puls. 

Start rakiety 

 Wykorzystuj c uderzenia d oni o pod og , najpierw szybkie i g o ne, stop-

niowo coraz wolniejsze i cichsze, dzieci realizuj  diminuendo. 

nie ka i 7 krasnoludków 

 7 ch opców kolejno gra na wybranych przez siebie instrumentach, oryginal-

nych lub zrobionych wcze niej przez same dzieci (piszcza ki, grzechotki, 

b benki, naci gni te na patyki sznurki itp.), a wybrana dziewczynka, po wy-

s uchaniu „utworów”, ustala kolejno  i czas trwania ka dego z nich, po 

czym ch opcy graj  jeszcze raz, wed ug jej planu. 

Wizyta w kosmosie 

 Dzieci wspólnie ze mn  ustalaj , jakie d wi ki nadaj  si  do oddania charak-

teru tytu u (skrzypienie drzwi, okien, „granie” pa k  drewnian  na kaloryfe-

rze, piew itp.), nast pnie bardzo cicho wykonuj  te d wi ki solo, dowolnie 

nak adaj c na siebie niektóre lub wszystkie równocze nie. 

Weso e myszki 

 Dzieci udaj  piszcz ce cicho i uciekaj ce do norek myszki, na mój znak 

ta cz : jedno kla ni cie – parami, dwa kla ni cia – wszystkie razem. 
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Ta ce murzynków 

 Na pod odze siedzi grupa dzieci z b benkami i tamburynami, wokó  niej 

ustawione s  (w kilku grupach) pozosta e dzieci, które, stoj c, trzymaj  si  

za r ce. Dzieci graj  na b benkach, a na mój znak wskazana grupa ta czy 

wko o. 

Zaczarowany ocean 

 Kilkoro dzieci, szepcz c i ruszaj c si  raz w lew  raz w praw  stron , na la-

duje fale. Po pewnym czasie do szumu w czaj  si  stopniowo kolejne osoby 

rzucaj c o pod og  ró nej wielko ci pi ki kauczukowe, pingpongowe, nie-

którzy turlaj  po pod odze pi ki dmuchane. Na mój gest dzieci przestaj  rzu-

ca  pi kami i zostaje tylko szum i ruch fal. 

Figury geometryczne 

 Kolejno pokazuj  poszczególne figury – kropki ró nej wielko ci, linie grube 

i cienkie, wznosz ce si  i opadaj ce, trójk ty i kwadraty – i prosz  dzieci 

o odwzorowanie ich piewem, ruchem, uderzeniem w instrument perkusyjny 

lub gr  na flecie prostym. Porównujemy trafno  poszczególnych interpretacji. 

Koncert dzwonków 

 Wykonawcy skupiaj  si  w kilku grupach wokó  wisz cych w ró nych miej-

scach sali dzwonków chi skich o zró nicowanej barwie. Na mój znak dana 

grupa wprawia w ruch dzwonki. Czasami w czam do gry kilka grup równo-

cze nie. Utwór ko czy gra wszystkich dzwonków razem – tutti. 

Guernica 

 Pokazuj  reprodukcj  obrazu Picassa, zastanawiamy si  nad jego wyrazem, 

kolorystyk . Nast pnie, wykorzystuj c odpowiednie ustawienie, gest i krzyk, 

wykonawcy oddaj  charakter obrazu. 

Drganie 

 Czytam przet umaczone fragmenty Aus den sieben Tagen Karlheinza Stock- 

hausena – tekstów do grania wprowadzaj cych jak gdyby w trans (np. „graj 

drganie w rytmie twego cia a, graj drganie w rytmie twego serca, graj drga-

nie w rytmie twego snu…”), nast pnie wykonawcy, u ywaj c g osu i wszel-

kiego rodzaju d wi ków tworz  swoj  muzyk . 
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Dzia ania takie s  zabaw , s  rozwijaniem wyobra ni twórczej, ale s  rów-

nie  nauk  bycia razem. To wietna szko a budowania wspólnoty – grupy 

wspó pracuj cych z sob  indywidualno ci. 

Opisane przeze mnie dzia ania mog  oczywi cie dotyczy  tak e starszej 

m odzie y, a nawet doros ych. Dla wszystkich udzia  w teatrze instrumentalnym, 

happeningu, czy realizacja partytur graficznych i s ownych mo e by  prze y-

ciem wielop aszczyznowym nie do przecenienia, maj cym daleko id ce konse-

kwencje spo eczne. Rozwój zainteresowa  sztuk , stworzenie mo liwo ci udzia-

u we wspólnym akcie twórczym – to z pewno ci  wart uwagi sposób na prze-

ciwdzia anie patologiom. 

My l  jednak, e ci gle za ma o wykorzystuje si  mo liwo ci tkwi ce 

w muzyce do kszta towania osobowo ci cz owieka. Zalewa nas ogrom ha asu 

i prymitywnych piosenek, zbyt rzadko proponuje si  wielk  sztuk , szko a ju  

od dawna zaniedbuje wychowanie muzyczne Polaków. Klasyka XX wieku 

i pó niejsze eksperymenty muzyczne nie wzbudzaj  wi kszego zainteresowania 

nawet samych muzyków, có  wi c mówi  o niezorientowanej publiczno ci, 

która zawsze woli s ucha  tego, co zna, ni  podejmowa  trud poznawania nowe-

go. Potrzebujemy wykonawców zafascynowanych t  muzyk , by mogli zainte-

resowa  ni  s uchaczy. Potrzebujemy nauczycieli – pasjonatów muzyki nowej – 

potrafi cych zarazi  t  pasj  swoich uczniów. Potrzebujemy organizatorów y-

cia muzycznego o szerokich horyzontach. Wszyscy oni s  niezb dni do pracy 

nad kszta towaniem wra liwych, twórczych ludzi, szanuj cych si  nawzajem 

i umiej cych wspó dzia a . Im takich ludzi wi cej – tym wiat b dzie lepszym 

miejscem do ycia. 

Powy szy tekst zosta  wyg oszony w sali Sejmu l skiego w Katowicach 

w ramach Mi dzynarodowej Konferencji Naukowej Wychowanie przez sztuk  

jako metoda przeciwdzia ania patologii w ród dzieci i m odzie y, zorganizowa-

nej przez Fundacj  dla l ska 17 listopada 2008 r. 

Summary 

Modern classical music gives a chance to build a relationship 

During the course of the 20th Century, there was an incredible increase in the 

range of musical sounds and possibilities of their interpretations. In this article, 

I am describing my direct experiences in performing of this kind of music, 

teaching how to read the “open” scores, and their diverse ways of interpretation 

and improvisation. These experiences are fun; they do expand one’s intellectual 

horizons, and finally they teach how to be together. This is an outstanding op-

portunity to build a relationship between varied individuals. 


