Jadwiga RAPPŚ

W KAŻDEJ CHWILI SZUKAĆ HARMONII I RÓWNOWAGI
W ethos pracy pedagoga, mającego realizować nauczanie muzyki jako pięknat
dobra i świętości, musi być wpisana tolerancja, ale nie relatywizm. Dojrzały artysta identyfikuje się z prawdamit w które sam wierzy i które przekazuje. Pedagog,
ale również i uczeń muszą wykształcić w sobie zdolność akceptowania gustów
często diametralnie odmiennych od własnych. Staje się to możliwe dzięki wiedzy,
doświadczeniu życiowemu, ale przede wszystkim - dzięki intuicji i sercu.

Z wielkim onieśmieleniem i zaskoczeniem przeczytałam list z prośbą o na
pisanie tekstu do kwartalnika „Ethos”. Z jednej strony brak mi pewności, czy
sprostam zawartym w nim oczekiwaniom, z drugiej zaś - wielorakie aspekty
ethosu nauczania muzyki nurtują mnie od pierwszych dni mojej działalności
pedagogicznej. Powiem więcej: im dłuższy mam kontakt z młodzieżą, tym bar
dziej spragniona jestem jako pedagog konsultacji z kimś, kto szczerze i bez
obciążeń (konkurencja!) podjąłby się dyskusji na interesujące mnie tematy.
Przyznam, że od kilku już lat w pracy - która tak na polu artystycznym, jak
i pedagogicznym jest realizacją powołania życiowego - przyświeca mi treść
Listu do artystów Jana Pawła II1. Błądząc, potykając się o przeciwności losu,
ale także i odnosząc skromne zwycięstwa nad samą sobą i nad oporną często
materią Sztuki, usiłowałam nie stracić z oczu papieskiego przesłania i usiłuję
nie stracić go teraz, kiedy Jana Pawła II nie ma już między nami.
Wypowiedź na temat odpowiedzialności muzyka-pedagoga wobec jego
uczniów powinnam rozpocząć od nakreślenia specyfiki pracy pedagoga z ucz
niem w dziedzinie tak szczególnej, jak śpiew. Nauczanie muzyki, a zwłaszcza
nauczanie śpiewu, stawia przed nauczającym i uczniem ogrom zadań, z których
na początku, przy dobrze pojętej odpowiedzialności, obie strony nie zawsze
zdają sobie sprawę.
Ogólnie rzecz ujmując - „śpiewać każdy może”, i śpiewać powinien. Śpiew
bowiem, podobnie jak taniec, jest najbardziej spontanicznym sposobem wyra
żania siebie i swoich uczuć, sposobem najbardziej pierwotnym, bo niewymagającym pośrednictwa instrumentów muzycznych ani też jakichkolwiek innych
przedmiotów (pędzla, dłuta, farb, warsztatu, a w przypadku reżysera lub kom
pozytora - innych osób-wykonawców). Nie zagłębiając się w obszary działań
amatorskich, bardzo skądinąd potrzebnych, bo służących samorealizacji
1
s. 4-11.

Zob. J a n P a w e ł II, List do artystów, „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 20(1999) nr 5-6,
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ogromnej części populacji (mam na myśli nauczanie muzyki w szkołach ogól
nokształcących różnych szczebli, działalność kółek muzycznych, amatorskich
chórów uczniowskich, studenckich i kościelnych, zespołów oazowych), pragnę
skupić się na kierunku, którym osobiście głównie się zajmuję, czyli na kształ
ceniu zawodowych śpiewaków na poziomie akademickim.
Muszę w tym miejscu dodać, że dziewięć lat temu świadomie podjęłam się
nauczania dwóch czy trzech osób w średniej szkole muzycznej, gdyż wolę opie
kować się uczniem od pierwszych jego kroków w nauce śpiewu. W tej chwili
uczę trzy osoby w średniej szkole muzycznej, sześć osób w akademii muzycznej
oraz prowadzę konsultacje dla młodych śpiewaków, zwracających się do mnie
0 poradę lub z prośbą o przesłuchanie. Prowadzę też kursy mistrzowskie w kra
ju i zagranicą, co daje mi możliwość szerokiego spojrzenia na interesujący nas
temat.
Problem odpowiedzialności za ucznia pojawia się już w chwili pierwszego
jego kontaktu z pedagogiem p najczęściej to pierwsze spotkanie ma miejsce
przed egzaminami wstępnymi lub podczas ich trwania. Przytoczę w tym właśnie
miejscu wypowiedź mojego znakomitego kolegi ze Szwecji, świetnego śpiewa
ka Hakona Hokegrda, z którym dyskutowałam kiedyś zawzięcie na temat od
powiedzialności pedagoga wobec ucznia. Hakon powiedział wtedy: „Na po
czątku kontaktu ze studentami proszę ich o napisanie krótkiego eseju na temat
tego, po co chcą się uczyć, dla kogo chcą śpiewać, o czym chcą śpiewać i czego
ode mnie oczekują. Eseje chowam do specjalnej teczki i wyjmuję w przypadku
wątpliwości którejś ze stron”. Jest głęboka mądrość w tej, szokującej bądź co
bądź, wypowiedzi. Z biegiem czasu stwierdzam, że moja odpowiedzialność jest
sprzężona zwrotnie z odpowiedzialną postawą moich studentów wobec mnie.
Lekkomyślne decyzje życiowe (a rozpoczęcie profesjonalnej nauki śpiewu
jest bardzo poważną decyzją życiową), które można wybaczyć na poziomie
średniej szkoły muzycznej, są brzemiennymi w skutki decyzjami w przypadku
dorosłego człowieka. Muszę tu dodać, że w obu przypadkach mamy do czynie
nia z młodzieżą pełnoletnią, lub prawie pełnoletnią, bo śpiewu zawodowego nie
mogą uczyć się młodzi ludzie przed osiągnięciem dojrzałości biologicznej. Tak
więc pracę rozpoczynamy w średniej szkole muzycznej z dziewczętami co naj
mniej szesnastoletnimi lub starszymi i chłopcami osiemnastoletnimi lub star
szymi. W przypadku akademii muzycznych musi to być młodzież po maturze,
czyli przeważnie dziewiętnastoletnia lub starsza.
Wielkiej uwagi i rozwagi wymaga zatem od pedagoga określenie potencjału
ucznia już na początku jego drogi. Często odtrącenie kandydata jest dla niego
złamaniem nadziei życiowych i przekreśleniem wieloletnich marzeń. Dotyka
my tu delikatnych problemów etyki powołania - ze strony ucznia, i etyki oceny
zawodowej - ze strony pedagoga. Zawód artysty-śpiewaka wymaga powołania
1wielkiej odwagi. Już samo pojawienie się przed komisją egzaminacyjną jest dla
wielu aktem życiowej determinacji. Często jest sprawdzianem samodzielności

W każdej chwili szukać harmonii i równowagi...

217

życiowej kandydata - nie zapominajmy, że nierzadko decyzje o zawodzie ar
tysty są podejmowane wbrew woli rodziców. Ale częściej nawet niż myślimy młodzież działa pod presją marzeń życiowych rodziców i niespełnionych ambi
cji rodzinnych. Zadaniem i umiejętnością pedagoga jest odróżnienie samodziel
nie powziętej decyzji o nauce śpiewu od chęci zrealizowania pragnień rodzi
ców. Doceniając jednak odwagę i samodzielność kandydata, nie można zapo
minać o jego potencjale artystycznym i zdolności do wykonywania zawodu
śpiewaka.
Świadomy wybór i podjęcie opieki artystycznej i pedagogicznej nad adep
tem to często związanie z nim swego losu na dobre i na złe i towarzyszenie mu
przez wiele lat w najróżniejszych jego doświadczeniach życiowych i artystycz
nych. Dlaczego życiowych? Dlatego, że śpiew, jak żadna inna dyscyplina, jest
nierozerwalnie związany z psychiką i z rozwojem osobowości. Jest dziedziną
sztuki opartą na największej abstrakcji i tajemnicy. Śpiewu nie można dotknąć
ani zobaczyć, a w nauczaniu potrącamy niekiedy pokłady najgłębszych i najbar
dziej osobistych odczuć i wyzwalamy często skrzętnie ukrywane przed światem
i bliźnimi emocje. Technika nauczania śpiewu wiąże się z uświadomieniem
sobie przez ucznia potrzeby swobodnej pracy ciała i korelacji jej ze swobodną
pracą umysłu (tak zresztą jak w zawodzie tancerza czy aktora), a swobodna
praca ciała jest niemożliwa bez uruchomienia niezakłóconego przepływu emo
cji i energii. Do tego z kolei konieczna jest umiejętność dotarcia do prawdy
o sobie. Jest to często proces najtrudniejszy i nierzadko długotrwały. Niestety,
dla niektórych nieosiągalny. Od delikatności, wnikliwości i konsekwencji pe
dagoga oraz od zaufania ucznia zależy w tym przypadku bardzo wiele. W tym
aspekcie ethos polega na nakreśleniu subtelnej, ale bardzo wyraźnej linii moż
liwości otwarcia się każdej ze stron, na zaufaniu (często - dyskrecji) i na wza
jemnym szacunku.
Tak jak rozwój osobowości, przechodzi nauka śpiewu swoje wzloty i upadki,
wymaga uwagi, wsparcia, ale także i korekty, i umiejętności krytycznego spoj
rzenia na własne osiągnięcia lub też na ich brak, i to zarówno ze strony na
uczającego, jak i ze strony ucznia. Praca wkładana w rozwój ucznia, ogromna,
ogarniająca wszelkie aspekty jego osobowości artystycznej, powinna kształto
wać nie tylko jego potencjał zawodowy, ale także ludzki. Powinna też rozwijać
jego odpowiedzialność wobec podjętego w stosunku do pedagoga zobowiąza
nia.
Praca ze śpiewakiem od początku jego kształcenia trwa przeciętnie od
sześciu do ośmiu lat. Tyle, ile niejedna fascynacja uczuciowa. Uczeń, wybiera
jąc swego mistrza, powinien darzyć go zainteresowaniem i szacunkiem (a nie
rzadko i podziwem), mistrz zaś powinien widzieć w uczniu swego utalentowa
nego kontynuatora i następcę i powinien dołożyć wszelkich starań, aby uczeń
mógł go przerosnąć. Dobrze, jeśli fascynaqa każdej ze stron przeradza się
w głęboką przyjaźń, pozbawioną zawiści i poczucia konkurencji. Tak jak fas
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cynacja uczuciowa nie może być związana ani mylona ze zniewoleniem, tak
i kontakt z pedagogiem musi zostawiać margines swobody, przestrzeni na
własne dociekania i odkrycia, na weryfikację wiadomości i konfrontację ich
w praktyce.
W przypadku młodzieży rozpoczynającej kształcenie artystyczne w dzisiej
szych, „medialnych” czasach często na czoło wysuwany bywa problem „karie
ry”. Oczywiście nigdy nie wiadomo, czy i kiedy młody artysta zrobi karierę.
Mimo to, w swoich doświadczeniach spotykam się często z żądaniami „wróże
nia z fusów” - z domaganiem się wypowiedzi o szansach na karierę u osób
młodych, uczących się zaledwie dwa - trzy miesiące.
Niestety, a także na szczęście, śpiew, tak jak każda działalność artystyczna,
powinien być powołaniem. Tak jak przy każdym powołaniu, powinna się liczyć
przede wszystkim, moim zdaniem, sama radość z możliwości wykonywania
danego zawodu, a dopiero za tym - wspinanie się po szczeblach kariery.
Pierwszeństwo radości nie przekreśla ambicji i perfekcjonizmu śpiewaka
artystycznego, ale pomaga mu w czerpaniu satysfakcji z kontaktu ze sztuką
i z dawania siebie ludziom. Usiłuję, choć nie bez trudności, przekazać studen
tom w chwilach ich zwątpienia ufność, że są potrzebni innym ludziom, że są
obdarowani wielką łaską, ponieważ mogą kreować siebie i swój świat poprzez
sztukę. Mówiąc także, że pieniądze nie są najważniejsze, choć ich posiadanie
bez wątpienia ułatwia życie.
Ja sama w momentach kryzysu przypominam sobie listy, jakie zdarza mi się
otrzymywać od często nieznanych mi osób spośród publiczności, albo przypad
kowo usłyszane wypowiedzi na temat moich koncertów czy nagrań. Nigdy nie
wiadomo, w jakiej miejscowości i w jakiej sali poruszy się czyjeś serce. Dlatego
usiłuję przekonać młodzież, że radość dają nie tylko występy w największych
salach, ale także i w skromnych ośrodkach.
Ethos pracy i kariery wiąże się z etycznym postępowaniem wobec konku
rencji. Piekło artystów - zazdrość i konkurencja - to też jeden z tematów
nurtujących młodzież, i nie tylko młodzież. Wielką sztuką jest zachowanie
równowagi między własną ambicją a tolerancją wobec innych. Ten problem
rozpoczyna się już na etapie konkurencji wśród uczniów danej klasy, pośród
których są zwykle bardziej i mniej zdolni, bardziej i mniej pracowici. Młodzież
bardzo bacznie obserwuje i „punktuje” sprawiedliwie rozdzielaną między ucz
niów uwagę i zaangażowanie pedagoga. Ze swej strony robię wszystko, żeby
nikt nie czuł się zaniedbywany ani wyróżniony. Usiłuję jednak na poszczegól
nych etapach rozwoju zwracać uwagę na możliwości danej osoby. Jest to bar
dzo trudne. Nie mogę „podcinać skrzydeł”, a z drugiej strony często spostrze
gam, że muszę czasem delikatnie zwrócić czyjąś uwagę na inną niż śpiew solowy
drogę życiową. Zawsze w takich wypadkach pytam sama siebie: Czy mam to
zrobić ja, czy też życie udowodni takiemu komuś, że niezbyt nadaje się do
trudnego zawodu śpiewaka? Dodajmy, że „brnięcie” w dalsze nauczanie osoby
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niezdolnej lub leniwej wiąże się ze stratą czasu studenta, który ma jeszcze
szansę odnalezienia się w innym fachu, oraz z niepotrzebną, często niewspół
miernie dużą inwestycją sił ze strony pedagoga.
Moje rozterki są tym większe, że z doświadczenia życiowego (mam dwoje
dorosłych dzieci) wiem, ile znaczy dla młodego człowieka wiara otoczenia
w jego siły. Podsycanie tej wiary jednak nie może trwać w nieskończoność,
bo potrafi ona łatwo przerodzić się w „wampiryzm energetyczny”. Warto do
dać i to, że na naukę śpiewu trafiają ludzie z przeróżnych środowisk, często
bardzo obciążeni problemami rodzinnymi i życiowymi, często nieposiadający
żadnej „busoli wewnętrznej” w postaci oparcia moralnego, ludzie nadwrażliwi,
nadpobudliwi, a nawet niezrównoważeni emocjonalnie. Potrafią oni wywierać
ogromną presję, traktując pedagoga jako wyrocznię i guru, a z drugiej strony wszechpotężnego maga, który jest w stanie sprawić, że ich talent (o którym są
absolutnie przekonani) przekształci się natychmiast w olśniewającą karierę.
Dotknęłam tu z wielką - może nawet zbyt wielką - otwartością jednego
z najpoważniejszych problemów, z jakimi przyszło mi się spotykać w ostatnich
latach. Od tego problemu pragnę przejść do następnego - tolerancji.
W ethos pracy pedagoga, mającego realizować nauczanie muzyki jako
piękna, dobra i świętości, musi być wpisana tolerancja, ale nie relatywizm.
Zakres tej tolerancji - to także jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi
się stykam. Miałam to szczęście, że jako artystka i jako osoba wierząca mog
łam w swojej działalności reprezentować zarówno gatunek sztuki, estetyki,
tematyki i sposobu kontaktowania się z publicznością, jaki jest mi bliski i w jaki
sama wierzę. Konsekwentnie idąc wybraną drogą (choć nie bez trudności),
stworzyłam sobie obszar działania, z którym nie kłóciły się ani moje poglądy,
ani cechy osobowościowe, z jakimi przyszłam na świat. Jednym słowem pozostawałam i pozostaję w zgodzie ze sobą, choć dane mi były i doświadcze
nia bolesne.
Twierdzę, że otrzymałam wielki dar, i zawsze przypomina mi się rozmowa
z Witoldem Lutosławskim, który powiedział: „W każdej chwili i dziedzinie
życia proszę szukać harmonii i równowagi”. Złote słowa, które cytuję niekiedy
„zagubionym” i niepewnym. Wracając do tolerancji... Przechodzę do niej nie
przypadkowo właśnie w kontekście równowagi - naturalne jest, że dojrzały
artysta identyfikuje się z prawdami, w które sam wierzy i które przekazuje.
Przynajmniej tak być powinno. Nawiązywałam do prawdy na samym początku
tej wypowiedzi w kontekście pracy ucznia nad poznaniem siebie. Zawsze sta
wiam sobie za cel, żeby piękno, dobro i świętość przyświecały pracy zarówno
mojej, jak i moich studentów. Cienka jest jednak granica oddzielająca powie
lanie samego siebie w uczniach, czego chcę za wszelką cenę uniknąć, od dawa
nia im swobody kształtowania indywidualnej wypowiedzi artystycznej.
Pedagog, ale również i uczeń muszą wykształcić w sobie zdolność akcepto
wania, a przynajmniej tolerowania gustów często diametralnie odmiennych od
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własnych. Staje się to możliwe dzięki wiedzy, doświadczeniu życiowemu, ale
przede wszystkim - dzięki intuicji i sercu.
Śpiewamy sercem i śpiewając, przekazujemy uczucia. Jakże często przeka
zywanie uczuć jest obecnie mylone z przekazywaniem informacji o uczuciach
i o własnych możliwościach technicznych! Zwłaszcza dzisiaj, kiedy sztuka gra
niczy z chęcią coraz to nowego zadziwiania cyrkowymi trickami, a kanony
estetyczne uległy całkowitemu rozchwianiu.
Fascynacje preparowanymi perfekcyjnie nagraniami, niechęć do głębszej
refleksji nad życiem, niechęć do zaznajomienia się z literaturą piękną i innymi
dziedzinami sztuki, ignorancja i niewiedza, u której podstaw leżą błędy w kształ
ceniu małych dzieci, owocują niestety powielaniem miernych (a powszechnie
akceptowanych przez podobnych ignorantów) wykonań i oczekiwaniem na
gotowe recepty artystyczne. Z przerażeniem i przykrością patrzę na powierz
chowne odczytywanie przez młodych wykonawców pod różnymi szerokościami
geograficznymi utworów sakralnych lub związanych z tematyką refleksyjną.
Odnoszę wrażenie, że młodzi ludzie nieposiadający wiary w cokolwiek poza
własnym ego kompletnie nie znają korzeni własnej kultury i nie wiedzą, i często
nie chcą wiedzieć, o czym śpiewają. Oczywiście nie wszyscy i nie wszędzie, ale
w zdecydowanej większości...
Problemy kanonów piękna i prawdziwej sztuki oraz granic tolerancji - oto
następne punkty, nad którymi chętnie podyskutowałabym, a które leżą u pod
staw odpowiedzialności pedagoga za rozwój ucznia. Częściową odpowiedź na
te kwestie Marek Dyżewski zawarł w cyklu swoich arcyciekawych audycji ra
diowych opatrzonych tytułem Trudna sztuka uczenia Sztuki.
Kończąc moje refleksje, z konieczności niepełne, pragnę podkreślić, że
najtrudniejszym i najcięższym dla mnie doświadczeniem jest zawsze udział
we wszelkiego rodzaju gremiach egzaminacyjnych, gdzie weryfikowane są
nie tylko możliwości zdających kandydatów, ale także głęboko pojęty ethos
zawodowy moich kolegów i mój własny.
W związku ze zbliżającymi się egzaminami sesji letniej, egzaminami wstęp
nymi i konkursami będę, jak co roku, prosić Pana Boga, żeby pomógł mi
odróżnić ziarno od plew i nie odbierał nadziei, którą chcę wiązać z każdym
napotkanym na mojej drodze uczniem.

