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Wstęp
Konwencja Muzyki Polskiej to cykliczne wydarzenie odbywające się
z inicjatywy Instytutu Muzyki i Tańca – spotkania artystów, czyli praktyków, ale także obserwatorów (dziennikarzy) oraz animatorów życia
muzycznego w naszym kraju, specjalistów w swoich dziedzinach. Przez
kilka dni, podczas tematycznych sesji, diagnozują oni problemy i sukcesy
szeroko rozumianej polskiej muzyki.

3

Tradycja spotkań sięga 2011 roku – od tego czasu, środowisko muzyczne
co 3 lata przez kilka dni rozmawia o bieżącej kondycji muzyki polskiej
i o tym, co robić, aby mogła się ona bez przeszkód rozwijać. Efektami
poprzednich edycji konwencji są między innymi program powszechnej
edukacji muzycznej w szkołach ogólnokształcących „Grajmy w szkole”,
powołanie „Pracowni Muzyki Tradycyjnej” oraz powstanie programów
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, takich jak „Zamówienia
kompozytorskie” i „Muzyczny ślad”.
Niespodziewanie 2020 rok, w którym miały się odbyć kolejne, kilkudniowe rozmowy kompozytorów, artystów wykonawców, muzykologów,
teoretyków muzyki, dziennikarzy, krytyków, organizatorów i producentów – przyniósł epidemię wirusa SARS-CoV-2. Pokrzyżowała ona nasze
plany i sprawiła, że zorganizowanie konwencji w dotychczasowej formule
okazało się niemożliwe. Mimo to zdecydowaliśmy się nie przerywać
cykliczności wydarzenia i kontynuować organizację konwencji wbrew
niełatwym wyzwaniom, jakie postawiła przed nami nowa rzeczywistość.
Z pomocą przyszły narzędzia technologiczne, dzięki którym zaplanowane
wcześniej działania przenieśliśmy do bezpiecznej i jednocześnie coraz
bardziej przyjaznej przestrzeni wirtualnej.

W efekcie panele dyskusyjne zostały zrealizowane w studiu w Warszawie
bez udziału publiczności i były transmitowane w internecie. Część spośród
49 panelistów oraz 7 moderatorów gościła w studiu osobiście, z niektórymi z nich łączyliśmy się online. Transmisjom poszczególnych paneli
towarzyszył ogólnodostępny czat na żywo – jego uczestnicy aktywnie
uczestniczyli w toczących się dyskusjach, wzbogacając je o ciekawe
konteksty i punkty odniesienia. Zapis audiowizualny konwencji został
udostępniony na kanale imitPOLSKA na YouTube po zakończeniu obrad.
Dziś wiemy, że dzięki przeniesieniu IV Konwencji Muzyki Polskiej do sieci
nie tylko nie przerwaliśmy tradycji stwarzania ważnej dla całego środowiska, uniwersalnej przestrzeni wymiany poglądów i pomysłów, ale udało
nam się także zwiększyć zasięg jej oddziaływania. Do stycznia 2021 roku
konwencję obejrzało bowiem blisko 7000 widzów, co pokazuje, że stan
rodzimej muzyki nie jest Polakom obojętny. Z tym większą radością
dzielimy się z Państwem podsumowaniem IV Konwencji Muzyki Polskiej
oraz wybranymi postulatami, które – z Państwa pomocą – postaramy
się zrealizować w kolejnych latach działalności Instytutu Muzyki i Tańca.
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Muzyka dawna

obejrz yj wideo

Paneliści:

dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN
referat
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dr hab. Alina Mądry, prof. UAM
referat

dr hab. Zbigniew Pilch
referat

Moderator:

Maxymilian Bylicki
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Alina Mądry
Polska muzyka dawna uchem
i okiem odbiorcy XXI wieku.
Refleksje po IV Konwencji Muzyki Polskiej
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Czy można mówić o pewnych charakterystycznych cechach wyróżniających muzykę, która w dawnych wiekach powstawała na terenach
Rzeczypospolitej? Czy możemy mówić o muzyce polskiej w odniesieniu
do czasów bardzo odległych? A jeśli tak, to w jakiej ona obecnie znajduje
się kondycji? Te i inne pytania stały się przedmiotem dyskusji podczas
IV Konwencji Muzyki Polskiej w panelu „Muzyka dawna”. W dyskusji
udział brali Maxymilian Bylicki jako prowadzący i inspirujący nas do
podejmowana różnych tropów oraz Paweł Gancarczyk, Zbigniew Pilch
i pisząca te słowa. Zanim podążymy szlakiem toczącej się dyskusji, z którego trochę będziemy zbaczać, przyjrzyjmy się przez chwilę współczesnemu muzycznemu otoczeniu – zarówno temu odbieranemu uchem, jak
i okiem polskiego odbiorcy. Co pomiędzy wierszami również pojawiało
się w naszej konwencyjnej rozmowie.
Polski słuchacz tak zwanej muzyki poważnej ma obecnie do dyspozycji
bardzo różnorodną ofertę nagrań, które dostępne są nie tylko w postaci
płyt CD, ale przede wszystkim w szeroko płynącym strumieniu streamingowym, który zdaje się dominować, szczególnie u odbiorców młodszego
pokolenia. Coś, co płynie szeroką falą nie zawsze dociera w sposób świadomy. Jeśli zatem zapytam średnio zorientowanego słuchacza muzyki
poważnej, czego z repertuaru polskiej muzyki dawnej słuchał w ostatnim
czasie, na przykład w ostatnim miesiącu, to co nam odpowie?

– Przepraszam, czego słuchałeś w ostatnim miesiącu z zakresu dawnej
polskiej muzyki poważnej?
– Hmm… no nie wiem, a co dokładnie masz na myśli? Chopina na przykład?
– No wiesz, może coś przed Chopinem, wcześniejszego?
– Ale to mi podpowiedz, bo chyba nie ogarniam polskiej muzyki
przed Chopinem…
Nie jest tylko hipotetyczna rozmowa. Takie rozmowy prowadziłam i nadal
dość często prowadzę z osobami, które są zorientowane w muzyce
poważnej. Potrafią powiedzieć nieco o muzyce Bacha, Vivaldiego, Handla,
Chopina, Liszta, Rachmaninowa, Pendereckiego itd. Trudno jednak im
odnaleźć tropy polskiej muzyki dawnej przed Chopinem. Bo trudno
im mówiąc o Bachu, odwołać się do tego, co w tym samym czasie działo
się muzycznie na terenach XVIII-wiecznej Polski.
Słuchacz bardziej zorientowany wskaże te tropy. Opowie choćby o ostatnich
znakomitych nagraniach muzyki Wacława z Szamotuł (płyta Sub Ursae.
Under the Northern Sky. Complete works of the Polish Renaissance master
Wacław z Szamotuł, Cracow Singers, Marc Lewon – lutnia, Agnieszka
Budzińska-Benett – kierownictwo artystyczne, Raumklang 2019) czy
utworów z tabulatury Jana z Lublina (płyta Johannes de Lublin, Tablature
1540. Keyboard music from Renaissance Poland, Corina Marti – klawesyn renesansowy, Brilliant Classics 2018) i jeszcze może paru innych.
Przy tym wspomni też pewnie o tym, że kilku polskich współczesnych
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muzyków zajmujących się wykonawstwem muzyki dawnej święci triumfy
na świecie. Na przykład kontratenor Jakub Józef Orliński czy klawesynista Marcin Świątkiewicz, który zachwycił ostatnim nagraniem Wariacji
Goldbergowskich Johanna Sebastiana Bacha. Myśl nasuwa się sama –
z pewnością byliby oni znakomitymi ambasadorami polskiej muzyki
dawnej. Warto to wykorzystać!
Słuchacz naprawdę znakomicie zorientowany w tym, co dzieje się
w zakresie odkrywania i nagrywania polskiej muzyki dawnej wspomni
zapewne o kolejnej płycie z serii Jasnogórska Muzyka Dawna z utworami Wojciecha Dankowskiego (ok. 1760 – po 1814) czy wyemitowanym
ostatnio na kanale TVP Historia filmie o Józefie Zeidlerze (ok. 1744- 1806),
polskim kompozytorze działającym na Świętej Górze obok Gostynia.
I może zastanowi się, czy w dobie pandemii koncerty online mają
w swoim repertuarze utwory polskich kompozytorów muzyki dawnej.
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Ostatnia spośród wymienionych grup słuchaczy jest najmniej liczna,
to nisza… Najliczniejsza jest ta pierwsza. Jak zmienić proporcje? Jak
dotrzeć do słuchacza mniej zorientowanego, który o polskiej muzyce
dawnej wie niewiele? Możemy zadawać sobie te i inne pytania, a odpowiedź jest naprawdę bardzo prosta, choć zdawkowa – promować
i jeszcze raz promować, edukować i jeszcze raz edukować. Ale co i jak
promować? Jaki stworzyć plan edukacji muzycznej i jak zainteresować
nim wszystkim tych, którzy podejmują decyzje? Z jednej strony ci, którzy
polską muzyką dawną zajmują się zawodowo winni zadbać o to, aby
docierała ona do jak najszerszej przestrzeni publicznej. Ale, aby dotrzeć
do szerszego odbiorcy, winno się tę materię uczynić bardziej dostępną,
interesującą, pociągającą… Wówczas słuchacz przystanie i nadstawi
ucha. Bo słuchacz pragnie nowości w dobrej jakości i z dobrym, interesującym komentarzem! Co do tego nie mam wątpliwości.

To teraz – muzyczne otoczenie odbierane okiem! Zastanawiałam się
ostatnio, jaką książkę mogę polecić przyjaciołom – taką, która w sposób przystępny opowie im o Stanisławie Moniuszce, jego muzyce, epoce
i kontekstach. Minął Rok Moniuszkowski 2019 i pewne zainteresowanie
tym kompozytorem zostało rozbudzone. Potrzebuję zatem ciekawej
lektury, która ukaże ciekawego człowieka i jego otoczenie, zainteresuje
czytelnika mniej muzycznie wprawnego. Znalazłam: Stanisław Koper,
Moniuszko (Wydawnictwo „Harde”, Warszawa 2020, projekt finansowany
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki). I na odwrocie
okładki czytam: „Chociaż Stanisław Moniuszko posiadał ogromny talent,
a jego muzyka była bardzo popularna, z reguły zawsze miał ogromne długi
i pozostawił je w spadku rodzinie”. Nie brzmi zachęcająco? Oczywiście,
że tak. Od razu ma się ochotę wniknąć w treść i dowiedzieć się, co z tymi
długami. Stanisław Koper nie jest muzykologiem, nie jest muzykiem – jest
najpopularniejszym pisarzem historycznym w Polsce.
Szkoda, myślę sobie, że żaden muzykolog nie napisał takiej dobrej, przystępnej, naprawdę interesującej książki o Moniuszce. Ale to nic – najważniejsze,
że powstała. Bo takie publikacje naprawdę są potrzebne. Gdy spojrzymy
bowiem w polską muzyczną przeszłość, to nie doszukamy się na polskim
rynku wydawniczym żadnej popularnonaukowej publikacji, która w interesujący i przystępny sposób przybliżyłaby czytelnikowi niezorientowanemu w wiedzy stricte muzycznej czy muzykologicznej tematykę polskiej
muzyki dawnej. Wydaje mi się, że stworzenie takiej książki byłoby możliwe.
Choćby, dla przykładu, opowiedzenie o dworze Jagiellonów z muzycznej
perspektywy. Na dworze Zygmunta II Augusta działał lutnista-wirtuoz
Walenty (Valentin) Bakfark, który był znakomitym muzykiem i kompozytorem, ale był też pruskim szpiegiem na polskim dworze królewskim!
Jan Kochanowski poświęcił mu jedną ze swych fraszek, Jan Matejko
umieścił go na słynnym obrazie Rzeczpospolita Babińska (1881), a Jan
Lechoń wydał tomik wierszy zatytułowany Lutnia po Bekwarku (1942).
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A zatem działo się coś ciekawego, wspominając choćby taki jeden mały
element arcyciekawej panoramy Polski Jagiellonów postrzeganej poprzez
muzykę. I te muzyczne motywy były i są w powszechnym obiegu. Matejko,
Lechoń wykorzystali Bakfarka i jego lutnię – dlaczego mielibyśmy tego
nie kontynuować? W przystępny i ciekawy sposób…
Badacze źródeł muzycznych skupiają się na odkrywaniu naszej muzycznej
przeszłości, wyciągają z półek archiwalnych naprawdę fantastyczne
artefakty. Dwóch uczestników panelu „Muzyka dawna” właśnie tym
się zajmuje. Paweł Gancarczyk i pisząca te słowa prowadzą badania źródłowe i to zajęcie jest naprawdę fascynujące. Może warto
o tym opowiedzieć?
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Zanim muzyk otrzyma nuty wykonujemy działania, których prawie nikt
nie widzi. Opracowujemy odnalezione źródła z użyciem całego warsztatu
naszych naukowych umiejętności. Stare liturgiczne księgi, do których
opracowania trzeba mieć naprawdę wysokie kompetencje: znać język
łaciński, zasady liturgii czy dawną notację muzyczną, wyglądającą
zupełnie inaczej niż ta współczesna. Tabulatury lutniowe lub organowe
z XV czy XVI wieku, których tekst muzyczny zapisany jest specyficzną
notacją znaną naprawdę nielicznym w Polsce i Europie specjalistom.
Literki i cyferki zapisane w określonym porządku z użyciem jakichś
linii i innych jeszcze symboli. Wygląda to dość tajemniczo… Rękopisy
muzyczne z XVII i XVIII wieku zapisane w głosach, bez partytury, które
trzeba „przepisać” na współczesną notację wraz z całym krytycznym
komentarzem, aby wykonawca mógł świadomie z nut korzystać. Zanim
staną na pulpicie przed jego obliczem muzykolog-źródłoznawca musi
wykonać bardzo skomplikowaną pracę. Poskładać czasem coś, co do
siebie nie pasuje, bo gdzieś dawny skryptor przeoczył jeden czy dwa takty
i teraz trzeba to wykryć i uzupełnić. A potem słuchacz zasiądzie na sali
koncertowej (oby ten czas powrócił) i często nie wie, jak daleka i żmudna
droga prowadziła do tego momentu. Może warto o tym opowiedzieć?

A do tego jeszcze wszystkie pośrednie materiały spoczywające w archiwach, które – studiowane skrupulatnie, odczytywane z mozołem, zakurzone, zagrzybione, potrzebujące interwencji konserwatora – dają tyle
informacji. Dzięki tym materiałom odkrywamy historie miejsc, ludzi,
czasem bardziej niesamowite, czasem bardzo pospolite. Jakiś muzyk
z XVII wieku był ojcem chrzestnym aż 20 razy w jednym roku, a inny
bił swoją żonę, o czym dowiadujemy się z materiałów z przesłuchań
zachowanych w aktach kurialnych.
Historie lokalne tworzą historie globalne i wpisują się w przestrzeń jednego
kraju, ale też i Europy, o czym tak trafnie opowiadał Paweł Gancarczyk
na przykładzie postaci i twórczości Piotra z Grudziądza. Daje to mieszkańcom Grudziądza i okolicy poczucie identyfikacji z XV-wiecznym
kompozytorem europejskiej rangi, choć w samym Grudziądzu ani nie żył
ani nie tworzył, urodził się jedynie, a potem został obywatelem Europy.
Jego twórczość funkcjonowała w strefie średnich warstw społecznych,
komunikował się poprzez muzykę. Mimo że operował dość zaawansowanymi środkami muzycznymi – docierał do wielu odbiorców. A zatem
jego muzyka musiała być wówczas atrakcyjna nie tylko dla Polaków.
Miała specyfikę lokalną, ale nie można jej identyfikować z polskością,
której nie próbujmy nawet definiować w kontekście muzyki XV wieku.
Ale to jest właśnie dobry przykład, jak lokalnie i globalnie można wpisać
się w muzyczny kontekst.
Mamy co robić – źródeł odkrywanych i czekających na odkrycie z polskiej
muzycznej przeszłości nie brakuje. Przeczytajmy tę przeszłość i pozwólmy
ją przeczytać innym – różnym odbiorcom. Pomyślmy o tych, co sięgną
po źródłową edycję dzieł wszystkich Wacława z Szamotuł (której nadal
brakuje) i włączą płytę, śledząc nuty okiem i muzykę uchem. Wnikając
bardzo głęboko w obie przestrzenie, uzupełnią swą wiedzę, dodatkowo
zapoznając się z analizą utworów. Nie zapominajmy jednak o tych, którzy o Wacławie z Szamotuł słyszeli niewiele, muzycznie wykształceni
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nie są, ale chcieliby go poznać – poczytać i posłuchać. Do tych odbiorców trudniej dotrzeć. Jest jeszcze grupa, która o istnieniu Wacława
z Szamotuł i jego muzyki nie wie nic… Do nich też warto dotrzeć. Zarówno
w Polsce, jak i za granicą. A Wacław z Szamotuł to oczywiście tylko
jeden z wielu przykładów: pierwszy polski kompozytor, którego utwory
po raz pierwszy wydano za granicą, w Norymberdze w 1554 i 1564 roku
i znalazł się w druku wraz z wybitnymi kompozytorami tamtych czasów,
takimi jak choćby Clemens non Papa, Thomas Crequillon czy Nicolas
Gombert. Naprawdę był w europejskiej muzycznej „pierwszej lidze”.
Dlaczego zatem się tym nie chwalić? Tylko w jaki sposób, aby znalazło
się to w szerokim paśmie odbioru?

8

Muzyka dawna i wykonawstwo historyczne cieszą się obecnie na świecie ogromnym, niegasnącym zainteresowaniem. Także w Polsce: mamy
coraz więcej zespołów, muzyków, śpiewaków specjalizujących się tylko
i wyłącznie w tym repertuarze. Polscy muzycy kształcą się w liczących
się ośrodkach zagranicznych, otwierane są kolejne i rozwijane już istniejące w akademiach muzycznych w Polsce katedry kształcące w wykonywaniu muzyki dawnej. Naprawdę jest coraz lepiej. Doskonale rozwija
się też międzynarodowa współpraca w tym zakresie. Organizowane są
wspólne warsztaty, festiwale czy kursy mistrzowskie. Opowiadał o tym
podczas naszej panelowej rozmowy Zbigniew Pilch, który jak mało kto
świetnie się przecież w tym orientuje. Trzeba jednak zadbać o to, aby
utworów związanych z muzycznym dziedzictwem z terenów dawnej
Rzeczpospolitej było podczas takich inicjatyw jak najwięcej. A to już
w pierwszej kolejności praca dla muzykologów.
Odkrywamy zatem, przygotowujemy źródłowe edycje, opracowujemy, opisujemy, analizujemy, osadzamy w szerszym kontekście badań europejskich.
Organizujemy ogólnopolskie, międzynarodowe konferencje, wyjeżdżamy
i prezentujemy nasze odkrycia poza granicami kraju. Istnieje jednak jeszcze
pewna niewypowiedziana bariera. To, co przywozimy z tej części Europy,

która była kiedyś za „żelazną kurtyną” jest postrzegane nieco inaczej.
Nadal jest to wyczuwalne. Próbujemy przełamać mentalnie tę granicę.
Nasze położenie geopolityczne jest takie, jakie jest i nie zmienimy go,
więc starajmy się je wykorzystać. Realizujemy projekty, zarówno krajowe,
jak i międzynarodowe, aby rezultaty były jak najbardziej efektywne. Tak,
skupiamy się na tym najwyższym poziomie, aby z pełnymi naukowymi
kompetencjami opracować to, co się zachowało. I konsolidujemy nasze
środowisko, aby efekty były jak najbardziej widoczne i słyszalne. Co do
tego wszyscy byliśmy zgodni podczas naszej panelowej dyskusji. I to winno
być głównym przesłaniem wynikającym z tej rozmowy.
Odpowiadając na pytania z początku, im odkrywana muzyka jest starsza, tym trudniej mówić o jej typowo polskich muzycznych cechach.
Do tego dziedzictwa musimy podchodzić jak najszerzej: skupmy się
zatem na muzyce, która wówczas powstawała na ówczesnym terenie
Rzeczpospolitej. Bo choć granice się zmieniały, jej dziedzictwo trwa. Nie
możemy zatem omijać dziś Śląska, kultury muzycznej państwa krzyżackiego czy repertuaru zachowanego w Gdańsku. Dlatego w naszych
badaniach jest potrzebna perspektywa zarówno lokalna, jak i globalna.
Tylko takie postrzeganie pozwoli nam utrzymać kontekst, w którym wówczas to muzyczne dziedzictwo było osadzone i bez którego nie poznamy
prawdziwego znaczenia tej muzyki, co przede wszystkim podkreślał
Paweł Gancarczyk. Już w XVII i XVIII wieku łatwiej dostrzec owe iście
polskie cechy, ale ten trop może za bardzo ograniczyć nasze postrzeganie
muzycznej przeszłości. Pamiętajmy o szerszym kontekście.
Rozbijając mentalne przeszkody, które są zarówno w nas, jak i na zewnątrz,
odkrywamy całkiem interesujące szlaki muzyczne, które istniały na terenie
dawnej Polski. Jest to fascynujące dla specjalistów (badaczy, muzykologów, muzyków), ale może być równie zajmujące także dla szerszego
kręgu odbiorców. Potrzeba tylko dobrych pomysłów i ich realizacji. Ale
tymczasem, zanim zaczniemy pisać książki o szpiegowskiej działalności
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Bakfarka, który królewskiemu otoczeniu przygrywał na lutni bacznie
je obserwował – dobrze zaplanujmy nasze szlaki, także te najtrudniej
dostępne. A najlepiej róbmy to równolegle!

to w przystępny i ciekawy sposób, ale do tego potrzeba czasu i spokoju
w działaniu. I ten aspekt cała nasza trójka podczas panelowej rozmowy
silnie akcentowała.

Posiadamy ogromny zasób źródeł muzycznych, które czekają na odkrycie
i opracowanie. W trakcie realizacji jest wiele projektów, które małymi
lub większymi krokami tę sytuację poprawiają. Mamy dość dobre
zasoby: badaczy, kompetentne, zaangażowane osoby, które muzycznemu dziedzictwu zalegającemu w polskich i zagranicznych archiwach
poświęcają niekiedy wszystkie witalne siły. Nie brakuje także znakomitych wykonawców, szczególnie tych z kręgu wykonawstwa historycznego. To, czego brakuje to poczucie, że to, co robimy jest ważne nie
tylko dla garstki osób. Wiem, nasza też w tym rzecz, aby udostępnić

Muzyka była, jest i zawsze będzie częścią kultury. Wszyscy potrzebujemy
muzyki – bez niej nie możemy żyć, jak powiedział Nikolaus Harnoncourt.
I dlatego że jest ważna, nie można jej lekceważyć. Przeszłość muzyczna
kształtuje teraźniejszość i przyszłość. Warto, abyśmy odkrywając nowe
„stare” muzyczne szlaki mieli poczucie bezpieczeństwa, że ktoś nam
w trakcie badań nie zdmuchnie świecy i nie powie game over. Bo wtedy
nie tylko Szamotulczyk i wytrawny słuchacz nie doczeka się edycji źródłowej Opera omnia, ale i czytelnik nie pozna bliżej szpiega Bakfarka.
A szkoda by było – i jednego, i drugiego.
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PR O B LE M :

Mnogość materiałów zalegających
w archiwach – nierozpoznanych,
nieskatalogowanych i nieopisanych.

P O STU L AT Y:

•	Stworzenie programów finansowania dla
wieloletnich prac badawczych nad polską
muzyką dawną.
•	Stworzenie, kształcenie i finansowanie
wyspecjalizowanych zespołów badawczych.
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•	
Włączenie prac badawczych realizowanych
przez pracowników akademickich do systemu działań punktowanych w sferze ich
działalności naukowej.
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PR O B LE M :

Brak szerokiego planu działania
na rzecz promocji polskiej muzyki dawnej.

P O STU L AT Y:

•	Opracowanie planu działania w porozumieniu z wszystkimi ważnymi ośrodkami badawczymi.
•	Skonsolidowanie działań muzykologów
i muzyków, aby opracowywana muzyka
nie zalegała na półkach, ale funkcjonowała
w obiegu koncertowym.

•	
Działania na rzecz obecności polskiej muzyki
dawnej na zagranicznych festiwalach.
• R
 ozszerzenie kształcenia w zakresie
wykonawstwa muzyki średniowiecznej
na polskich uczelniach (w tym zapewnienia
dostępu do instrumentów dawnych).
•	Wydawanie rzetelnie opracowanych nut.
•	Tworzenie zagranicznych edycji opracowań
polskiej muzyki dawnej.

10
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Muzyka XIX i XX wieku
obejrz yj wideo

Paneliści:

dr hab. Łukasz Borowicz
referat

prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
11

referat

dr hab. Iwona Lindstedt, prof. UW
referat

prof. dr hab. Irena Poniatowska
referat

prof. dr hab. Sławomir Tomasik
referat

Moderator:

Maxymilian Bylicki
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Danuta Gwizdalanka
O powstawaniu i kolorowaniu
muzycznych „białych plam”

12

Polska może sprawiać wrażenie kraju niezwykle rozkochanego
w muzyce. Turysta, jeśli wybierze się do stolicy samolotem, wyląduje
na lotnisku, któremu patronuje Fryderyk Chopin. Poznański port lotniczy nosi imię Henryka Wieniawskiego, bydgoski – Ignacego Jana
Paderewskiego; na siedmiu patronów polskich lotnisk aż trzech jest
muzykami. Przyjeżdżając do stolicy pociągiem, wysiada się na Dworcu
Centralnym im. Stanisława Moniuszki. Obchodząc stulecie odzyskania
niepodległości, mogliśmy głosić, że Polska „odrodziła się w fortepianie”,
bo do jej powrotu na mapę Europy po 123 latach zaborów, w dodatku
z dostępem do Morza Bałtyckiego, w znacznym stopniu przyczyniła
się pianistyczna sława i dyplomatyczne zaangażowanie Ignacego
Jana Paderewskiego. Ot, co mogą pozory. Bo chociaż badania od lat
stwierdzają, że wśród Polaków upodobanie do muzyki zdecydowanie
bije na głowę skłonność do czytania, to nie dzieje się tak za sprawą
Wieniawskiego, Paderewskiego czy nawet Chopina. Ten, kto oznajmi
w towarzystwie, że „słoń nadepnął mu na ucho” i nawet nie wie, gdzie
w jego mieście znajduje się filharmonia (o ile faktycznie jest), nie ma
co obawiać się zdziwionych spojrzeń rozmówców. Efekt? Chociażby
ustawa o mediach publicznych. Zobowiązuje ona radio i telewizję do
wypełniania jednej trzeciej programu z muzyką repertuarem rodzimym.
Wygląda to obiecująco, lecz pojęcie „muzyki polskiej” oznacza dla
ustawodawców utwór z polskim tekstem. Nie będzie więc „utworem
polskim” ani Koncert na orkiestrę Lutosławskiego, ani Requiem polskie
Pendereckiego, ani nawet Fantazja na tematy polskie Chopina...

Dla Japończyków i Chińczyków jesteśmy „ojczyzną Chopina”. W Europie
przez pokolenia też kojarzeni byliśmy z muzyką. W XVI i XVII wieku
tańce określane jako chorea polonica, le ballet polonais, czy polnischer
Tanz zdecydowanie górowały ilościowo nad innymi, opisywanymi jako
hiszpańskie, włoskie, niemieckie. W XIX wieku polonezy wieńczyły koncerty instrumentalne, a efektowność mazurka, poloneza i krakowiaka
sprawiła, że nieistniejące na mapie państwo stało się popularną krainą
operetkową. Polskie symfonie słyszało się jednak rzadko. Oper skomponowanych w Warszawie czy Lwowie gdzie indziej nie wystawiano. Do
dzisiaj w „muzealnym” repertuarze filharmonii i oper obecni jesteśmy
bardziej dzięki wykonawcom niż kompozytorom. Czyżbyśmy mieli światu
tak niewiele do zaoferowania?
Polscy kompozytorzy stworzyli niemało dobrej muzyki. Najpierw jednak
sami musielibyśmy ją poznać, grywać i w ten sposób przekonać do rodzimego dorobku innych. Bo gramy, a jakże – ale głównie repertuar obcy.
Czemu tak się stało? Zdaniem Ireny Poniatowskiej, która jako najwybitniejsza żyjąca specjalistka od Chopina i jego epoki ma w tej sprawie
orientację wyśmienitą, „twórczość Chopina przykryła cieniem kompozycje krajowe i spowodowała, że traktowano je jako eklektyzm, do
tego dołączała się jako argument bardzo trudna sytuacja społeczna
i gospodarcza Polski. Ten pogląd utrzymywał się w XX wieku, także w II
połowie stulecia i w pewnym sensie hamował nie tylko edycje utworów,
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ale i badania muzykologiczne nad twórczością XIX wieku”1 . Dodam do
tej diagnozy słowa Karola Szymanowskiego, który nieraz wypowiadał
się w tej kwestii, a potrafił być sugestywny. „Raczej nędzny stan naszej
muzyki – dla mnie, Polaka i patrioty – jest raną dosyć bolesną, a zarazem
wstydliwą. Za granicą ten stan rzeczy staram się pomijać milczeniem”2 –
zapewniał paryżankę Helenę Casellę. Artykuł Zdzisława Jachimeckiego
poświęcony polskiej muzyce, a opublikowany w amerykańskim „Musical
Quarterly”, tak skomentował sobie w diariuszu: „Zdaje się dość blady. Bo
i co tu pisać o czymś, co tak słabo istnieje!”3 . Przekonanie Szymanowskiego
o tym, że poza twórczością Chopina polska muzyka nie wydała nic cennego nie było wówczas odosobnione.

13

Tymczasem weźmy pierwszy przykład z brzegu – mistrzowski Kwartet
fortepianowy c-moll Władysława Żeleńskiego. Ukazał się wprawdzie drukiem w 1911 roku w Brunszwiku, ale w międzywojennej Polsce
wykonywano go sporadycznie, po wojnie popadł w zapomnienie. Kiedy
więc ukazały się pierwsze nagrania płytowe z tym utworem, angielski
recenzent Andrew Clement postawił pytanie: „trudno pojąć, dlaczego
tak wyśmienite dzieło nie weszło do repertuaru”.
Mamy więc co nadrabiać. I naprawdę mamy CZYM nadrabiać, nawet
jeśli w tym sezamie skrywającym zapomniane przez lata opery, symfonie, koncerty, kwartety i sonaty nie napotkamy samych arcydzieł,
które – jak wszędzie i zawsze – stanowić będą raczej rarytasy. Natrafimy
jednak na obfitość przydatnej, codziennej strawy – chociażby dla
uczniów. Dojdzie do tego poczucie, że przecież nie byliśmy muzyczną

1

pustynią. Rzucam więc część zaledwie nazwisk kompozytorów, które
padły podczas IV Konwencji Muzyki Polskiej jako reprezentacja twórców ciągle czekających na odkrycie, przypomnienie lub przynajmniej
upowszechnienie. Proszę sobie uczciwie odpowiedzieć: z iloma z nich
kojarzy się Państwu jakiś utwór? Ignacy Feliks Dobrzyński, Józef Elsner,
Antoni Kątski, Jan Kleczyński, Józef Kozłowski, Józef Krogulski, Karol
Kurpiński, Teodor Leszetycki, Franciszek Lessel, Franciszek Mirecki,
Stanisław Niewiadomski, Zygmunt Noskowski, Henryk Pachulski, Antoni
Radziwiłł, Antoni Rutkowski, Józef Sowiński, Ksawery Szarwenka, Maria
Szymanowska, Józef Wieniawski i jeszcze wielu, wielu innych.
A przecież – o czym przypomniała na Konwencji Iwona Lindstedt –
w zapomnienie popadła również twórczość z okresu międzywojennego.
Podobnie jak Chopin przysłonił XIX wiek, pozostawiając jedynie wyspę
dla Moniuszki, Szymanowski sprawił, że innych kompozytorów jemu
współczesnych uznano za niewartych uwagi. Odkrywaniem chociażby
Eugeniusza Morawskiego zajęli się zatem jako pierwsi cudzoziemcy.
I znów można by przytoczyć kolejną listę nazwisk, które nie skojarzą
się przeciętnie osłuchanemu melomanowi z żadnym znanym mu utworem. Setka utworów nagranych z inicjatywy Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego na stulecie niepodległości4 daje szansę poznania części
takich dzieł, ale kto z niej skorzysta?
Dodajmy do tych „białych plam” obszary muzyki już nawet nie zapomnianej, ale od początku pozbawionej możliwości wejścia do powszechnego repertuaru. Wyjątkowa aktywność Grażyny Bacewicz dała złudne

	I. Poniatowska, Zarys potrzeb w zakresie opracowania i wydania ważniejszych kompozycji polskich okresu zaborów.

2

	
Szymanowski Karol, Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora, t. 1–4, red. Teresa
Chylińska, Kraków 1982–2002, tom 2, s. 516.

3

	K. Szymanowski, Pisma, t. 2: Pisma literackie, Kraków 1989, s. 281.

4

	Projekt 100 na 100. Muzyczne dekady wolności zrealizowany w 2018 roku przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
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poczucie obecności kobiet w środowisku kompozytorskim na prawach
równych z kolegami. Wojna, a potem sytuacja polityczna spowodowały
odsunięcie wielu twórców na margines, bo muzyki emigrantów w Polsce
przez lata nie słyszano.
Wreszcie – chciałoby się rzec, patrząc na losy kolejnych pokoleń polskich
kompozytorów – nadszedł wielki moment i międzynarodowy sukces odnieśli awangardowi twórcy z Krakowa, Katowic i Warszawy. Świat dowiedział
się o istnieniu naszej muzyki. Beata Bolesławska-Lewandowska ostudziła
ten zapał przypominając, że cień trzech twórców wymienianych z reguły
przy tej okazji, tj. Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego
i Henryka Mikołaja Góreckiego, przesłania dorobek innych kompozytorów, nierzadko świetnych, ale aktywnych albo w niekorzystnym okresie
(czyli przed owym przełomem), albo w niemodnym akurat stylu (a więc
za mało awangardowo).

14

Historia powtarza się za każdym razem w podobny sposób. Pojawia
się twórca, którego dzieło obwołuje się epokowym, a reszta trafia
na margines i popada w zapomnienie. Wniosek, jaki się z tego nasuwa,
to podejrzenie, iż mamy stanowczo za dużą podaż muzyki jak na bardzo
ograniczony popyt. Wypadałoby w tym momencie przypomnieć to, co
już napisałam: muzyka nie zyskała w polskim społeczeństwie statusu,
który sprzyjałby jej recepcji. Usunięcie tego przedmiotu ze szkół ogólnokształcących dodatkowo pogłębiło ów stan.
Większość ludzi – nie tylko w Polsce – słucha muzyki dla przyjemności,
na ogół nie towarzyszy temu ciekawość. Miłośnicy literatury i filmu
pożądają tymczasem przede wszystkim nowości. Zdarza się, że wystawy
sztuki nowoczesnej przyciągają tłumy, a dyskusje na jej temat rozpalają
emocje do gorąca. Tymczasem bywalcy oper i sal koncertowych traktują
te miejsca jako arenę popisu wirtuozów wszelakich instrumentów (acz
głównie fortepianu i skrzypiec) oraz batuty. Mogą w nieskończoność

słuchać nieparzystych symfonii Beethovena, dyskutować o szczegółach interpretacji polonezów Chopina w wykonaniu najrozmaitszych
pianistów bądź z niesłabnącym zaangażowaniem śledzić 123 nagranie
Vissi d’arte, vissi d’amore. Tym światem nie rządzi potrzeba nowości.
Muzykę „się lubi”, a jak można lubić coś, czego się nie zna? Przynajmniej
od czasów filmu Rejs jest to w Polsce pewnik.
Dyskutując ten temat losu „białych plam” w historii polskiej muzyki,
uczestnicy IV Konwencji Muzyki Polskiej na szczęście nie musieli jedynie narzekać. W minionych latach wiele utworów odkryto bądź przypomniano (również przy udziale samych dyskutantów, jak chociażby
Łukasza Borowicza, mającego w swym dyrygenckim dorobku bardzo
wiele takich pozycji). Przeciętny meloman zapewne nie bardzo to jeszcze zauważył, ale nic w tym dziwnego. Zapomina się niepostrzeżenie,
a przypomina – z niemałym wysiłkiem.
Proces zmniejszania „białych plam” zapoczątkowały wytwórnie płytowe
poszukujące nienagranego jeszcze repertuaru. Dzięki temu stopniowo
odkrywano utwory Lessla, Dobrzyńskiego, Noskowskiego czy Żeleńskiego.
Wcale nie były gorsze od muzyki tworzonej przez ich rówieśników
w sąsiednich krajach. Dlaczegóż zresztą miałyby być gorsze, skoro
kompozytorzy ci kształcili się na podobnych wzorach, a nierzadko
w tych samych szkołach. Wielkie zasługi na tym polu miała już przed
laty wytwórnia Acte Prealable, wydając utwory kompozytorów zupełnie
niekiedy zapomnianych. Narzekano wtedy, że nie wszystkie wykonania
satysfakcjonowały poziomem, a i same odkrycia nie zawsze były arcydziełami – i co z tego? Dobry utwór zawsze można nagrać lepiej, a o
kiepskim na powrót zapomnieć. Poszukiwanie nowego repertuaru stało
się fenomenem ogólnoświatowym, więc polscy kompozytorzy korzystali
na tym również za granicą, jak Noskowski nagrany w Szwecji albo Jerzy
Fitelberg odkryty w Niemczech.
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Niemałą zasługę dla tego procesu mają muzycy, którzy zamiast stawać w szranki z całym światem, grając obiegowy repertuar, sięgnęli
po utwory nieznane, nierzadko samodzielnie je odkrywając. Postawili
na tę część publiczności – bo jest i taka – która chętnie posłucha czegoś
nieznanego. Ciekawość utworu zwróci uwagę na wykonawcę, a przy
tym nikt nie będzie porównywał jego frazowania czy temp w dziełach
z repertuarowego kanonu z interpretacjami największych gwiazd.
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Odrodzenie zainteresowania dawniejszą muzyką polską ma też pewne
swoiste źródło. „Unaukowienie” akademii muzycznych wymusiło na artystach pisanie o muzyce (widząc prace naukowe wirtuozów, zawsze
wyobrażam sobie sytuację odwrotną: muzykologa zobowiązanego
publicznie śpiewać i grać to, o czym pisze). Wielu wykonawców sięga
więc po takie zapomniane utwory, by na ich podstawie móc się doktoryzować i habilitować. Na szczęście w tym nieszczęściu muszą o nich
nie tylko coś napisać, ale przede wszystkim zagrać je i nagrać. To zaś
przynosi skuteczną konserwację takich muzycznych zabytków, bo wreszcie można je usłyszeć.
Jak wiadomo, najskuteczniej pobudzają do działania zachęty i nagrody. We
wrześniu 2019 roku Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Filharmonią
Podkarpacką zorganizował więc w Rzeszowie Międzynarodowy Konkurs
Muzyki Polskiej, którego program miał skłonić uczestników do zapoznania się z utworami, o jakich wcześniej zapewne nawet nie wiedzieli.
I wielu sięgnęło po ów repertuar, a najlepsze wykonania ukazały się
na płytach – można ich już słuchać 5 . Nie była to pierwsza inicjatywa
Instytutu stawiająca sobie podobny cel. Program „Białe plamy” od lat
wspiera badania zapomnianej, rodzimej spuścizny i niejednokrotnie

5

doprowadza do tego, że odkryte utwory zostają przygotowane do
wykonania – a to dla muzyki kwestia kluczowa.
Jeśli nie ma nut nadających się do wykonania – nikt utworu nie zagra.
Solista może skorzystać z rękopisu, ale nie zrobi tego cała orkiestra.
Przygotowanie symfonii, koncertu, a tym bardziej opery do zagrania
wymaga jednak znacznie większego nakładu pracy niż opublikowanie
tekstu literackiego (nie jest przypadkiem, że wszyscy mogliśmy już zapisywać w komputerze doktoraty i powieści, a cyfrowe utrwalenie parogłosowej miniatury ciągle pozostawało wyznaniem). Głównym dostawcą
materiałów nutowych – od szkół po orkiestry – jest Polskie Wydawnictwo
Muzyczne. W ramach programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” przygotowywane są kolejne utwory ze zbioru tych „zapomnianych”. Chęci
nie zawsze jednak konsonują z możliwościami. Przekształcenie przed
laty krakowskiej oficyny w spółkę zobowiązaną do wypracowywania
zysków odniosło taki skutek, że przestano kształcić specjalistów mających kwalifikacje do przygotowywania partytur. Firma nie narażała się
na wydatki, ale w efekcie zrobiła potężny deficyt fachowców. Co gorsza, zmienił się tryb kształcenia tej grupy, która wcześniej dostarczała
redaktorów muzycznych. Dzisiaj można zostać muzykologiem z minimalną umiejętnością czytania nut. Swobodna lektura partytury staje
się problemem dla kompozytorów. Grono potencjalnych kandydatów
do specjalizacji wydawniczej kurczy się w oczach.
Skoro doszliśmy w tych rozważaniach do muzykologów, to warto
zwrócić uwagę na pewne zjawisko, dla odmiany mające pozytywny
wpływ na odkrywanie „białych plam”. Od zaborów i wojny minęło
kilka dekad. Pokolenie najaktywniejsze dziś zawodowo czuje się
obywatelami co najmniej Europy. Nie musi ani legitymizować się

	
Nagrania zrealizowane we wrześniu 2019 roku podczas Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej wydane zostały
na płytach CD nakładem wytwórni fonograficznej DUX
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pokrewieństwem narodowym z Chopinem, ani przekonywać świata
o tym, że u nas też zna się Mozarta i Beethovena. Stawia więc naturalne dla naukowców pytania, czy naprawdę było tak, jak nam opowiadano w szkole? Czy Chopin wychował się na muzycznej pustyni?
Czy Morawski był naprawdę tak złym kompozytorem, jak opowiadał
Szymanowski? Jak to możliwe, by edukacja tak dobra jak ta, którą
odebrał – powiedzmy – Żeleński, całkowicie „poszła w las”, nie dając
efektów w postaci utworów godnych grania i słuchania?
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Ale jest jeszcze jeden aspekt tej kwestii, też związany z muzykologią, acz
przede wszystkim z dwoistością kultury muzycznej. Muzyka żyje dzięki
koncertom, nagraniom, spektaklom. W tej rzeczywistości – powtórzę,
choć jednych to rozśmieszy, a innych zirytuje – Polska jest dla Japończyka
krajem Fryderyka Chopina i Tekli Bądarzewskiej. Równolegle funkcjonują
opinie o muzyce – od publicystyki po historiografię. Osoby opiniotwórcze, jak jeszcze parę lat temu nieodżałowany Andrzej Chłopecki, mają
na ogół sprecyzowane oczekiwania wobec muzyki, własny system
wartości i sugestywnie przekazują go otoczeniu. Jako pierwsi tworzą
też hierarchie – a także szufladki. Owe szufladki ułatwiają rozmowę
o zjawiskach często niepowtarzalnych i wymykających się definicjom.
Parafrazując jednak dawny dowcip o KGB-istach, trzeba przypomnieć:
raz kompozytor w jakiejś szufladce – to już na zawsze (zdarzają się
oczywiście „przenosiny”, ale nie jest to sytuacja częsta).

przekonać do niego dyrektorów filharmonii. Doświadczają tego na co
dzień wykonawcy, którzy nie zawsze mogą grać to, co uważają za znakomite, bo organizatorzy koncertów wolą oprzeć się na sprawdzonych
„markach”. Tym sposobem białe plamy bieleją coraz bardziej.
Bielałyby dalej i coraz bardziej, gdyby nie te już wspomniane oraz
jeszcze inne, niewymienione tu działania podejmowane w przeciwnym
kierunku. Konserwatyzm większości filharmonii równoważy do pewnego
stopnia pomysłowość organizatorów festiwali, którzy dla swojej publiczności szukają rarytasów spoza tradycyjnego repertuaru. Odkrywaniu
zapomnianych utworów, a zwłaszcza kompozytorów, sprzyja też rozczarowanie szerokiej publiczności muzyką drugiej połowy XX wieku
i najnowszą. Ci, którzy odczuwają potrzebę posłuchania czegoś nie
całkiem już ogranego, ale pozostającego w sferze ich dotychczasowych
upodobań, łatwiej skuszą się na program z nazwiskami twórców mało
znanych lub całkiem zapomnianych – lecz pod jednym warunkiem: od
dawna nieżyjących. Tym sposobem muzyka w gruncie rzeczy dawna
staje się pożądaną nowością

Podobnie zamrażają się opinie i oceny powielane w historiach muzyki.
Od wielu dekad takie książki pisane są na ogół jak kroniki innowacji,
co sprawia, że obraz, jaki przekazują niejednokrotnie rozmija się z tym,
czego słucha się najchętniej bądź najczęściej. Historie muzyki powielają też ustalony wcześniej panteon wielkości. W wypadku „geniuszy”
repertuarową wartość mają nawet marginalia. Jeśli ktoś nie dostąpi
takiego wyróżnienia, to choćby napisał arcydzieło – trudno będzie
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PR O B LE M :

P O STU L AT O G Ó LNY:

Monopol Chopina, Moniuszki i Szymanowskiego na muzykę XIX i XX wieku, czyli niewystarczająca obecność innych kompozytorów
w repertuarach koncertowych, opracowaniach naukowych i popularnonaukowych,
nagraniach, mediach.

•	Podjęcie działań zmierzających do odkrywania i propagowania twórczości mniej
znanych kompozytorów, form i okresów:
muzyki operowej pierwszej połowy XX
wieku, muzyki symfonicznej XIX wieku,
muzyki kameralnej XIX wieku, muzyki czasów zaborów, muzyki międzywojnia.
P O STU L AT Y S Z C Z E G Ó ŁOW E :

•	Wprowadzenie mniej popularnych utworów
do obiegu koncertowego poprzez:
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– organizowanie przez lokalne ośrodki kultury
wydarzeń związanych z twórczością kompozytorów związanych z danym regionem,

PR O B LE M :

P O STU L AT Y:

Brak opracowań nutowych muzyki XIX
i pierwszej połowy XX wieku w jakości
nadającej się do wykonania.

•	Organizowanie kursów edytorstwa
muzycznego.
•	Organizowanie konkursów na krytyczne
opracowania utworów, wyłaniających
talenty w zakresie opracowywania
i edycji nut.
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– tworzenie festiwali z regulaminowym
wymogiem przygotowania i wykonania
określonych utworów,
– stworzenie konkursu na inscenizację opery
z XIX i początku XX wieku,
– angażowanie zagranicznych wirtuozów do
wykonywania polskiej muzyki,
– stworzenie programu dotacyjnego
na prawykonania mniej znanej muzyki XIX
i XX wieku,
– stworzenie – analogicznie do 100 na 100 –
projektu 123 na 123 prezentującego najwybitniejsze polskie utwory powstałe
w czasach zaborów.

•	Zwiększenie budżetu programu
„Muzyczny ślad” z przeznaczeniem na
edycję nut lub uruchomienie programu
dotacyjnego dla wydawców.
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Muzyka sakralna
obejrz yj wideo

Paneliści:

o. dr Nikodem Kilnar OSPPE
referat

dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC
referat
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dr hab. Alina Mądry, prof. UAM
referat

prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
referat

ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO
referat

Moderator:

Maxymilian Bylicki
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Alina Mądry
Muzyka w sferze sacrum.
Refleksje po IV Konwencji Muzyki Polskiej
Gdzie początek i gdzie koniec? Muzyka inspirowana duchem, przynależna do świata duchowego, a zatem w jakiś sposób świętego czy
sakralnego, pomaga porządkować życie, wyznaczać cele i zwracać
się ku wyższym wartościom. Nie ma zatem początku i końca dla takiej
muzyki. A świadczy o tym ogromna liczba utworów, która z inspiracji
sacrum powstała, powstaje i nadal będzie powstawać.
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Marcin Tadeusz Łukaszewski, uczestnik panelu, stworzył listę kompozycji religijnych, napisanych przez polskich kompozytorów po roku 2000.
To ogromna liczba – ponad 1000 bardzo różnorodnych dzieł: wokalnych,
wokalno-instrumentalnych lub czysto instrumentalnych inspirowanych
sacrum. Głównie odwołujących się do tradycji chrześcijańskiej Kościoła
katolickiego. Można chyba zaryzykować twierdzenie, że w dorobku
każdego kompozytora na przestrzeni dziejów muzyki znajduje się utwór,
który możemy określić jako sakralny czy religijny. Tym bardziej odnosi
się to do polskich twórców. Ileż zatem tej muzyki powstało przed 2000
rokiem, w minionych wiekach, bardzo odległych czasach?
To ogromne dziedzictwo, nasz muzyczny majątek, który określa naszą
duchowość, a tym samym tożsamość. I może niepotrzebnie próbujemy
czasem wtłoczyć te kompozycje w jakieś ciasne, niewygodne konteksty,
które mogą się szybko zdezaktualizować, pozostawiając okaleczoną
muzykę. Nie warto. Warto dostrzegać jej prawdziwie duchowy przekaz
i zadbać o to dziedzictwo, które wielokrotnie wspomagało upadającego
ducha w naszej smaganej historią ojczyźnie.

W ostatnich latach, szczególnie po roku 1989, w wyniku politycznej
transformacji, prace w kościelnych archiwach nabrały tempa. Ale trzeba
powtórzyć to, o czym wspomniałam powyżej i co było także zauważone
przez wszystkich uczestników panelu – zajmujemy się głównie muzycznym dziedzictwem wywodzącym się z tradycji Kościoła katolickiego.
Spuścizna muzyczna pozostałych Kościołów osadzonych w tradycji
chrześcijańskiej, głównie protestanckich i wschodnich, których obecność
silnie zaznaczyła się i nadal zaznacza na ziemiach polskich, pozostaje
w dalszej orbicie zainteresowań badawczych. Miejmy nadzieję, że i tę
twórczość będziemy potrafili włączyć w najbliższym czasie do naszych
naukowych priorytetów, bo jest to niezbędne dla osiągnięcia pełniejszej
panoramy muzycznej dawnej i obecnej Rzeczypospolitej. Aktualnie jednak
głównym przedmiotem naszych zainteresowań jest muzyka sakralna,
która powstała w kręgu tradycji Kościoła katolickiego i zachowała się
do naszych czasów. Remigiusz Pośpiech wspomniał już na początku
naszej rozmowy panelowej, że rola Kościoła katolickiego była i jest nadal
ważna w upowszechnianiu muzyki. Był przecież taki czas, choćby wiek
XVIII czy XIX, że to właśnie w kościołach wierni mieli jedyną możliwość
obcowania z muzyką profesjonalną. Nie można zatem nie doceniać kulturotwórczej roli Kościoła, zarówno jako instytucji wspierającej kulturę
materialnie, ale także inspirującej ją duchowo.
Znaczna część muzyki sakralnej, która zachowała się do naszych czasów
to muzyka, która stanowiła repertuar kapel kościelnych i klasztornych
działających na terenie dawnej Rzeczypospolitej, także podczas zaborów.
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W rozmowie panelowej zwróciłam uwagę na ogrom tego dziedzictwa
i na możliwości, jakimi obecnie dysponujemy, aby je uporządkować
i wiedzę o nim upowszechnić na całym świecie.
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Głównym dysponentem tej wiedzy winna być światowa baza online
RISM (Répertoire International des Sources Musicales) i na dostarczaniu
polskich muzycznych zbiorów właśnie do tego miejsca powinniśmy się
skupić w naszych podstawowych działaniach. RISM jest organizacją
międzynarodową, która powstała w 1952 roku i przez ten czas – metodą
prób i błędów – wypracowała najlepszy sposób dokumentowania muzyki.
Nie ma zatem potrzeby wyważania przysłowiowych otwartych drzwi
i tworzenia nowych baz informacyjnych. Jest to znakomite narzędzie,
z którym może się zapoznać każdy, kto posiada sprzęt z dostępem
do internetu i przepaść w czeluściach jego muzycznych zasobów 1 .
Fascynującym jest wędrowanie po ocalałych muzycznych kolekcjach,
znajdowanie powiązań repertuarowych i odniesień do interesujących
opracowań tego samego utworu, obecności utworów polskich kompozytorów (w tym dzieł religijnych) w niespodziewanych miejscach
w Europie, jak np. druku mszy Józefa Elsnera wydanego przez poznańskiego XIX-wiecznego wydawcę Simona, zachowanego w bibliotece
wiedeńskiego Gesellschaft der Musikfreunde czy biskupiej centralnej
bibliotece w Regensburgu.
Nie ma lepszego miejsca do deponowania wiedzy o naszym muzycznym
dziedzictwie, dlatego podczas dyskusji postulowałam, aby zorganizować
wielką akcję wpisywania polskich muzycznych zbiorów do bazy RISM.
Bowiem chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, że to szczególnie
ważne, jeśli nie najważniejsze działanie dla nawiązania pierwszego
kontaktu polskiej muzyki z resztą świata. A zachowanych utworów,

1

głównie rękopisów pochodzących z XVIII i XIX wieku, mamy w Polsce
bardzo dużo.
Spojrzenie na statystykę najlepiej uświadamia konieczność podjęcia
szeroko zakrojonych działań na rzecz wpisywania do bazy RISM zachowanego dziedzictwa polskiej muzyki sakralnej. Obecnie wpisanych jest
do niej nieco ponad 130 tysięcy rekordów odwołujących się głównie do
utworów zachowanych w repertuarze jako spuścizna po polskich kapelach
kościelnych. Wpisy te spowodowały, że na wielu płaszczyznach nastąpiło
połączenie ich z 82 bibliotekami i archiwami na całym świecie. Związki
te są czasem dość odległe i nie zawsze dotyczą kompozycji religijnej
polskiego twórcy, ale na przykład zachowanej kontrafaktury z łacińskim tekstem arii z Wesela Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta,
wykorzystywanej podczas mszy i granej w XVIII wieku przez poznańską
kapelę w kolegiacie św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Trzeba nam jednak
wiedzieć, że jest to równie ważnym – a na pewno fascynującym – elementem naszego religijnego muzycznego dziedzictwa, wpisującym się
w europejską kulturę muzyczną końca XVIII wieku.
Czeka nas jeszcze wpisanie do RISM co najmniej kilkudziesięciu tysięcy
zachowanych rękopisów muzycznych, które obecnie przechowywane
są w archiwach i bibliotekach kościelnych na terenie kraju, ale także
w miejscach tak nieoczywistych, jak choćby Bayeriscche Staatsbibliothek
w Monachium, gdzie obecnie znajduje się muzyczna spuścizna po kapeli
działającej w XVIII wieku w klasztorze i kościele cystersów w wielkopolskiej Obrze. Dużo pracy przed nami.
W ogromnej ocalałej spuściźnie znajdujemy także utwory naszych rodzimych kompozytorów i jest to jej najbardziej istotny element. Podczas
dyskusji, która generowała najważniejsze, palące wręcz postulaty

https://opac.rism.info/index.php?id=4
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z zakresu polskiej muzyki sakralnej, pojawił się także temat zaniedbań.
Chociażby wskazany przez Remigiusza Pośpiecha przykład Stanisława
Moniuszki – kompozytora, który do chwili obecnej nie doczekał się
pełnego opracowania stworzonych przez niego utworów religijnych.
A był to twórca niezwykle ważny dla tego nurtu. Obok Litanii ostrobramskich, Moniuszko tworzył msze, w tym tak zwane msze polskie
(z polskim tekstem), które w czach zaborów były istotnym elementem
podtrzymującym narodowego ducha. Obok Moniuszki tego typu msze
pojawiają się w twórczości innych polskich kompozytorów XIX wieku:
Józefa Elsnera, Józefa Krogulskiego, Karola Kurpińskiego, Józefa
Stefaniego czy Wojciecha Stanisława Słoczyńskiego.
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Postulowałam, aby ten wątek stał się odrębnym projektem badawczym –
nie ma bowiem chyba w naszej muzyce niczego bardziej polskiego aniżeli
ta właśnie grupa mszy. Autorzy polskich tekstów do mszy, poeci i dramotopisarze, tacy jak Franciszek Wężyk, Alojzy Feliński czy Kazimierz
Brodziński stworzyli wraz z wymienionymi kompozytorami zjawisko
niezwykłe na skale europejską. Teksty mszy były proste i łatwe do zapamiętania, pełniły ważną funkcję ideową i duchową – niestety do tej pory
nie doczekały się żadnego opracowania, wydania i upowszechnienia.
Powołanie do życia projektu wydawniczego i nagraniowego związanego
z tym wyjątkowym zjawiskiem dla polskiej muzyki sakralnej, jakim była
„msza polska”, byłoby działaniem wysoce pożądanym, służącym ukazaniu
cech charakterystycznych dla polskiej kultury muzycznej, szczególnie
tej powstającej w czasach zaborów.
Najliczniejsza grupa tzw. mszy polskich przechowywana jest obecnie
w Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze i to właśnie Jasna Góra
zdominowała dużą część naszej panelowej rozmowy. Ale zanim do
tego przejdziemy, przywołajmy jeszcze referat2 Marcina Tadeusza
2

Łukaszewskiego, który na potrzeby IV Konwencji Muzyki Polskiej sporządził imponujące zestawienie ponad 1000 kompozycji religijnych,
napisanych przez polskich kompozytorów po 2000 roku. Na kanwie
wszystkich działań, jakie badacze podejmują w ramach ocalenia od
zapomnienia i przywrócenia do praktyki wykonawczej dorobku polskiej muzyki religijnej kompozytorów minionych wieków, szczególnie
ważnym jest powszechne poparcie postulatu Łukaszewskiego, aby już
teraz należycie zadbać o współczesny dorobek. Jeśli doprowadzimy
do opracowania tego dorobku, zajmiemy się jego należytą promocją,
to będzie on stanowić naszą niepodważalną wartość. Muzyka powstająca na naszych oczach inspirowana sferą sacrum, jest elementem czy
wręcz odzwierciedleniem stanu obecnej religijności, poziomem naszej
duchowej refleksji. Warto zatem, póki mamy tę muzykę w zasięgu ręki,
bacznie się jej przyjrzeć i wraz z żyjącymi twórcami jak najszerzej ją
promować, aby za 100 czy 200 lat nie trzeba było pomstować, że szansa
ta została zaprzepaszczona.
Tymczasem: Jasna Góra. Podczas panelu mieliśmy okazję wysłuchać
o. Nikodema Kilnara OSPPE, który od wielu lat wnika w nieprzebrane
muzyczne zbiory jasnogórskiego archiwum. Jest jego opiekunem, przewodnikiem i dobrym duchem. Powołał do życia wiele projektów, które
służą upowszechnianiu, opracowywaniu, prezentowaniu i nagrywaniu
jasnogórskiej muzyki. Opowiadał o tym z prawdziwą pasją, a Remigiusz
Pośpiech i pisząca te słowa uśmiechali się i słuchali go z prawdziwą przyjemnością. Warto także dodać, że oboje jesteśmy członkami (przy czym
Remigiusz Pośpiech stoi na jego czele) Zespołu Naukowo-Redakcyjnego
Jasnogórskich Muzykaliów, który od kilkunastu lat działa na rzecz muzycznej spuścizny ocalałej po jednej z najważniejszych, o ile nie najważniejszej
kapeli dawnej Rzeczypospolitej – kapeli jasnogórskiej, istniejącej od
XVII do początku XX wieku. Z kapelą tą wiąże się zatem ponad 300 lat

	
Marcin Tadeusz Łukaszewski, Muzyka o tematyce religijnej po 2000 roku.
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pięknej muzycznej tradycji, setki dzieł nieznanych szerzej światu polskich
kompozytorów, blisko 100 nagranych płyt z utworami religijnymi, które
rozbrzmiewały w minionych wiekach w jasnogórskiej bazylice, w kaplicy
Matki Boskiej i w innych miejscach jasnogórskiego wzgórza. Oddzielna,
powołana przez paulinów komisja bada zbiory średniowieczne i paulińską
liturgię. Organizowane są konferencje, także na skalę międzynarodową,
publikowane są edycje nutowe. Wieloletnią pracę nad zachowaniem
jasnogórskiego dorobku doceniło ostatnio nawet Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, które zakupiwszy od paulinów płyty z muzyką muzyką
jasnogórską, promuje ją w najdalszych zakątkach świata.
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Temat Jasnej Góry wypełnił znaczną część panelowej dyskusji, ale
faktem jest, że wszystko to, co winniśmy czynić z naszym dziedzictwem muzyki religijnej ma miejsce właśnie na Jasnej Górze i wszyscy
życzymy sobie, aby działania te można było prowadzić systematycznie
z zapewnieniem wieloletniego finansowania. To projekt godny wsparcia,
a wszystkich którzy mają co do tego wątpliwości zapraszam na muzyczną

jasnogórską przechadzkę. Ważnym elementem tego spaceru winno
być także Muzeum 600-lecia Jasnej Góry, gdzie eksponowany jest
wyjątkowy na skalę światową zbiór instrumentów muzycznych, który
ocalał po kapeli. Te, które zidentyfikowaliśmy pochodzą z najlepszych
europejskich warsztatów wytwarzających instrumenty w XVII czy XVIII
wieku. Tych samych, w których Leopold Mozart dokonywał zakupów
dla zespołów królewskich z Drezna i Salzburga.
Gdyby takie działania, jak te jasnogórskie, rozciągnąć na pozostałe ośrodki, stworzylibyśmy znakomitą mapę muzyczną dawnej
Rzeczypospolitej. Od punktu A do punktu B podążalibyśmy z naszymi
badaniami i ich rezultatami, ukazując wszystkim piękny muzyczny
krajobraz minionych wieków, który rozciągał się na terenach dawnej
i współczesnej Polski. Odwiedzilibyśmy kościoły i klasztory, otarlibyśmy
z kurzu zapomnianą muzykę, która wówczas była taka ważna. Ratując
nasze muzyczne sacrum, pielęgnując muzyczną duchowość, realizujemy
plan, który należy tylko do nas. Nikt za nas tego nie zrobi.

PR O B LE M :

P O STU L AT Y:

Mnogość materiałów zalegających w archiwach kościelnych – nierozpoznanych, nieskatalogowanych i nieopisanych.

•	Opracowanie planu działania w porozumieniu z Episkopatem Polski.

	systemu działań punktowanych w sferze
ich działalności naukowej.

•	Tworzenie, kształcenie i finansowanie
wyspecjalizowanych zespołów badawczych.

•	
Instytucjonalne finansowanie i koordynacja działań w zakresie katalogowania
i digitalizowania zbiorów kościelnych,
także tych zachowanych po dawnych
kapelach kościelnych.

•	Włączenie prac badawczych realizowanych
przez pracowników akademickich do
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PR O B LE M :

P O STU L AT Y:

Pozostawanie na marginesie działań badawczych dziedzictwa muzycznego Kościołów
wschodnich i protestanckich.

•	Włączenie dziedzictwa muzycznego
Kościołów wschodnich i protestanckich do
programów badawczych.

PR O B LE M :

P O STU L AT:

Brak opracowań tak zwanych „mszy polskich”, stanowiących fenomen europejskiej
muzyki sakralnej.

•	Powołanie specjalnego projektu badawczego dedykowanego „mszom polskim”
zwieńczonego wydaniem edycji nutowych
oraz realizacją nagrań.
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•	Opracowanie planu działań w porozumieniu
z przedstawicielami Kościołów wschodnich
i protestanckich.
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Muzyka współczesna
obejrz yj wideo

Paneliści:

dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska
referat

dr Daniel Cichy
24

referat

Jerzy Kornowicz
referat

Robert Piaskowski
referat

Mikołaj Stroiński
referat

Moderator:

Maxymilian Bylicki
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Danuta Gwizdalanka
Dwa oblicza muzyki współczesnej
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Do panelu zatytułowanego „Muzyka współczesna” zaproszone zostały
podczas IV Konwencji Muzyki Polskiej dwa środowiska kompozytorskie.
Nazwijmy je: „autonomiści” i „funkcjonaliści” (w ramach Konwencji
Sztuki sytuacja byłaby prostsza: artyści i projektanci). Muzykolożka dr
hab. Beata Bolesławska-Lewandowska pojawiła się na ekranie w imieniu
świata nauki zajmującego się głównie muzyką autonomiczną. Jej twórców
reprezentował Jerzy Kornowicz – długoletni prezes Związku Kompozytorów
Polskich, a obecnie przewodniczący festiwalu Warszawska Jesień, poniekąd symbolu muzyki współczesnej. Jako przedstawiciel „funkcjonalistów”
zasiadł przy stole obrad Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny Festiwalu
Muzyki Filmowej w Krakowie. W imieniu twórców tej sztuki wypowiadał
się Mikołaj Stroiński, kompozytor muzyki do gier komputerowych, filmów
i produkcji telewizyjnych. Łącznikiem między tymi światami był Daniel
Cichy – dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Wydawnictwo
obsługuje wprawdzie głównie „autonomistów”, ale nieobecność muzyki
„funkcjonalnej” w swoim katalogu dotkliwie by odczuło.
Przypuszczalnie z wyjątkiem okazji takich jak zebrania w ZAIKS-ie,
po raz pierwszy zdarzyło się, że „autonomiści” i „funkcjonaliści” zasiedli do wspólnej debaty, chociaż w rzeczywistości wielu kompozytorów
działa w obu światach. Wykształcenie też zdobywają w tych samych
akademiach muzycznych, a w tej chwili chyba już wszystkie oferują, obok
tradycyjnej „kompozycji”, kursy „muzyki filmowej”, „komponowania do
gier”, a nawet „sound designu”. Skąd zatem takie rozszczepienie muzyki
współczesnej? Z powodu odmiennych „fundamentów ideowych” oraz
różnic między zleceniodawcami i odbiorcami obu muzycznych światów
(a gdybyśmy dodali inne panele z konwencji z udziałem kompozytorów,

to okazałoby się, że muzyka „współczesna” oblicz ma więcej niż ta
Janusowa postać patronująca tej akurat debacie).
„Autonomista” czuje się kompozytorem z powołania, jego celem jest
wyrażanie dźwiękami swojej osobowości. Czuje się spadkobiercą wielkich mistrzów z przeszłości – nawet jeśli ich kontestuje, a powołanie
do uprawiania SZTUKI traktuje jak życiową misję. Jego adresatem
jest wąska grupa odbiorców podzielających ową wizję muzyki. Z tego
powodu tę twórczą działalność, która pomnaża kreatywny potencjał
narodu, a może i ludzkości, finansuje przede wszystkim państwo. Nieco
przesadzam, ale świadomie, bo dzięki przerysowaniu łatwiej sobie
wyobrazić, jaką postać przybiera autonomista radykalny. Do skrajności
będę się wielokrotnie odwoływała, bo mając świadomość niezliczonych
odcieni komplikujących obraz tego zagadnienia, tylko w ten sposób
mogę w miarę jasno opisać sedno problemu w krótkim tekście.
„Funkcjonalista” świadczący usługi producentowi filmu, reklamy lub
gry winien dbać o zadowolenie zleceniodawcy i dobre zgranie z zespołem, w którym pracuje. Musi znać się na specyfice medium, w którym
pracuje, by stworzyć bądź nagrać dźwięk, właściwie go obrobić i móc
nadzorować postprodukcję – aż do finalnego efektu. Być może jest
to sytuacja również wyidealizowana, ale z tego samego powodu, co
w wypadku „autonomisty”.
Nie miejsce tu na opis ewolucji zawodu kompozytora, ale kiedy dochodzi do
spotkania twórców oper, utworów orkiestrowych, instalacji i performansów
z kompozytorami ścieżek dźwiękowych i „sound designerami”, warto kilka
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kwestii przypomnieć. Przez stulecia muzyka przede wszystkim służyła:
modlitwie w kościele, reprezentacji na dworze, zabawie w sali balowej.
W wyniku przemian ekonomicznych i społecznych, a także przypadków
(jak chociażby osobowość i muzyka pewnego kompozytora urodzonego
250 lat temu w Bonn), w XIX wieku ukształtował się ideał romantycznego
artysty, który tworzył co chciał, jak chciał, a nawet tylko wtedy, kiedy
chciał, robiąc to nie dla pieniędzy, lecz dla chwały. Stworzyli go poeci
i filozofowie, podchwycili niektórzy muzycy (Schumann), a inni rozwinęli
(Wagner, Skriabin). Jedni zastępowali konwencjonalną przyjemność ze
słuchania muzyki uniesieniem porównywalnym z przeżyciem religijnym,
inni dopominali się, by nieskrępowany niczym twórca przeobrażał sztukę,
myśląc nade wszystko o przyszłości. Tym sposobem w XX wieku idealny
kompozytor został permanentnym rewolucjonistą, a jeśli ktoś za nim nie
nadążał, to tym gorsze wystawiał sobie świadectwo. W drugiej połowie
stulecia doszło do konfrontacji artystów z filistrami (określenie wprowadzone sto lat wcześniej przez Schumanna), w wyniku czego rzecznicy
„nowej muzyki” zwyzywali publiczność od głuchych i głupich, a publiczność w odwecie odmówiła koryfeuszom owego przewrotu już nie tylko
talentów, ale nawet rozumu (z pojedynków słownych tych dwóch obozów
można by złożyć grube tomiszcze).
Wracamy do przeszłości. Tradycyjnie mianem kompozytora określało
się osobę, która miała świetnie opanowane rzemiosło, a oprócz tego
wyróżniała się fantazją muzyczną. W drugiej połowie XX wieku kręgi
opiniotwórcze odwróciły tę hierarchię. Z czasem również część akademii muzycznych za cel procesu nauczania (?) uznała motywowanie
studentów do wynajdywania nowych brzmień, niekonwencjonalnego
podchodzenia do formy, a nawet zachowania na estradzie. Coraz mniejsze znaczenie przykładano do umiejętności warsztatowych, takich jak
chociażby znajomość specyfiki instrumentów albo umiejętność pisania
na orkiestrę. Ponad wiedzą postawiono „świeże spojrzenie” (i pomyśleć,
że parę tysięcy lat temu Platon przewidział, że najpierw „świeżymi

spojrzeniami” na sztukę uwodzić nas będą artyści, a potem w podobny
sposób inni podchodzić do innych kwestii, jak nie przymierzając medycyna). Nie wszyscy oczywiście zrezygnowali z uczenia się rudymentów
zawodu. Drogą tą podążyło jednak wielu, toteż niejednokrotnie zdarzało
mi się słyszeć od instrumentalistów, że po kilku próbach nauczenia się
i wykonania utworów młodych kompozytorów rezygnowali, bo napisane
były w taki sposób, że na ich instrumencie po prostu nie dało się tego
zagrać. Dyrygenci zaś raczyli mnie opowieściami o kompozytorach,
którzy nie słysząc wprzódy tego, co zapisali w partyturze, podczas
próby nie potrafili skontrolować prawidłowego jej wykonania, a nawet,
pogubieni we własnym dziele, bezradnie pytali: „gdzie teraz jesteśmy?”
A co na to publiczność? Od końca XVIII wieku, gdy zapoczątkowano
koncerty publiczne, rosła w liczbę, niekoniecznie jednak w kompetencje.
Skutki tego bywały rozmaite, a jednym z nich skłonność do oceniania dzieł nie po ich wartości, lecz po sławie twórcy (Picasso, a potem
Penderecki i wielu innych niejednokrotnie kąśliwie zauważali: nieważne
co i jak zrobione, tylko kto to zrobił). Renomowanym twórcom pozwalało
to na dostarczanie odbiorcom dzieł coraz gorszej jakości, a bywało i tak,
że o reakcji na utwór, ewentualnie wydarzenie muzyczne decydował
umiejętnie wybrany tytuł, dedykacja bądź komentarz. Ci całkowicie
pogubieni zostawali natomiast przy Mozarcie i Chopinie, nie zawracając
sobie głowy ani uszu „muzyką współczesną”.
Z upływem czasu „muzyka współczesna” coraz rzadziej gościła w tradycyjnych przybytkach tej sztuki, a dzisiaj jej domeną są festiwale
nowej muzyki. Nie znaczy to jednak, by zapotrzebowanie na nową
muzykę wygasło. Wręcz przeciwnie – jest ogromne. Podobnie jednak
jak w przeszłości – w dawnych postaciach, acz pod nowymi nazwami,
a więc jako ścieżka dźwiękowa w filmie, grze lub reklamie, element
„polisensorycznego iwentu”, aż po tło akustyczne. Z powrotem jest traktowana tak, jak w czasach Tafelmusik albo dworskiej opery, w której
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najwięcej emocji budziła scenografia. Zmienili się tylko zleceniodawcy,
okoliczności oraz instrumenty.

„motywacji twórczej” w pomysłach takich, jak piosenka śpiewana przez
Céline Dion w jednej ze scen Titanica tegoż Camerona?

„Autonomista” tworzy solo i przynajmniej w teorii nie krępowany ograniczeniami. „Funkcjonalista” pracuje w zespole i musi brać pod uwagę
warunki zamówienia. Bardzo wyraźnie zwrócił na to uwagę Mikołaj
Stroiński mówiąc, że muzyka, którą przygotowuje, jest podporządkowana grze. Do połowy XVIII wieku muzyka też zazwyczaj była czemuś
podporządkowana. W jakiej sytuacji twórcy wyrastają skrzydła, a kiedy
włącza się hamulec? „Będąc zobowiązany do komponowania większości
swoich utworów dla konkretnych osób i dla publiczności, podlegałem
w nich ograniczeniom większym niż w tych nielicznych utworach, które
pisałem dla własnej przyjemności” – zwierzał się w połowie XVIII wieku
Carl Philipp Emanuel Bach. „W gruncie rzeczy, czasami musiałem kierować
się absurdalnymi wręcz wskazówkami, ale być może to właśnie te wymogi,
dalekie od możliwych do przyjęcia, zapłodniły moją wyobraźnię twórczą
taką różnorodnością idei, jaka w innych warunkach nie pojawiłaby się”1 .

Dla każdego argumentu znaleźć można kontrargument. Na przykład:
przytacza się nazwiska wybitnych „autonomistów” pracujących dla filmu,
by przekonać sceptyków, że jest to dziedzina zasługująca na miejsce
w salach koncertowych. I faktycznie, wczesne partytury filmowe Dymitra
Szostakowicza są tak znakomite i pełne fantazji, że doskonale sprawdzają się w postaci suit w salach koncertowych. Te późne traktował on
jednak jako uciążliwe zajęcie zarobkowe. Na początku lat 50. XX w. mówił
kolegom: „Obecnie komponuję muzykę do filmu. Niemiło, że przyszło mi
to robić. Mogę wam dać jedną radę. Gdybyście także musieli to robić,
to tylko w wypadku skrajnej nędzy, skrajnej nędzy”3 . I nikomu nie przychodzi do głowy samodzielne granie pseudo-koncertu fortepianowego,
przy którym ekranowi żołnierze zdobywają fort pod Petersburgiem
w filmie Niezapomniany rok 1919. Wielu „autonomistów” pracę dla filmu
traktowało jako sposób zdobywania pieniędzy pozwalający na to, by
komponować to, co naprawdę chcieli, co skłoniło ich do wyboru tego
zajęcia. Bo jeśli nawet muzykę użytkową potrafili zrobić mistrzowsko (a
przykładem jest Wojciech Kilar), to nie ona była ich celem.

Żyjąc w cieniu romantycznego wyobrażenia o artyście, najchętniej jednak rozprawiamy o „motywacjach twórczych”. Dał temu wyraz nawet
Robert Piaskowski, przytaczając słowa Jamesa Camerona, który mówił,
że kompozytor „musi usłyszeć, co reżyser ma w umyśle, bo twórca
muzyki jest przedłużeniem procesu twórczego”2 . Na pewno tak właśnie jest w wielu sytuacjach, ale przecież nie będziemy doszukiwać się

1

C. P. E. Bach, Autobiografia (1773); w: Composers on Music: Eight Centuries of Writings, red. J. Fisk, Boston 1997, s. 39.

2
3
4

„Czemu piszesz muzykę?” – spytała kiedyś Anna Iwaszkiewicz Karola
Szymanowskiego i usłyszała w odpowiedzi: „bo lubię tę robotę”4 . Na to samo
pytanie postawione mu przez Marię Kasprowiczową, Szymanowski odparł
podobnie: „tylko dlatego, że robi mi to przyjemność...”5 . Tymczasem nad

	R. Piaskowski, Zagłębie talentów. Polska scena kompozytorów muzyki funkcjonalnej.

	
Владимир Ражников, Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни, Moskwa 1989, s. 201.
	
Karol Szymanowski we wspomnieniach, oprac. Jerzy Maria Smoter, Kraków 1974, s. 240.

5

	
Karol Szymanowski, Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora, red. T. Chylińska,
Kraków 1982-2002, t.10, s. 225.
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„muzyką współczesną” pojawia się wizja algorytmów i ostatnio często
można czytać o perspektywach, jakie otwierać ma przed nią sztuczna
inteligencja. Po lekturze takich tekstów bądź wywiadów widzi się tradycyjnego kompozytora, jak się męczy, a nawet cierpi (Rok Beethovenowski
przyzwyczaił nas do tego, że „artysta cierpi”), a w perspektywie – ową
sztuczną inteligencję, która uwolni go od wysiłku. Rozmawiałam o muzyce
z paroma dziesiątkami kompozytorów, o kilku napisałam grubawe książki
i nie natrafiłam jeszcze na takiego, który traktowałby swoją pracę jak
dopust boży (może robienie wyciągów fortepianowych nie budziło ich
entuzjazmu, ale to nie jest komponowanie; twórcy muzyki komputerowej
też na pewno mają takie konieczne, a niezbyt lubiane czynności).
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Jeżeli ktoś podejrzewa, że kpiąc sobie z „autonomistów” głoszę ich
zmierzch w świecie coraz wyraźniej zdominowanym przez „funkcjonalistów”, to jest w błędzie. Odkrywczy potencjał muzyki funkcjonalnej
ciągle sprawia wrażenie tak skromnego, że laboratorium, w którym pracują „autonomiści”, wydaje się nieodzowne. Ważność ciągle zachowują
słowa Stanleya Kubricka: „Jeśli nie jest mi potrzebna muzyka popowa,
to nie widzę żadnego powodu, dlaczego nie miałbym sięgać do wielkiej
muzyki orkiestrowej z przeszłości i współczesności. Mając do dyspozycji
tak bogaty repertuar symfoniczny, współczesny oraz awangardowy nie
bardzo widzę sens angażowania kompozytora, który może być nawet
znakomity, ale przecież nigdy nie dorówna Mozartowi ani Beethovenowi”6 .
Mikołaj Stroiński powiedział w czasie konwencji, że chociaż ogólną tendencją w Hollywood jest cięcie kosztów i coraz bardziej zaawansowana
inżynieria dźwięku, to jednak branża nieustannie potrzebuje dopływu
indywidualnych stylów, oryginalnego brzmienia, motywów niebudzących natychmiastowych skojarzeń z tym, co już znane. Cel – zbieżny
z tym, co od pokoleń napędzało rozwój muzyki autonomicznej (nawet
jeśli w pewnym momencie przesadzono z tempem).
6

Wracam jednak do publiczności, bo odbiór muzyki zawsze i przede wszystkim zależy od jej gustów, oczekiwań oraz kompetencji. Giga-przebojem
w połowie lat 60. XX w. było Yesterday Beatlesów. Melodię łatwo się
nuciło, a nagranie wzbudziło sensację, bo w tle głosu McCartneya
rozbrzmiewał kwartet smyczkowy. Dla tych, którzy znali jedynie gitary,
najprostszy zestaw perkusyjny i ewentualnie rozstrojone pianino sąsiadki,
było to objawieniem. I do dzisiaj zachwyt nad nowatorstwem pomysłów
usłyszanych w muzyce funkcjonalnej na ogół bierze się z nieznajomości
prototypów stworzonych dla sali koncertowej (kto nie wierzy, niech
skorzysta z okazji i posłucha sobie online chociażby koncertów z Game
Music Festiwal we Wrocławiu w 2020 roku). I trudno będzie zmienić
tę relację, nawet jeśli przyznamy, że również muzyka popularna bywa
inspiracją dla „autonomistów”.
Opis sytuacji i stanu „muzyki współczesnej” nie może być prosty, a tym
bardziej jednoznaczny, bo ona sama jest niezwykle różnorodna. Zresztą
już samo pojęcie kieruje myśli w różne strony. Organizatorzy konwencji
zaprosili tych, którzy muzykę tworzą dzisiaj, czyli współcześnie. Lecz
powiedzmy tak w szkole, i to muzycznej, albo w filharmonii, a wtedy
okaże się, że „współczesna” jest nie tylko twórczość nieżyjącego już
przecież Lutosławskiego i Pendereckiego, ale nawet Szymanowskiego.
Wielu utożsamia muzykę współczesną z „nowoczesną”, łącząc z pojęciem
modernizmu i awangardy, a generalnie – z muzyką atonalną i pozbawioną melodii. W przeciętnym melomanie określenie to obudzi jeszcze
inne skojarzenia: trudna, niezrozumiała, albo wręcz brzydka.
Spójrzmy teraz na wątek, o którym nie rozmawiają dżentelmeni, lecz
pisząca te słowa, jako kobieta, może swobodnie dywagować. W optymistycznym tonie o sytuacji najnowszej muzyki „autonomicznej” mówił
Jerzy Kornowicz. Wyliczył niemałą liczbę festiwali najnowszej muzyki.

	
Kubrick on A Clockwork Orange – An interview with Michel Ciment.
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Dodał, że ich przybywa, i to przy wsparciu nie tylko organizacji takich
jak Związek Kompozytorów Polskich, ale również lokalnych samorządów.
Dostrzegł jej obecność w programach tradycyjnych instytucji muzycznych.
Zwrócił uwagę na powstawanie zespołów specjalizujących się w takim
repertuarze (chociaż w akademiach muzycznych niezmiennie króluje
tradycja). Nadzieję na przyszłość budzi w nim fakt, że odbiorcami takiej
muzyki są głównie ludzie młodzi. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego finansuje zamówienia kompozytorskie. „Żaden ze znanych
mi gabinetów, od kiedy zajmuję się pracą w sferze publicznej, czyli od roku
2003, nie zadekretował désintéressement kulturą, jak to – z fatalnymi
skutkami – bywało w tak stabilnych krajach Zachodu, co kilkanaście lat
temu zdarzyło się np. w Holandii”7 – napisał długoletni prezes stowarzyszenia kompozytorów, odnotowując pozytywne nastawienie kolejnych
rządów do kultury traktowanej jako ważny element narodowej tożsamości.
Tymczasem jednak wyrosło już pokolenie, dla którego muzyka to przede
wszystkim, a może i wyłącznie piosenka. Kiedy więc „symfonikom” i „performerom” zakręcą kurek z państwowymi pieniędzmi, to co wtedy polska
muzyko współczesna? Zwłaszcza, że niepokój Kornowicza obudził fakt,
iż wykonywanie muzyki współczesnej staje się coraz droższe. Powoduje
to technologia, ale także koszty z tytułu praw autorskich i pokrewnych
(przed negatywnymi skutkami konieczności płacenia za muzykę, której
słuchacze i tak nie bardzo chcą, ostrzegał już Hektor Berlioz – jeden
z pierwszych apostołów niezależności kompozytora; zjawiska, z którymi
borykamy się dzisiaj, przewidywano już w przeszłości).

7

Skoro dotarliśmy do pieniędzy, to już na sam koniec pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że jedyną kobietą uczestniczącą w tej rozmowie była
Beata Bolesławska-Lewandowska. Nie dziwi to, bo polska muzykologia od
dawna jest wyraźnie sfeminizowana. W Związku Kompozytorów Polskich
kompozytorki stanowią wprawdzie mniejszość, ale widoczną, a ponadto
wyraźnie ich przybywa. Robert Piaskowski reprezentował natomiast
klub zdecydowanie męski. W obszernym referacie, który przygotował
na Konwencję, nie pada ani jedno nazwisko kobiece. Nie znalazłam żadnej
kompozytorki w kilku tekstach omawiających polską muzykę filmową.
Dopiero w ludowej encyklopedii internetowej na 134 nazwiska „polskich
kompozytorów muzyki filmowej” zobaczyłam trzy kobiece (w tym jedno
nieuzasadnione, bo Igi Cembrzyńskiej za kompozytorkę muzyki filmowej
nie można uznać)8 . W innej kategorii funkcjonalnej, „muzyce teatralnej”,
sytuacja jest podobna: na 65 nazwisk – jedna kobieta (Joanna WnukNazarowa)9. Z dość wyrywkowych informacji dostępnych w internecie
można wnioskować, że również do gier komponują bardzo nieliczne panie.
Ani to dobrze, ani to źle, ale osobom wtajemniczonym w dzieje feminizacji
zawodów uświadamia, gdzie w „muzyce współczesnej” leży potencjał finansowy wart zabiegów. Jeśli komuś z Państwa nasunie się w tym momencie
stare powiedzenie, że „jeśli nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi
o pieniądze”, to ja usunęłabym z tego zdania „na pewno”, ale samego
skojarzenia nie potraktowałabym jako pozbawionego uzasadnienia.

	J. Kornowicz, Muzyka współczesna w Polsce – zarys problematyki Esej subiektywny.

8
9

	
Wikipedia – hasło polscy kompozytorzy muzyki filmowej.

	
Wikipedia – hasło polscy kompozytorzy muzyki teatralnej.
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PR O B LE M :

P O STU L AT:

Nieobecność współczesnych utworów muzyki
filmowej w obiegu koncertowym i wydawniczym, wynikająca m.in. z braku zapisów nutowych sporządzanych przez kompozytorów.

•	Przygotowanie zapisów nutowych,
opracowań i aranżacji muzyki filmowej
na potrzeby wykonań koncertowych.
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Jazz

obejrz yj wideo

Paneliści:

Tomasz Handzlik
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referat

Joanna Pieczykolan
referat

Wojciech Siwek
referat

Katarzyna Werner
referat

Moderator:

Jerzy Szczerbakow
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Jerzy Szczerbakow
Polski jazz Anno Domini 2020
Z punktu widzenia historii nasz wkład w światowy jazz jest znaczny.
Oryginalność polskiej szkoły jazzu ukształtowała się głównie ze względu
na realia polityczne – odcięcie od „zgniłego Zachodu”, a przez to brak
możliwości bezpośredniego kopiowania amerykańskich muzyków. Całe
pierwsze pokolenie uczyło się jazzu „w boju”, grając go na scenach –
klubowych i festiwalowych.

32

Oczywiście zmieniające się realia społeczne i gospodarcze miały ogromny
wpływ na sytuację jazzu w Polsce. Takim spektakularnym przykładem
może być to, że o ile do końca lat osiemdziesiątych festiwalowe sale koncertowe zawsze były wypełnione po brzegi, to po zmianach ustrojowych,
w wyniku których dostępność koncertów stała się dużo większa, a sam
jazz utracił nimb „muzyki wolności” i otoczkę deklaracji politycznej – frekwencja koncertowa wyraźnie zmalała.

Sytuacja poprawiała się przez kolejne dekady dzięki wychowaniu nowych
pokoleń fanów jazzu oraz – co nawet ważniejsze – zmniejszenia postrzegania jazzu jako muzyki trudnej, niezrozumiałej czy skomplikowanej.
Dowodem na to jest utrata przez katowicki Wydział Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej wyłączności na kształcenie studentów w tym kierunku.
Kondycja polskiego jazzu wydawała się na początku 2020 roku naprawdę
dobra. Wówczas dość popularnymi w branży jazzowej statystykami były:
„ponad 100 festiwali jazzowych w roku” i „17 wydziałów jazzu na polskich uczelniach”. Z roku na rok rosła liczba jazzowych cykli koncertowych. Z drugiej jednak strony można odnotować, że edukacja jazzowa
(zwłaszcza na wyższych uczelniach) nie nadąża za zmieniającymi się
realiami rozwoju cywilizacyjnego, a młodzi artyści poza warsztatem
wykonawczym nie mają wiedzy, jak radzić sobie na jazzowym rynku.

Rzecz o „selekcji naturalnej”
Selekcja naturalna, czyli teoria mówiąca o tym, że przetrwają (w tym
wypadku zrobią „karierę”, zostaną dostrzeżeni) najlepsi sprawdza się
wobec najbardziej uzdolnionych jednostek. Tak było na przykład – o czym
przypomniał Wojciech Siwek – z Marcinem Wasilewskim, Tomaszem
Chyłą, Dominikiem Wanią, Piotrem „Pianohooliganem” Orzechowskim,
a obecnie jest z Marcinem Paterem. Talenty takiego formatu dość szybko
zostają wyłowione przez „branżę” – starszych kolegów zapraszających
ich do swoich zespołów (w ujęciu historycznym, jak wspomniał Tomasz
Handzlik, robili to m.in. Tomasz Stańko, Krzysztof Komeda, Zbigniew
Namysłowski), wydawców czy managerów biorących ich pod swoje

skrzydła i zajmujących się ich karierą. Problem dotyczy natomiast
przeważającej większości młodych, zdolnych (ale nie genialnych), dobrze
wykształconych, mających własny głos artystów stawiających pierwsze
kroki na jazzowych scenach.
Wielu absolwentów studiów muzycznych jest znakomicie przygotowanych do wykonywania zawodu od strony wykonawczej czy muzycznej,
natomiast nie posiada podstawowych kompetencji w tematach biznesowo-promocyjnych. W ramach systemu edukacji nie otrzymali oni
wiedzy, z czym wiąże się wykonywanie zawodu muzyka jazzowego od
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strony pozamuzycznej. Dowodem na luki polskiego systemu edukacji
jest chociażby przywołany przez Joannę Pieczykolan fakt, że dopiero
od czterech lat można zaobserwować wzrost poziomu sesji fotograficznych młodych polskich muzyków jazzowych, a także ugruntowanie
się ich przekonania o konieczności kręcenia wideoklipów. A nie jest

przypadkiem, że to właśnie ponad cztery lata temu Polacy zaczęli wyjeżdżać na studia w duńskim Rhythmic Music Conservatory w Kopenhadze.
Z tą uczelnią związani są lub byli m.in. Grzegorz Tarwid, Kuba Więcek,
Kamil Piotrowicz, Albert Karch czy Maciej Kądziela.

Wszystkie marki świata
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Nie da się nie zauważyć, że w dużej mierze młodzi polscy muzycy nie są
przygotowani do „zdobywania przebojem świata”. Przykładów, czasem
dość jaskrawych, jest niestety sporo. Braki w edukacji uwidaczniają
się w wielu aspektach – nierzadko zdarza się, że organizatorzy (w tym
Wojciech Siwek reprezentujący nobliwy festiwal Jazz nad Odrą) otrzymują oferty koncertowe nie zawierające wszystkich danych, przygotowane niestarannie, albo (o zgrozo!) zawierającą błędy i literówki. Zresztą
to samo tyczy się materiałów wysyłanych do redakcji mediów, w tym
„Jazz Forum”, o czym wspomniała Pieczykolan.
Tymczasem na studiach brak jest zajęć, które uświadomiłyby studentom,
jak ważne jest przygotowanie takiej oferty, a także konieczność selekcji
dołączanych materiałów. Oprócz tego – co jest nieco zaskakujące – część
młodych muzyków nie ma świadomości o zasadach i konieczności prowadzenia kont w social mediach, które można przecież określić mianem
„prywatnych” lub „osobistych”. Katarzyna Werner podkreśliła, że im
więcej followersów zgromadzi artysta, tym lepszą promocję swojego

projektu (koncertów, płyty) może przeprowadzić, a stąd przecież dużo
prostsza droga do wzrostu popularności, a zatem i sukcesu.
Wspomniała także o tym, że brak profesjonalnego przygotowania od
strony promocyjnej ujawnia się – czasem dość boleśnie – w sytuacjach,
w których artyści muszą opowiedzieć o sobie i swoim projekcie w ramach
udziału w showcase.
Ale są również przykłady pozytywne, istnieją artyści, którzy potrafią
zaskoczyć słuchaczy pomysłem na budowanie swojego brandu za pomocą
ogólnodostępnych przecież narzędzi: pokoncertowej sprzedaży koszulek,
płyt czy innych gadżetów. Sam jestem posiadaczem płóciennej torby
jednego z zespołów z uroczym hasłem „Nigdy nie pada na Górnym
Mokotowie”. Trzeba przyznać, że młoda scena jazzowa potrafi zaskoczyć
swoją pomysłowością, otwartością i wyjściem poza stereotypy. Werner
wskazała też na inny, często nieuświadamiany sobie przez artystów fakt,
że budowanie marki to nieustanny proces, a zdobycie jednego trofeum
nie buduje wizerunku na całe życie.

Wyraz artystyczny
Warto sobie zadać pytanie, jakie projekty przebijają się do mediów,
promotorów i publiczności? Tomasz Handzlik zaznaczył, że oprócz projektów opartych na wielkim talencie lidera najbardziej zauważalne są te

wnoszące nowe pomysły i świeże spojrzenie. Jednym słowem kreatywne.
Zmorą każdej dziedziny sztuki jest kopiowanie – wiele zespołów decyduje się na taką drogę i niewątpliwie znajduje sobie niszę, ale trudno
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oczekiwać, żeby taki zespół odniósł rynkowy sukces. Handzlik podkreślił
także wyższość autorskiej muzyki i autorskiego podejścia nad powielaniem utartych ścieżek czy graniem przykładowego Komedy. Z jednej

strony trudno o banalniejszą konkluzję, a z drugiej przecież wciąż istnieje
wielu wykonawców próbujących zabrzmieć jak ukochany idol – z tym,
że robiących to znacznie gorzej.

W świecie szerokim
Pomijając tych szczególnie utalentowanych (na przykład Adama Bałdycha
czy Kingę Głyk), polscy muzycy, nie tylko zresztą młodzi, nie mają zbyt
wielu możliwości zrobienia kariery zagranicą. Przede wszystkim wielu
nawet bardzo zdolnych artystów nie ma wiedzy ani kompetencji, które
są niezbędne poza granicami kraju. Jest to kolejny bardzo poważny
brak w systemie edukacji muzyków jazzowych.

Oczywiście jedną z form zaistnienia na zagranicznych scenach jest udział
w konkursach organizowanych przy dużych festiwalach czy zaprezentowanie się podczas showcase. Na ogół wiąże się to z decyzją o inwestycji
we własną karierę, bo obecność na takim wydarzeniu oznacza wydatki
(często duże) nie gwarantujące sukcesu. Ale – jak zaznaczyła Katarzyna
Werner – czasem jedno udane spotkanie na showcase może być trampoliną do dalszych sukcesów i koncertów.

Manager jazzowy. Wanted dead or alive!
34

Mityczny menedżer jazzowy jest spotykany w Polsce niemal równie
rzadko jak yeti (nielicznym wyjątkiem jest uczestniczka panelu, Katarzyna
Werner, mająca na koncie współpracę z Leszkiem Możdżerem, Adamem
Bałdychem, a obecnie z Markiem Napiórkowskim i O.N.E. Quintet).
W zasadzie większość muzyków wyraża potrzebę takiej współpracy, ale
profesjonalnych managerów na polskim rynku jest bardzo mało, prawie nie istnieją także agencje managerskie mające pod swoją opieką
więcej niż jednego artystę. Wojciech Siwek przypomniał, że w latach
siedemdziesiątych taką rolę pełniło Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
(PSJ), a Katarzyna Werner zwróciła uwagę na brak szkół i kursów dla
managerów zespołów muzycznych. Istniejąca grupa managerów to autodydakci, którzy tym zawodem zajęli się z pasji, a całą wiedzę zdobyli
w praktyce, ucząc się na swoich błędach. A przecież wiedza managera
nie ogranicza się jedynie do umiejętności skutecznego załatwiania koncertów. Jest on również odpowiedzialny za budowanie wizerunku artysty,
organizację i promocję wydarzeń, nawiązywanie relacji z mediami i – co

bywa najtrudniejsze dla samego muzyka – za negocjacje finansowe
z promotorami i wydawcami. Te bowiem często boleśnie potrafią dotknąć
artystyczne „ja” niejednego muzyka.
Z doświadczeń Werner wynika, że wśród młodych muzyków dostrzegalny
jest brak zrozumienia specyfiki pracy managera oraz jego relacji z artystą.
Oceniła, że dobrym gruntem dla takiej współpracy jest sytuacja, kiedy
artysta na początku swojej drogi zawodowej samodzielnie zajmuje się
organizacją koncertów, promocją, wydawaniem płyt. Znając specyfikę
takich działań, związane z nimi trudności i wyzwania, z dużo większym
zrozumieniem odnosi się wówczas do pracy managera.
Brak chętnych do podjęcia się roli managerów mniej utytułowanych
artystów jazzowych wynika z bardzo prozaicznych powodów – niskie
stawki młodych muzyków czy zespołów bez szerszej rozpoznawalności
powodują brak możliwości satysfakcjonującego wynagrodzenia dla ich
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managerów. I jest to przyczyną mityczności „pełnoetatowych” managerów, bo ci, którzy funkcjonują na rynku, najczęściej traktują ten zawód
jako dodatek do innego zajęcia, dającego im finansowe bezpieczeństwo.
Bardzo często spotykanym na polskim rynku rozwiązaniem jest zatrudnienie w roli managera kogoś z rodziny lub partnera / partnerki – tak
na przykład jest lub było w przypadku Jana Ptaszyna Wróblewskiego,

Zbigniewa Namysłowskiego, Moniki Borzym, Artura Dutkiewicza, Piotra
„Pianohooligana” Orzechowskiego i wielu innych. Co musiałoby się zmienić,
żeby zawód managera jazzowego mógł się stać pełnoetatowym zajęciem?
Na rynku musiałoby pojawić się więcej pieniędzy, które w pośredni sposób
zależą od frekwencji na koncertach. Ta z kolei wymaga wzmocnienia
edukacji muzycznej społeczeństwa.

Edukacja, głupcze!
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W tej kwestii paneliści byli zgodni – edukacja społeczeństwa w zakresie
kultury, w tym jazzu jest konieczna. Wszyscy boleśnie obserwujemy jej
wieloletnie zaniechania. Po pierwsze najbardziej podstawową formą
powinny być zajęcia z muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Po drugie, żeby wypełnić tę lukę potrzebna jest edukacja
w kierunku pokazywania jazzu jako muzyki rozrywkowej na wielu frontach.
„Na Przystanku Woodstock w ramach Akademii Sztuk Przepięknych
prezentujemy woodstockowiczom jazz i wielokrotnie spotkałam się

z komentarzami: nie wiedziałem, że to jazz! Teraz zacznę tego słuchać!
Wszyscy działacze jazzowej branży: animatorzy, promotorzy, organizatorzy powinni pokazywać i podkreślać otwartą twarz jazzu” – podkreśliła Pieczykolan. Jej deklarację potwierdzają doświadczenia Fundacji
EuroJAZZ z zorganizowanych przez nią warsztatów „Jazz fajny jest,
czyli historia jazzu według Herdzina” na Przystanku Woodstock 2011:
tłumy zainteresowanych, a jednocześnie zaskoczonych, że jazz „jest
taką fajną muzyką!”.

Festiwale vs. kluby.
Decydujące starcie?
Dzisiejsza scena jazzowa podzielona jest na dwa bloki – festiwale i niewielkie miejsca organizujące koncerty. Historyczną perspektywę roli
festiwali jazzowych i ich wpływu na rozwój jazzu w Polsce od lat pięćdziesiątych do współczesności przypomniał Wojciech Siwek, związany
z Jazzem nad Odrą. Wskazał też zmiany społeczne zachodzące w środowisku i stosunku muzyków do jazzu (kiedyś zespoły grające koncert
na festiwalu były obecne w festiwalowym życiu przez cały czas jego
trwania, obecnie przyjeżdżają tylko na jeden wieczór). Zwrócił także
1

uwagę na znaczenie organizowanych w ramach festiwali konkursów
jako narzędzia pozwalającego młodym muzykom zaistnieć na jazzowej
scenie. Warto w tym kontekście wspomnieć o innym – posiadającym
równie długą tradycję, co Jazz nad Odrą – festiwalu, skupiającym się
głównie na wyszukiwaniu i promocji młodych zdolnych muzyków. Mowa
o krakowskim Jazz Juniors, którego dyrektorem jest Tomasz Handzlik.
Faktem jest też – jak zauważył w swoim referacie Siwek1 – brak środka
pomiędzy festiwalami a małymi koncertami oraz to, że ze względu

	W. Siwek, Dlaczego festiwale?
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na pozyskiwanie finansowania organizatorzy często szafują określeniem
„festiwal” w stosunku do wydarzeń, które de facto taki środek by stanowiły.
Należy jednak pamiętać, że festiwale jako takie mogą bardzo pomóc
w pokazywaniu jazzu szerszej publiczności. W Warszawie robi to od lat
festiwal Jazz na Starówce, organizując bezpłatne koncerty na Rynku
Starego Miasta; festiwal Jazz nad Odrą uruchomił scenę plenerową,
na której prezentowane są bardziej przyjazne dla nieobytych z jazzem
projekty. Jak zauważył Siwek, działania te bardzo popularyzują jazz.
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Po stronie mniejszych scen do lutego 2020 powstało wiele jazzowych cykli
koncertowych, które doskonale czują się w domach kultury (przykładem
jest warszawski PROM Kultury z ośmioletnią tradycją cyklu „Cały ten
jazz!”) czy też serie koncertów jazzowych w klubach niespecjalizujących
się w tym gatunku. Z drugiej strony cały czas można się natknąć na sytuacje – o czym powołując się na własne doświadczenia przypomniała
Werner – kiedy lokalne ośrodki kultury posiadające niemałe budżety
na wydarzenia kulturalne nie są zainteresowane organizacją koncertu
jazzowego, bo… „kto na niego przyjdzie?”.
Formuła klubów stricte jazzowych poza wyjątkowym przykładem
Krakowa (sześć działających klubów!) i Gorzowa Wielkopolskiego (Jazz
Club Pod Filarami) w ostatnich dekadach się nie sprawdza. Wojciech
Siwek z nostalgią wspominał dawne czasy: „(…) wrocławski klub Vertigo
to obecnie restauracja i klub jazzowy – z akcentem na restaurację. Nie

ma już we Wrocławiu takich klubów jak Rura. To był prawdziwy klub
jazzowy”. Krakowski fenomen opisała zaś Katarzyna Werner, mówiąc,
że w krakowskich klubach regularnie, choć za niewielkie stawki koncertują
studenci i muzycy, którzy od tychże klubów otrzymują realne wsparcie:
mogą w nich ćwiczyć, grać. To prawdziwie rodzinne stosunki w najlepszym
znaczeniu tego słowa. Warszawa pozornie ma większą scenę jazzową,
więcej miejsc koncertowych, ale te dużo bardziej skupiają się na zarobku.
W Warszawie prawie wszystkie kluby jazzowe, które powstały po zamknięciu „starego” Akwarium musiały ostatecznie zmienić profil lub zostały
zamknięte (Jazzarium, Szósta Po Południu, Tygmont, a ostatnio także
12on14 Jazz Club). Jako jedyny na powierzchni utrzymuje się Pardon, To Tu,
ale głównie dzięki wszechstronności swoich działań (księgarnia, bistro,
organizacja wydarzeń nie tylko jazzowych, ale z szeroko pojętej kultury).
Można odnotować także heroiczne próby Polskiego Stowarzyszenia
Jazzowego prowadzenia kolejnej odsłony Jazz Club Akwarium.
W tym kontekście ewenementem jest scena Jazz State w warszawskim
klubie SPATIF stworzona przez Karolinę Szewc. „To bezpretensjonalna
inicjatywa oddolna – oaza muzyków i fanów jazzu, środowe jam sessions, na których pojawiają się znakomici muzycy, bo dzięki rodzinnej
atmosferze czują się jak u siebie w domu. Wszystkie inicjatywy tworzone
oddolnie, z potrzeby serca znajdują swoich odbiorców, bo to, co tworzą
jest szczere i prawdziwe” – opisała ideę Jazz State Joanna Pieczykolan.

Muzycy jazzowi
w czasach pandemii
Jak podkreślił Tomasz Handzlik, aby środowisko było bezpieczne nie
tylko w czasach pandemii, potrzebne są działania systemowe – polscy
muzycy, z racji wykonywanego zawodu (zwłaszcza ci młodzi, niemający

etatu np. jako pedagodzy), nie posiadają ubezpieczenia społecznego, ani
nie nabywają praw do emerytury (inaczej jest na przykład w Niemczech).
Przyznał, że ważnym i potrzebnym wsparciem był program stypendialny
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„Kultura w sieci”, ale nie brakuje też informacji o dramatycznych historiach, chociażby o konieczności sprzedaży instrumentów z powodu braku

dochodów. Jak skonkludował: część muzyków jazzowych bezpowrotnie
odpłynęła z zawodu.

Zmiany, zmiany, zmiany...
Edukacja ze swojej natury nie lubi zmian i ma dużą inercję, jeżeli chodzi o ich wprowadzanie. Niestety obserwacje działaczy rynku jazzowego są nieubłagane. Wszyscy paneliści wielokrotnie powracali do
problemu luki w systemie edukacji jazzowej w zakresie przygotowania do zawodu. Wskazywali na elementarne braki wiedzy dotyczącej
budowania marki, opracowywania materiałów promocyjnych, a także
na trudności, które muzykom nastręcza niekiedy poprawne wypełnienie

formularzy zgłoszeniowych do konkursów. Młodym muzykom brakuje
umiejętności autoprezentacji, nie znają podstawowych, istotnych dla
ich zawodu zagadnień prawnych. Nadzieję daje następująca naturalnie
zmiana pokoleniowa wśród władz uczelni i wydziałów (np. dziekanem
katowickiego wydziału jazzu został Paweł Tomaszewski, a prodziekanem Tomasz Kałwak), ale bez systemowej korekty programu nauczania
zmiany następować będą zbyt wolno w stosunku do potrzeb.

Quo vadis polski jazzie?
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Z jednej strony doświadczamy niespotykanej dotąd łatwości w dostępie
do materiałów edukacyjnych z całego świata, w tym z ojczyzny jazzu,
co powoduje pewną unifikację grania tej muzyki. Problem ten dotyczy
wielu młodych muzyków, którzy brzmią bardzo podobnie. Zresztą nie
tylko na ogólnym poziomie grania jazzu, ale nawet na poziomie unifikacji nauki jazzu na danym wydziale. Wielu znawców jazzu twierdzi,
że na podstawie brzmienia są w stanie określić, jaką uczelnię dany
muzyk ukończył.

Z drugiej strony są polscy muzycy, którzy umieją odnaleźć własny głos
w muzyce i mogą osiągnąć w światowym jazzie najwyższe szczyty. Tomasz
Handzlik wskazał tu na najświeższy wielki sukces polskiego jazzu, jakim
jest wydanie pierwszej solowej płyty polskiego muzyka w prestiżowej
wytwórni ECM (Dominik Wania, Lonely Shadows). Aby tak się stało,
konieczne jest jednak osiągnięcie artystycznej dojrzałości – do tego zaś
potrzebne są muzykowi koncerty i możliwość „pełnoetatowego” wykonywania zawodu artysty jazzowego.

No to jak dalej będzie
z tym polskim jazzem?
Trudno nie być optymistą – paneliści podzielili ten pogląd w stosunku do
wielkiego potencjału twórczego polskich muzyków i siły tkwiącej w polskim jazzie. Ale jednocześnie zauważyli, że trzeba się liczyć z ryzykiem
„popandemicznego” odsiewu aktywnych muzyków, z ich odpływem do
innych zawodów i weryfikacją ich determinacji do grania jazzu.

Optymizm wzmacnia jednak fakt powstawania wielu inicjatyw próbujących uzupełnić systemowe braki. Jedną z nich jest cykl wykładów
„Cash, fame & gig” prowadzonych przez Fundację EuroJAZZ wraz
z Instytutem Muzyki i Tańca, w ramach których oprócz zagadnień
dotyczących programu „Jazzowy debiut fonograficzny” poruszane
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są tematy promocji, PR i budowania własnej marki, przygotowywania
materiałów, sposobów dotarcia do publiczności i prowadzenia negocjacji z organizatorami koncertów. Bardzo ważnym działaniem jest także
„Jazz Forum Showcase powered by Szczecin Jazz” – wydarzenie organizowane przez redakcję „Jazz Forum” i festiwal Szczecin Jazz, którego

PR O B LE M :
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misją jest promocja i integracja polskiego jazzu w kraju oraz poza jego
granicami. Tego typu wydarzeń jest oczywiście więcej – odgrywają
one ważną rolę, uzupełniając narzędzia umożliwiające czy ułatwiające
wykonywanie zawodu muzyka jazzowego.

P O STU L AT Y:

Znikanie z mapy Polski klubów jazzowych rozu- •	Dostosowywanie przez muzyków wysokomianych nie tylko jako miejsca koncertowe,
ści honorariów do możliwości finansowych
ale jako przestrzeń spotkań, wymiany myśli,
małych klubów.
inspiracji i spontanicznego muzykowania.
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Muzyka tradycyjna i ludowa

obejrz yj wideo

Paneliści:

Piotr Piszczatowski
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Teresa Drozda
Przyszłość nie istnieje bez tradycji
Muzyka tradycyjna to materia niezwykle ulotna, wymykająca się definicjom, nie istniejąca bez tych, którzy ją wykonują, a jednocześnie lekceważona i niedoceniana. Panel jej poświęcony dotykał wątków związanych
z definicją gatunku, jego odbiorem, podziałem na wieś i miasto, nieznajomością rodzimych tradycji, ale też zainteresowaniem, jakie budzi wśród
„młodych miastowych”. Dyskutantami byli artyści grający muzykę tradycyjną, znający jej wartość, podchodzący do tematu w sposób świadomy
i metodyczny, ambasadorowie i tropiciele-dokumentaliści:
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Maria Pomianowska – multiinstrumentalistka, kompozytorka, wokalistka i wykładowczyni akademicka, prowadząca studia nad unikalnymi
technikami gry na instrumentach muzycznych rodem z Azji i Europy,
z powodzeniem rekonstruująca zaginione staropolskie instrumenty
smyczkowe: sukę biłgorajską, mielecką i fidel płocką; polską muzykę
ludową gra z arabskimi, pakistańskimi, senegalskimi, irańskimi, koreańskimi, chińskimi, japońskimi czy indyjskimi artystami.
Piotr Piszczatowski – muzykant, animator kultury, współtwórca festiwalu
Wszystkie Mazurki Świata i pomysłodawca Targowiska Instrumentów,
o których będzie jeszcze mowa, a także koordynator Pracowni Muzyki
Tradycyjnej przy Instytucie Muzyki i Tańca.
Janusz Prusinowski – skrzypek, lirnik, cymbalista, harmonista, śpiewak
i kompozytor, który gry na skrzypcach uczył się u wiejskich mistrzów.
Dyrektor i inicjator festiwalu Wszystkie Mazurki Świata i prezes fundacji
o tej samej nazwie.

Maciej Żurek – pszczelarz, socjolog, skrzypek i śpiewak, który także
uczył się u wiejskich mistrzów, a obecnie poświęca się projektom takim
jak „Akademia Kolberga”, których główną ideą jest przywrócenie tradycyjnej muzyce jej naturalnego kontekstu.
Nazwałam ich tropicielami. Dlaczego? Ano dlatego, że przez dziesięciolecia muzyka tradycyjna, nazywana też ludową, była dość skutecznie
deprecjonowana i wyrugowywana z codzienności, jak wszystko, co kojarzyło się z biedą, zacofaniem, zapóźnieniem gospodarczym. Należała,
jak powiedział Maciej Żurek, do „pakietu wstydu polskiej wsi”. Musiały
minąć lata, musieli znaleźć się pasjonaci, którzy w tej muzyce dostrzegli
piękno i absolutnie unikatową wartość.
Jednym z pierwszych, współczesnych odkrywców muzyki tradycyjnej,
dzikiej i nieokiełznanej był Andrzej Bieńkowski – malarz i etnograf, który
na początku lat osiemdziesiątych, razem z żoną Małgorzatą, zaczął eksplorować podradomskie wsie w poszukiwaniu tych, którzy kiedyś grali
w weselnych kapelach. Po kilkunastu latach rozszerzył swoje eksploracje
także na teren Ukrainy i Białorusi, gromadząc przez lata imponujące
archiwum etnograficzne, zawierające tysiące nagrań audio, wideo oraz
zdjęć. Dzięki swojej pasji i determinacji zarejestrował melodie i sposób
gry najwybitniejszych skrzypków i harmonistów środkowego Mazowsza:
artystów, którzy – zapomniani w latach osiemdziesiątych – w dziewięćdziesiątych i później, za sprawą środowiska młodych ludzi, oszołomionych
tą oryginalną i niestylizowaną muzyką stali się mistrzami dla miastowych.
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Wszyscy paneliści zwracali uwagę na to, że muzyka wiejska, muzyka
tradycyjna wymaga bezpośredniego kontaktu, w tym kontakcie się rodzi.
Że każdy skrzypek czy harmonista tę samą melodię mazurkową czy oberka
zagra inaczej, że to muzyka, którą trudno jest odtwarzać, że za każdym
razem się ją tworzy, że jej immanentną częścią jest improwizacja.
Maria Pomianowska podkreślała też, że siłą tej muzyki jest bardzo indywidualna ekspresja, która niesie w sobie tajemnicę i masę emocji, a te
wymykają się jakimkolwiek nakazom czy zakazom, z jakimi mierzy się
muzyk klasyczny. Janusz Prusinowski z kolei nazwał to muzykowanie
procesem, podkreślając po wielokroć, że to muzyka improwizowana,
z własną gramatyką, właściwą dla każdego regionu, z którego pochodzi, ale będąca jednocześnie pojęciem wielowymiarowym, którego nie
da się podzielić na małe poletka – to moje, a to twoje, to można robić,
a tego już nie.
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Wśród dyskutantów panowała zgoda co do tego, że nie ma klarownej
definicji muzyki tradycyjnej, ale to, co podstawowe każdy jest w stanie rozpoznać. Maciej Żurek, badający tradycje muzyczne lokalnych
społeczności zwrócił uwagę, że nie w każdym regionie Polski udałoby
się takie badania terenowe prowadzić i uczyć u wiejskich muzykantów.
Na Warmii, gdzie mieszka, muzyka tradycyjna w zasadzie się nie zachowała, rdzenni mieszkańcy tych ziem zostali wysiedleni i po ich kulturze
muzycznej zostało niewiele, na Podhalu z kolei „starsi muzykanci boją
się o młodszych, by się zanadto nie rozpili, grając po karczmach”1 .
Dominuje jednak sytuacja pośrednia, to znaczy w większości miejsc
muzyka jest pamiętana i rozpoznawana przez starsze i średnie pokolenia,
ale rzadko praktykowana. Ten stan rzeczy stara się zmienić Akademia
Kolberga, która od 2014 roku inspiruje powrót muzyki tradycyjnej na wieś,
tworzy pomost między tym co pamiętane, ale odrobinę jednak obce
1

i tajemnicze, a codziennością. W czasie debaty pojawiło się pytanie – jak
się ma taka odgórna, przywieziona z miasta inspiracja do tradycji? Czy
muzyka i praktykowanie innych obyczajów nie staje się wówczas wtórne
i sztucznie narzucone? Maciej Żurek odparł, że to znana w środowiskach
etnograficznych sytuacja, w której pod wpływem pytań badaczy o jakieś
zjawisko – owo zjawisko zaczyna pojawiać się w terenie. Postawienie
pytania bowiem otwiera, przywołuje pamięć i do pamięci się odwołuje.
Podtrzymuje źródło. Janusz Prusinowski takich badaczy i praktyków
w jednym nazwał pięknie „spadkobiercami z wyboru”. Żurek odnotował
też, że obserwując miejsca, w których działa Akademia Kolberga, jej
„szkoły tradycji” czy Wiejskie Kluby Tańca, daje się zauważyć poprawę
jakości życia społeczności. Wracają więzi społeczne, pojawiają się przyjezdni, chcący na przykład wziąć udział w dobrej, tanecznej zabawie
w remizie. Albowiem myśląc o muzyce tradycyjnej, musimy również
nieustanie pamiętać o jej funkcji użytkowej, o tym, że była to muzyka
do tańca, do pracy, nie do słuchania na siedząco i zachwycania się jej
niuansami. O tym, czy skrzypek albo bębnista jest dobry decydowało
to, jak się przy jego grze tańczy, czy tancerze nie gubią rytmu.
Do tej absolutnie nadrzędnej funkcji muzyki tradycyjnej odwołuje się
powołany przez Janusza Prusinowskiego Festiwal Wszystkie Mazurki
Świata. Piotr Piszczatowski zwrócił uwagę, że za jego sprawą muzyka
tradycyjna pomału, rok za rokiem, staje się czymś atrakcyjnym, nową,
intrygującą marką. Centralnym punktem Festiwalu od lat jest Noc Tańca,
podczas której kilkadziesiąt kapel, zmieniając się na scenie co godzinę,
przygrywa do tańca setkom, a ostatnio tysiącom ludzi, przy czym równe
prawa mają tu kapele typowo wiejskie, w których grają wiejscy muzykanci, jak i zespoły reinterpretujące, starające się odtworzyć dawne
granie i maniery wykonawcze, ale złożone z muzyków nowego pokolenia.
Wszystkie Mazurki Świata to także warsztaty gry, nauka tańca i przede

	M. Żurek, Tradycje muzyczne w społecznościach lokalnych – zapomniane brzmienia tożsamości.
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wszystkim Targowisko Instrumentów – projekt Piotra Piszczatowskiego,
swoiste, całodniowe laboratorium. Wystawcy, bo tak się o nich mówi,
prezentują wykonane przez siebie instrumenty – i znów: obok wysokiej
klasy lutnika może pojawić się ktoś, kto struga piszczałki, tak jak jego
dziad. Twórcy poznają się, wymieniają doświadczeniami, zawierają własne bartery kulturowe, a chęć nauczenia się budowy takiego czy innego
instrumentu, to jednocześnie poznanie całego kontekstu jego funkcjonowania. Tak jak w Akademii Kolberga, chodzi o spotkanie. Przeszłości
z przyszłością, bo istotą tradycji, jak powiedział Piotr Piszczatowski,
jest otwarcie na teraźniejszość, łączenie tego, co było, z tym, co jest, by
nowe mogło powstać w przyszłości. Mówiąc słowami Macieja Żurka:
podtrzymywanie i nasycanie źródła.
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Jednym z wątków dyskusji była też obecność polskiej muzyki tradycyjnej
za granicą i wartość, jaką ze sobą niesie dla odbiorców z innych kultur. Maria Pomianowska zwróciła uwagę, że jedną z dróg do poznania
własnej kultury może być przeglądanie się w innych, o czym pisał także
Ryszard Kapuściński w Podróżach z Herodotem: „(…) Trzeba je poznać,
bo te inne światy, inne kultury, to są zwierciadła, w których przeglądamy
się my i nasza kultura. Dzięki którym lepiej rozumiemy samych siebie,
jako że nie możemy określić swojej tożsamości, dopóki nie skonfrontujemy jej z innymi”2 . Dlatego jedną z jej aktywności artystycznych jest
transponowanie polskiej muzyki, łączenie jej z rytmami i brzmieniami
innych kontynentów i doświadczeniami muzyków z Indii czy Korei.
Dodała też, że trzeba pamiętać, iż polska muzyka tradycyjna to także
muzyka mniejszości – żydowska, tatarska, łemkowska, że na cały ten
potężny bagaż składa się historia, że trudno z niego wyłuskać to, co
całkowicie polskie. I że podobnie rzecz się ma w całej Europie, w której
przez stulecia kultury się mieszały za sprawą wojen i migracji ludności.

2
3

Tu ponownie przywołam Andrzeja Bieńkowskiego, który w swoich badaniach podjął się (skutecznie) próby zrekonstruowania brzmienia muzyki
żydowskiej na wsiach w przedwojennej Polsce, a nawet zainspirował
powstanie płyty z tymi melodiami, nagranej przez Kapelę Brodów.
Janusz Prusinowski z kolei wspomniał, że za wcześnie, by mówić o świecie,
skoro polska muzyka tradycyjna wciąż zbyt słabo znana jest w Polsce.
Opowiadał, że grając mazurki czy oberki – i w Polsce, i na świecie –
spotykał się z pytaniem „co to jest?”, nawet od doświadczonych muzyków. Pokrótce wspomniał, że fraza w muzyce tradycyjnej wychodzi od
śpiewu – śpiew był pierwszym i podstawowym nośnikiem mazurkowych
melodii – śpiew zaś wprost wynika z języka, stoi na fundamencie jego
poetyckiej frazy, jego gramatyki. Niezwykle klarownie opisał to w swoim
przygotowanym na Konwencję referacie, który znaleźć można na stronach internetowych wydarzenia3 .
Problemem w propagowaniu muzyki tradycyjnej jest jej niezapisywalność.
Oskar Kolberg, próbując w swoim dziele notować na pięciolinii zasłyszane
melodie, wspominał, że to narzędzie nieadekwatne względem muzyki
wiejskiej. Zapisanie wiejskiej intonacji w nutach (wraz ze wszystkimi subtelnościami rytmicznymi) to zadanie dla zaawansowanych muzyków, ale
i tak połowicznie tylko oddające naturę muzyki granej „z ust do ust”, jak
się wyraził Janusz Prusinowski. Sam pomysł grania muzyki tradycyjnej
z nut, jest sprzeczny z jej naturą, bo tak długo, jak muzyk gra z nut, nie
ma dostępu do tego, co jest istotą muzyki tradycyjnej: impulsu, frazy,
czegoś co trzeba przepuścić przez siebie. To tak, jakby najpierw kogoś
nauczyć czytać, a dopiero potem mówić.

	R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2005, str. 249.

	J. Prusinowski, Polska muzyka tradycyjna na świecie.
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Na koniec pojawiły się pytania o to, jak zachowywać te najcenniejsze
i najwartościowsze zjawiska. Znający specyfikę wsi i od lat działający
w terenie paneliści zgodzili się, że najistotniejsze jest słuchanie praktyków, ludzi, którzy w lokalnych społecznościach już uczą rozumienia,
czyli odczuwania tej muzyki. Znają muzykantów, mają swoje odkrycia.
Szalenie istotny jest też czas. Edukacja jest procesem. Uczenie się gry
od skrzypków czy harmonistów jest procesem – tu niewiele się zdziała,
pracując pod presją czasu.

43

Podczas panelu nie było mowy o roli mediów w propagowaniu muzyki
tradycyjnej. Tu jednak warto odnotować, że swoje autorskie programy
poświęcone tej tematyce, mają lub mieli w Polskim Radiu i Telewizji
Polskiej Janusz Prusinowski, Adam Strug, Piotr Piszczatowski czy Andrzej
Bieńkowski. Prężnie działa Radiowe Centrum Kultury Ludowej, przyznające m.in. nagrody dla najciekawszych płyt z muzyką tradycyjną. Polskie
Radio ma w portfolio także liczącą przeszło trzydzieści fonogramów
serię „Muzyka źródeł”, w której ukazały się m.in. muzyczne portrety
Kapeli Metów czy Sowów z Piątkowej. Do tego warto dodać szereg

PR O B LE M :

Jak ocalić najcenniejsze, niematerialne przejawy muzyki tradycyjnej i ludowej?

stron internetowych, jak choćby „Archiwum Muzyki Wiejskiej” Andrzeja
Bieńkowskiego, czy powstała przy wsparciu Instytutu Muzyki i Tańca
„Szkoła mistrzów tradycji” przy Akademii Kolberga.
Taki to dziwny twór, ta polska muzyka tradycyjna. Tajemniczy, nieopisywalny, niedefiniowalny, a jednocześnie fascynujący, ekscytujący i tkwiący
w każdym z nas. Wymaga wysiłku, żąda by go tańczyć, śpiewać lub
grać, poddaje się modyfikacjom, ma światową naturę. Jedyne, czego
oczekuje – to zaangażowanie. Wielkim szczęściem polskiej kultury jest
to, że artyści, „spadkobiercy z wyboru” zajmujący się tą muzyką, mają
poczucie misji. Są niezwykle świadomi, zdają sobie sprawę, że procesów,
które przez dziesięciolecia eliminowały ją z życia społeczności, nie da się
odwrócić w rok czy pięć. Że potrzebne są na to dziesięciolecia. Wprzęgają
do swojej pracy nowoczesne technologie, na każdym kroku podkreślając jednak, że najważniejszy jest bezpośredni kontakt. Z muzykantem,
tancerzem, śpiewakiem. Dopiero z doświadczenia może wyniknąć coś,
co stanie się pomostem, podtrzymaniem źródła, ocaleniem.

P O STU L AT Y:

•	Digitalizacja zasobów archiwalnych i rejestracja tego, co wciąż funkcjonuje w lokalnych społecznościach.
•	Stałe, dożywotnie pensje/stypendia
dla artystów ludowych, którzy przyjmują uczniów, kultywują tradycję, dzielą się
swoją wiedzą i doświadczeniem.
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•	Wspieranie wszelkich oddolnych, lokalnych
inicjatyw, w tym wspólnego muzykowania.
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Piosenka

obejrz yj wideo
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Dominika Barabas
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Teresa Drozda
Piosenka to kultura. Wysoka
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Wydawać by się mogło, że co jak co, ale piosenka, czyli chyba jedyny
gatunek muzyczny towarzyszący nam w życiu niemal permanentnie,
raczej nie ma żadnych problemów, raczej nie potrzebuje, by się nad nim
pochylać, raczej nie jest jakimś ważnym tematem. W 2020 roku na IV
Konwencji Muzyki Polskiej po raz pierwszy pojawił się jednak panel piosence poświęcony. W toku dyskusji, w której oprócz zaproszonych gości,
za sprawą transmisji online i czatu na żywo uczestniczyli także internauci,
szybko okazało się, że piosenka boryka się z niemałymi problemami.
Często zapominamy, że jest ona częścią kultury, dziś być może najszerzej dostępną, mającą największy wpływ na nasz stan ducha i emocji,
umiejętność nazywania świata, dlatego tak ważne jest, by była dobrze
napisana, odpowiednio eksponowana i eksploatowana, by dostrzegać
jej twórców i umiejętnie ją dokumentować. Swoimi doświadczeniami
i spostrzeżeniami w tej dziedzinie dzielili się:
Dominika Barabas – wokalistka, kompozytorka, aranżerka, autorka
tekstów, producentka i multiinstrumentalistka, a także organizatorka
Songwriting Camp ZAiKS – warsztatów kolektywnego pisania piosenek,
o którym będzie jeszcze mowa.
Teresa Drozda – dziennikarka radiowa, od blisko trzydziestu lat obserwująca, dokumentująca i propagująca szeroko rozumiany krąg piosenki literackiej, autorka setek poświęconych piosence audycji i redaktor naczelna
portalu strefapiosenki.pl. Sporadycznie pisząca też teksty piosenek.

1

Krzysztof Ryzlak – znakomity animator kultury, kierownik Centrum
Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie oraz pomysłodawca i dyrektor artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Jeremiego Przybory „Stacja Kutno”.
Jarosław Wasik – wokalista, kulturoznawca i autor tekstów piosenek,
wywodzący się z nurtu piosenki nazywanej do niedawna „studencką”,
od 2013 roku dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, którego
koncepcja powstawała pod jego kierunkiem.
Na początku należy sprecyzować, do jakiego pojęcia piosenki odwoływali
się paneliści. Kiedyś, wcale nie tak dawno, piosenka nie potrzebowała
doprecyzowań ani przymiotników. Było jasne, że mówiąc „piosenka”
mamy na myśli utwór słowno-muzyczny, którego wszystkie elementy,
łącznie z interpretacją, tworzą harmonijną całość. Źródeł takiej piosenki, co prześledził w swoim referacie Jarosław Wasik1 , szukać należy
w przedwojennym kabarecie, a jej sukces i popularność przypieczętowali po wojnie tacy autorzy tekstów jak Agnieszka Osiecka, Magda
Czapińska, Jonasz Kofta, Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora, Jan
Wołek, Andrzej Poniedzielski i inni. Dziś jest trochę inaczej, a to dlatego,
że media, a pod ich wpływem także niektórzy twórcy podporządkowali
się narracji mówiącej, że piosenka (i szerzej: muzyka, muzyka popularna)
jest produktem. Zatem często, zamiast piosenki, mamy utwór, którego
najistotniejszym elementem jest rytm, bit, brzmienie wokalu, czas trwania
(nie dłużej niż 3 minuty), zaś melodia i tekst, które są przecież podstawą,
schodzą na dalszy plan lub w ogóle przestają istnieć. O tym, że rozgłośnie

	J. Wasik, Tworzyć czy produkować? „Nowe sytuacje” polskiej piosenki.
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radiowe w Polsce same z siebie niechętnie grają polską muzykę i są do
tego zmuszone ustawowo, nawet nie wspominam.
W dyskusji jak refren powracał wątek nieobecności piosenki w mediach.
Artyści, i debiutujący, i uznani, którzy wciąż jeszcze hołdują piosence
z melodią i tekstem, niemal nie mają szans, żeby zaistnieć w mediach
komercyjnych, ale nawet media publiczne nie traktują polskiej piosenki
na równi z anglosaską. Do końca 2020 roku w ogólnopolskich programach
Polskiego Radia, a dokładnie w radiowej Trójce była tylko jedna audycja
piosence poświęcona, uwagą obdarzająca zarówno debiutantów, jak
i artystów z dorobkiem. To audycja „Gitarą i piórem” Janusza Deblessema,
obecna na antenie od 1986 roku. Trzydziestopięciolecia świętować jednak nie będzie, bo 1 stycznia 2021 roku Janusz Deblessem przestał być
pracownikiem radia, a tym samym przestał też prowadzić swoje audycje.
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Media, w kwestii piosenki, ulegają naciskom wielkich wytwórni fonograficznych, polską piosenkę traktując „specjalnie”. „Specjalnie” wzięłam
w cudzysłów, bo oznacza to po prostu brak naturalnej obecności takiej
piosenki w oprawie muzycznej audycji. Jeśli się pojawia, to jako wyjątek,
na przykład z uwagi na wizytę artysty w programie, a i wtedy nie zawsze
dziennikarz dostaje zgodę swojego szefa muzycznego na „złamanie
playlisty”. Piosenki pojawiają się w dedykowanych im audycjach, ale
czy nie jest to znów traktowanie zbyt „specjalne”? Spychanie do niszy,
do getta? Stan rzeczy, jaki mamy dziś nie wziął się znikąd i z pewnością
nie ma jednej przyczyny, niemniej (i tu zgodna byłam z Jarosławem
Wasikiem, bo oboje, niezależnie, podjęliśmy ten temat w swoich referatach) główną jest fakt, iż media publiczne w drugiej połowie lat
dziewięćdziesiątych zaczęły się „ścigać” z komercyjnymi, eliminując
lub przesuwając na późnonocne godziny wszystkie programy, których
ciężar gatunkowy był nieco większy. Niezauważalnie gubiąc swoją
kulturotwórczą rolę i zupełnie jej nie doceniając. Nie wierząc, że ktoś,
komu podoba się Beyoncé czy Eminem, może jednocześnie chcieć

posłuchać Czyżykiewicza czy Adamiak. Tym samym twórcy, artyści
muszą o swoją pozycję nieustannie walczyć i są na z góry przegranej
pozycji, nawet jeśli tu i ówdzie, od czasu do czasu, uda się jakiś utwór
umieścić na antenie radiowej. Wówczas jest to jednak takie właśnie
jednorazowe, „specjalnie” odtworzenie, które nie przekłada się na zaistnienie w świadomości słuchaczy, a to jest przecież kluczowe, by móc
budować własną publiczność, grać koncerty, sprzedawać płyty…
Czujnie należałoby zatem zadać pytanie – dlaczego nie porzucić zabiegania o anteny radiowe i nie przenieść się do internetu?
Ten temat oczywiście też pojawił się w dyskusji i to na kilku poziomach.
Przede wszystkim w kontekście pieniędzy. Twórca tworzy, ale też musi
z czegoś żyć. Dla autorów piosenek jednym ze źródeł utrzymania są
tantiemy. Platformy streamingowe tych jednak nie odprowadzają.
Polska jest jedynym krajem (poza Wielką Brytanią, która ma inny
system prawny), w którym twórcy nie korzystają z ochrony państwa
w tym zakresie, a to z uwagi na niepodpisanie przez nasz kraj dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku
cyfrowym (artykuł 13), rozszerzającej pojęcie „czystych nośników”.
Jarosław Wasik zwrócił uwagę, z czym zgodzili się pozostali dyskutanci,
że tradycyjne nośniki, takie jak płyty CD, są w odwrocie. Młodzi ludzie
nie zawsze nawet wiedzą, czym taka płyta jest. Nośnikiem muzyki jest
dla nich smartphone, tablet czy inne, przenośne urządzenia połączone
z internetem. Platformy takie jak YouTube czy Spotify za sprawą twórców umieszczających na nich swoje dzieła (i specjalnych algorytmów)
niemal bezpłatnie, za sprawą tych treści generują sobie ogromny
ruch i przychody, odprowadzając za nie symboliczne opłaty. Dopiero
uregulowanie tej kwestii w polskim prawie, pozwoli polskim twórcom
na szerokie korzystanie z dobrodziejstw internetu.
Drugim problemem, jaki łączy się z globalną siecią jest panujący w niej
nadmiar. Wszystkiego. Muzyki też. Tym samym debiutant, zanim
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udostępni swoją twórczość w sieci, musi bardziej analogowo znaleźć
jej potencjalnych odbiorców. Swoją publiczność.
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Tu z pomocą przychodzą rozsiane po całej Polsce festiwale piosenki, takie
jak organizowana przez Krzysztofa Ryzlaka Stacja Kutno – Ogólnopolski
Festiwal Piosenek Jeremiego Przybory, mające formułę konkursu.
Jest ich wiele i bardzo różne stawiają przed uczestnikami zadania.
Zasadniczo dzielą się na dwa nurty. Pierwszy to konkursy poświęcone
konkretnym autorom czy wykonawcom, jak na przykład Pamiętajmy
o Osieckiej, inspirujące młodych artystów do pobieżnego choć zagłębienia się w twórczość gigantów i legend. W tym nurcie są też festiwale,
które wymagają tylko jednej piosenki patrona – na przykład Stachuriada
w Grochowicach czy przeglądy oczekujące piosenek „w duchu patrona”,
jak na przykład Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych
płomieniach liści” w Białymstoku albo Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza
Kofty „Moja Wolności” w Warszawie. Nurt drugi to przeglądy, podczas
których mile widziane są zarówno piosenki nowe, autorskie, stworzone
przez wykonujących je artystów, jak i oryginalne interpretacje klasyki.
Większość tych imprez odbywa się bez żadnego promocyjnego wsparcia
z zewnątrz. Odnotowywane są zazwyczaj jedynie przez lokalne media,
przez co ich walor promocyjny można by uznać za dyskusyjny. Jednakże
zgodnie temu zaprzeczyli i Krzysztof Ryzlak, i Dominika Barabas, która
artystyczne doświadczenia zbierała m.in. realizując zadania, jakie
stawiały przed nią wybrane festiwale. Podkreślała, że najważniejsze
na festiwalach są szansa sprawdzenia się w różnym repertuarze, w bardzo różnych warunkach scenicznych i spotkania. Spotkania z innymi,
rozpoczynającymi artystyczną karierę artystami. Często na festiwalach zawiązują się przyjaźnie, owocujące później twórczą współpracą.
Tworzy się wspólnota, nie zdeterminowana metryką, która z czasem,
choćby w mediach społecznościowych, wspiera się, nawzajem promuje,
dzieli doświadczeniami. I współpracuje. Malutkimi krokami zdobywa też

publiczność – na zasadzie kręgów na wodzie. Rzucony do wody kamyk
najpierw tworzy małe kółko, które się z czasem powiększa i powiększa. Jednego roku gra się koncert dla dwudziestu osób, kolejnego już
dla sześćdziesięciu.
Na festiwalach równie istotne jest stworzenie odpowiednich warunków
wykonawcom, jak i w lokalnych społecznościach, budowanie potrzeby
uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym, które nie opiera się na znanych nazwiskach. To wspaniała funkcja edukacyjna, na którą festiwale
często się powołują, nie zawsze jednak udaje im się do tego celu dotrzeć.
Przyczyn jest wiele, nie czas i miejsce, by o nich tu pisać. Mądrze prowadzonym festiwalom, prócz wsparcia promocyjnego, potrzebny jest
czas (na przekonanie do siebie lokalnej społeczności, stworzenie swoistej
„mody” na uczestniczenie w festiwalowych imprezach) i pewna programowa bezkompromisowość. Rozumiem ją jako niezależność od lokalnych
układów i polityki, by szefowie takich instytucji (a dobrze prowadzony
festiwal, jak Stacja Kutno z czasem staje się instytucją) nie musieli układać programu „pod publiczkę”, albo żeby podobało się burmistrzowi.
Inną możliwością, skutkującą także zawiązaniem się artystycznych
przyjaźni i współpracy, są warsztaty. Na świecie, a za sprawą Dominiki
Barabas i jej współpracy z ZAiKSem, także w Polsce, odbywają się
zamknięte (świat) i otwarte (Polska) warsztaty kolektywnego pisania
piosenek – Songwriting Camp ZAiKS.
Aby wyjaśnić, czym są takie warsztaty, posłużę się cytatem z referatu,
jaki Dominika przygotowała przed dyskusją. Napisała, że jako kraj
możemy być dumni, z „wydarzenia otwartego i skierowanego do twórców, instrumentalistów, wokalistów, producentów i autorów tekstów
piosenek z całej Europy, gdzie zgłosić może się absolutnie każdy – niezależnie od wieku, stopnia zaawansowania, doświadczenia w branży,
reprezentowanego gatunku muzycznego czy narodowości. Mało tego:
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jest to jedyny camp na świecie, zapraszający na sesje twórcze gwiazdy
estrady. Zatem uczestnicy wyłonieni z otwartych zgłoszeń, często stawiający pierwsze kroki w branży muzycznej, mogą wymienić doświadczenia
z dinozaurami twórczymi, co działa niezwykle stymulująco na warsztat
twórczy obu stron. Jest to także szansa dla nowicjuszy, otwierająca im
furtkę do przyszłej kariery”2 . Jest to spotkanie twórcze, którego celem
nie jest zrealizowanie konkretnego zamówienia wytwórni fonograficznej, ale miejsce na twórczość wolną i całkowicie nieskrępowaną, a tym
samym niestawiające na jeden gatunek muzyczny, tylko łączące muzyków z różnych dźwiękowych światów. Dzięki temu tak odległe od siebie
na pierwszy rzut oka nurty muzyczne jak np. jazz, rock, rap, pop, muzyka
klasyczna czy ludowa, mogą połączyć się w jednym twórczym żywiole.
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Taka współpraca, na co także zwrócono uwagę, generuje wprawdzie
szereg problemów z zapisaniem autorstwa piosenek, ale jednocześnie
uświadamia, zwłaszcza młodym twórcom, korzyści wynikające z przestrzegania prawa autorskiego. Zapytana o to, co dzieje się potem z takimi
kolektywnie napisanymi piosenkami, Dominika Barabas odpowiedziała,
że trafiają one do zainteresowanych artystów i że jej najnowszy singiel
Trotyl także jest wynikiem takiej kreatywnej, kolektywnej współpracy.
Świat piosenki zmienia się na naszych oczach. Generuje to szereg problemów dla twórców, ale też odbiorców, którym podprogowo wmawia
się, że współcześnie napisane piosenki nie są tak dobre, jak te z czasów
Osieckiej lub Młynarskiego. Albo odwrotnie – sugeruje, że piosenki
pełne błędów gramatycznych, z nic niewartym tekstem, to wspaniałe
przeboje. Słuchacz nie mając alternatywy, bo nie bardzo wie gdzie i jak
jej szukać, zadowala się tym, co słyszy. W radio. A potem algorytm
w serwisie muzycznym podrzuca mu podobne do słuchanych wcześniej
treści – i koło się zamyka.
2

Z kolei twórcy niezależni, na przykład sami wydający sobie płyty, dla
wielkich serwisów streamingowych nie są partnerami, nie mają więc
szansy, żeby się w nich wypromować i zarobić jakiekolwiek pieniądze.
A dodając do tego jeszcze brak dyrektywy o „czystych nośnikach” – te
możliwości kurczą się jeszcze bardziej. Piosenki jednak powstawać nie
przestaną. Tworzenie jest koniecznością, a piosenka autorska zjawiskiem
szerokim, złożonym i bardzo demokratycznym. Tym bardziej, że coraz
częściej granice między gatunkami się zacierają. Dziś utwór z gatunku
„poezji śpiewanej”, nawet jeśli spełnia podstawową przesłankę, czyli jest
zaśpiewanym wierszem, z racji użycia nowoczesnej techniki looperów czy
samplerów przestaje się z pierwotnym gatunkiem kojarzyć. Tyle że nie
wiadomo, jakim gatunkiem się staje. Wszystkie określenia piosenki, która
jeszcze nie jest popem, zaprogramowaną produkcją, ale już na pewno
nie jest gitarowo-swetrowym (celowo używam najbardziej schematycznych skojarzeń) zawodzeniem, wciąż tę piosenkę jakoś stygmatyzują.
Spychają w niszę.
Nisza ta bywa jednak pomocna. Krzysztof Ryzlak, żartując, zaproponował
nawet, żeby głośno zakazać odtwarzania nowych, polskich piosenek, co bez
wątpienia zwróciłoby na nie uwagę, bo wszystko, co zakazane – przyciąga.
Przede wszystkim jednak, nisza ogranicza. Piosenki nazywające emocje,
odwołujące się piękną, poetycką frazą do uczuć i marzeń, zawsze będą
ludziom potrzebne i zawsze będą miały słuchaczy. Rzecz w tym, że mogą
mieć tych słuchaczy tysiące, a nie jedynie setki. I o to trzeba zawalczyć.
Bo dobrze napisana piosenka jest harmonijnym dziełem najwyższej próby.
Szeroko, najszerzej dostępną kulturą wysoką. A publiczność na nią czeka –
tylko po prostu o tym nie wie. Bo skąd ma wiedzieć…

	D. Barabas, Songwriting w Polsce – CZY i JAK?
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PR O B LE M :

Nieobecność piosenki artystycznej
w mediach.
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P O STU L AT Y:

•	Media publiczne, które nie muszą walczyć o słuchalność/oglądalność, powinny
poświęcać więcej miejsca niszom – dzięki
temu artyści niszowi przestaną takimi być.
•	Wprowadzenie ustawowego nakazu prezentowania na antenach radia publicznego
przez 50% lub więcej czasu antenowego
dorobku polskich twórców.
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•	Obecność przedstawicieli mediów publicznych (i innych instytucji kultury) na przeglądach i festiwalach piosenki, gdzie objawiają
się talenty – wyłuskiwanie ich i wspieranie,
na przykład poprzez umożliwienie profesjonalnego nagrania kilku utworów.
•	Stworzenie kanału VOD (lub innej platformy streamingowej), który gromadziłby
i udostępniał materiały wideo związane
z piosenką (zarejestrowane koncerty,
wyprodukowane przez artystów teledyski), a w dalszej perspektywie pozyskiwał
muzyczne materiały archiwalne i proponował własne produkcje
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Czy granie muzyki
polskiej się opłaca?
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Maxymilian Bylicki
Rynkowe uwarunkowania promocji
muzyki polskiej i polskich wykonawców
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Pierwszą część Konwencji Muzyki Polskiej wypełniły rozmowy o dostępności i potencjale muzyki polskiej z różnych epok i różnych stylów. Jej
drugą część poświęcono natomiast między innymi dyskusjom nad tym,
jak zwiększyć obecność muzyki polskiej i polskich wykonawców na rynku
rodzimym i za granicą. Temat ten poruszały trzy panele dotyczące
kolejno: argumentów na rzecz grania muzyki polskiej, tak w kraju jak
za granicą, sposobów jej promocji i eksportu, wreszcie – roli profesjonalnego impresariatu muzycznego w promowaniu polskiej muzyki i polskich
artystów. Ze względu na komplementarność poruszanej problematyki
panele te, w których wzięło udział siedemnaścioro ekspertów, zostaną
omówione łącznie.

Co do zasady paneliści byli zgodni, że podstawą działania publicznych
instytucji muzycznych powinien być cel misyjny. Dlatego nie należy
liczyć na zysk monetarny, a w każdym razie stawiać go jako głównego
kryterium oceny wydarzenia muzycznego, ale skupić się na realizacji
misji szerzenia i promowania muzyki. Przy czym ze strony polskich instytucji i polskich artystów powinno to być przede wszystkim promowanie
muzyki polskiej – pod warunkiem, że jest to dobra muzyka, o wysokiej
wartości artystycznej. Oczywiście dyrektor instytucji artystycznej musi
poruszać się w granicach ram budżetowych, wobec tego na dodatkowe
działania potrzebuje dodatkowych środków – albo zwiększenia dotacji,
albo pozyskania przychodów od sponsora lub ze sprzedaży biletów.

Celem pierwszego panelu było rozwinięcie – tyleż ważnego, co oczywistego – stwierdzenia, że polskie środowisko muzyczne, a także decydenci
w sferze publicznych instytucji kultury powinni wspierać wykonawstwo
muzyki polskiej. Tytułowe, nieco prowokacyjne, pytanie „Czy granie
muzyki polskiej się opłaca?” zostało na wstępie dyskusji rozszerzone
i doprecyzowane o następujące aspekty:
•	Czy istnieje popyt na muzykę polską i kto jest jej odbiorcą (słuchaczem)?
•	Jaka jest skala opłacalności wykonywania polskiej muzyki w Polsce,
a jaka za granicą?
•	Komu granie polskiej muzyki się opłaca? Wykonawcom, dyrektorom
instytucji muzycznych i festiwali, managerom, a może… państwu?
•	Co jest ważniejsze w ocenie koncertu: jego opłacalność finansowa
czy opłacalność misyjna?

Louwrens Langevoort, dyrektor Filharmonii w Kolonii, podkreślił, że muzyka
wykonywana na żywo powinna być obecna i powszechnie dostępna dla
lokalnej społeczności, podobnie jak szkoła czy miejsce kultu, bo także
za jej sprawą kształtuje się nasza „zbiorowa osobowość”. Muzyki nie
da się „poczuć” przez internet, trzeba być w sali koncertowej – zauważył. Aby tak się stało artyści – soliści i orkiestry lub zespoły – powinni
działać nie tylko we własnych siedzibach, ale w wielu miejscach kraju.
Muzykę tworzą bowiem nie tylko wykonawcy, ale też społeczności, które
ją odbierają. Jedni potrzebują drugich. Możliwie najszersza promocja
polskich twórców i wykonawców wśród różnych grup odbiorców, zarówno
w kraju jak za granicą powinna być zatem pierwszorzędną, muzyczną
misją Polaków – nikt inny tego za nas nie zrobi.
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Przyjmując, że granie muzyki polskiej, jej dostępność i promocja, zarówno
w kraju, jak i za granicą, jest powinnością polskiego środowiska muzycznego, nie sposób nie zauważyć związanych z tym problemów. Pierwszy,
wskazany przez Ewę Bogusz-Moore, to fakt, że w powszechnym odbiorze muzyka polska kojarzy się zwykle z zestawem kilku kompozytorów – z Chopinem, Szymanowskim i Moniuszką na czele. A to właśnie
zainteresowanie możliwie najszerszej publiczności jest kwestią kluczową
w realizowaniu wspomnianej już środowiskowej misji. Z jednej strony –
poszukując sposobów na „uchwycenie uwagi” – należy zatem uważnie
przyglądać się temu, jaką muzyką interesuje się publiczność. Z drugiej zaś
konsekwentnie dążyć do przekraczania granic zastanych zainteresowań
i gustów, kreując powszechne mody na mniej oczywiste gatunki, estetyki
i twórców. Łączy się z tym dobór repertuaru i znalezienie akceptowanej
przez słuchaczy każdego koncertu proporcji pomiędzy tym, co znane –
nieznane, dawne – współczesne, polskie – obce.
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Drugi problem wyrasta poniekąd z pierwszego, a wiąże się z tym, że do
wykreowania popytu i mody potrzebne są czas, strategia i konsekwencja.
Także do zbudowania relacji z publicznością, uzyskania jej zaufania co
do tego, że organizator koncertu prezentuje dobrą, ciekawą muzykę
polską. Mam na myśli wymarzoną przez wiele instytucji sytuację, kiedy
odbiorca nie czuje potrzeby weryfikowania decyzji repertuarowych
organizatora, ale a priori traktuje je jako gwarancję możliwości dotarcia
do interesujących, często zupełnie przez niego nieznanych „muzycznych rejonów”. Wymaga to jednak długofalowych, wieloletnich planów,
tymczasem zmiany na stanowiskach dyrektorów instytucji muzycznych
oraz ich zależność od niekoniecznie związanych z kulturą decydentów
i lokalnych warunków, znacznie to utrudniają.
Kwestia finansowania i opłacalności wykonań muzyki polskiej obejmuje wiele elementów. Istotny problem, podniesiony przez dyrektorów
filharmonii prowadzonych przez samorządy (Jacka Rogalę – dyrektora

Filharmonii Świętokrzyskiej oraz Piotra Sułkowskiego – dyrektora
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie) to stosunkowo wysokie koszty wykonywania muzyki polskiej, zwłaszcza współczesnej (od
połowy XX w.), chronionej prawami autorskimi. Są one znacznie wyższe
niż w przypadku wykonywania klasyki światowej.
W odniesieniu do muzyki wcześniejszych okresów odczuwalnym problemem jest z kolei brak materiałów nutowych. Pomimo działalności
Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (PWM) wiele utworów z repertuaru
przedwojennego nadal pozostaje w rękopisach. Paneliści przyznali także,
że zakup nut lub ich wypożyczenie jest drogie – związane z tym koszty
są w Polsce wyższe niż w Europie Zachodniej. Niemałym obciążeniem
dla organizatorów są także tantiemy do ZAIKS-u.
Ponieważ większość polskich utworów jest nadal nieznanych, w celu ich
popularyzowania – oprócz wykonywania koncertów na żywo – należałoby je nagrywać. Filharmonie nie posiadają jednak wystarczających
środków na prowadzenie takich działań: instytucje te większość swojego
budżetu przeznaczają na utrzymanie orkiestr i repertuarowe wykonywanie
utworów symfonicznych. Pochodną konieczności angażowania całych
orkiestr jest także to, że filharmoniom brakuje środków na wykonywanie koncertów kameralnych, mimo że taki repertuar jest dużo bardziej
dostępny i obciążony niższymi kosztami. Oczywiście perspektywę
instytucji muzycznych należy wyważyć z perspektywą kompozytorów
i wydawców, dla których przychody z tytułu tantiem lub sprzedaży nut
stanowią istotne środki, umożliwiające im działalność i rozwój.
Kolejny problem to sukcesywne, trwające od lat likwidowanie przestrzeni
dla muzyki w edukacji powszechnej, co pozbawia młodych nawyku słuchania dobrej muzyki i ma katastrofalne konsekwencje. Doświadczenie
dyrektorów filharmonii pokazuje, że w rozmowach prowadzonych z młodzieżą konieczne jest wypracowanie innego, „wychylonego” w jej kierunku
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języka. Inaczej bariera komunikacyjna pomiędzy pokoleniami będzie
się zwiększać, coraz trudniej będzie przyciągnąć do sal koncertowych
młodych odbiorców, a tym samym wychowywać przyszłych słuchaczy. Z pewnością cenne są w tym kontekście działania kompozytorów
z pogranicza stylów, którzy używają języka i środków atrakcyjnych
dla młodzieży – ważnym jest zatem, aby znalazło się dla nich miejsce
w repertuarach i w salach filharmonii. Jeżeli edukacja muzyczna będzie
odpowiednio prowadzona, to granie muzyki polskiej będzie się opłacać,
bo wzrośnie zainteresowanie tą muzyką. Jest to system naczyń połączonych – nuty, nagrania, amatorskie muzykowanie…
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Innym, istotnym problemem związanym z kształceniem zarówno nowych
pokoleń odbiorców, jak i wykonawców muzyki jest także bardzo ograniczone wykorzystywanie utworów muzyki polskiej w szkołach muzycznych
wszystkich szczebli. Uczniowie i studenci nie mają obowiązku poznania
twórczości wielu wartościowych polskich kompozytorów i ich utworów.
W efekcie, pomimo dyplomu wyższej uczelni muzycznej, nie znają oni
szerokiego dorobku polskiej muzyki, a tym bardziej nie umieją zagrać
pochodzących z niego utworów. Pozytywne odstępstwa od tej praktyki
wynikają głównie z indywidualnych zainteresowań pedagoga lub studenta.
Istotne utrudnienie stanowi też fakt, że harmonogram przyznawania
dotacji z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie jest
dostosowany do planowania sezonów instytucji muzycznych i festiwali.
W okresie, gdy zapadają decyzje o przyznaniu środków (koniec pierwszego kwartału każdego roku) w instytucjach jeden sezon artystyczny już
się kończy, a kolejny (nade wszystko z racji koniecznego wyprzedzenia
w rezerwowaniu terminów solistów i dyrygentów) jest już zaplanowany.
Tymczasem fundusze przyznane w ramach dotacji muszą być przez nie
wykorzystane do końca roku kalendarzowego.
1

Najlepszym podsumowaniem dyskusji jest przekonanie wyrażone przez
długoletniego dyrektora Filharmonii w Kolonii, że każdy Polak powinien
mieć świadomość, że istnieje zarówno polska muzyka współczesna, jak
i minionych wieków. Oba rodzaje muzyki trzeba grać, aby upowszechniła
się dobra sztuka polskich twórców, co jest ważnym elementem kultury
narodowej jako jednej z podstaw rozwoju społeczeństwa.
W drugim panelu dyskusja koncentrowała się wokół potrzeby instytucjonalnego wspierania eksportu muzyki polskiej i polskich wykonawców.
Wartościowy punkt odniesienia stanowił w niej raport „Eksport polskiej
muzyki” opracowany w 2017 roku przez dr. hab. Patryka Gałuszkę
z Katedry Funkcjonowania Gospodarki na Wydziale EkonomicznoSocjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego1 . Raport ten został opracowany
z chwilą powstania biura eksportowego Music Export Poland – wspólnej
inicjatywy Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Związku Producentów
Audio-Video (ZPAV). Celem raportu było opisanie punktu wyjścia i opracowanie katalogu zadań, jakie stały przed powstającym wówczas przedsięwzięciem. W toku prac nad raportem okazało się jednak, że brak jest
wiarygodnych danych pokazujących wielkość eksportu muzyki polskiej
i polskich wykonawców. Dostępne są jedynie dane szacunkowe, najprawdopodobniej zaniżone, które określały wartość eksportu muzyki
polskiej w 2016 r. na kwotę ok. 20 mln zł.
Podczas panelowej dyskusji zwrócono uwagę na następujące aspekty
związane z eksportem polskiej muzyki:
1.	Należy odróżnić promocję kultury polskiej i promocję Polski od eksportu dzieł i eksportu artystów jako zjawisk rynkowych.

	Raport jest dostępny na stronie Music Export Poland. http://www.musicexportpoland.org/o-projekcie
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2.	Wsparcie ze strony państwa ma inną formę jako wsparcie sektora
kreatywnego lub wsparcie rynkowego eksportu muzyki polskiej, a inną
jako dyplomacja kulturalna lub budowanie wizerunku Polski za granicą.
3.	Produkty niematerialne, a do takich również można zaliczyć sztukę,
a szczególnie muzykę, mogą być bardziej efektywne rynkowo niż
produkty materialne (jak np. węgiel lub samochody).
4.	Eksport muzyki polskiej jest doskonałym narzędziem do promocji polskiej kultury. Dotyczy to szczególnie muzyki poważnej XX w., muzyki
tradycyjnej i jazzowej, tj. gatunków, które cechują wyrazistość i różnorodność, co budzi zainteresowanie.
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Wszyscy byli zgodni zarówno co do potrzeby eksportu muzyki polskiej
jako instrumentu budowania marki Polski i polskiej kultury za granicą,
jak też co do konieczności rozwoju eksportu muzyki jako jednej z dziedzin handlu zagranicznego (na dziś bilans ten jest nadal niekorzystny
choć w świetle przytoczonych przez Marka Hojdę danych trend zmian
jest korzystny). Trzeba dążyć do tego, aby jak najwięcej wydarzeń
muzycznych zaspokajało obie te potrzeby lub przynajmniej brało je
pod uwagę. Dzięki temu będzie można uzyskać synergię i zwielokrotnić
efekty poniesionych nakładów.
Kolejnym zagadnieniem była ocena aktualnego stanu eksportu muzyki
i polskich wykonawców. W wypowiedziach rozmówców pojawiały się
zarówno doświadczenia pozytywne, jak i negatywne. Michał Mendyk
z Instytutu Adama Mickiewicza podkreślił, że każdorazowo działania
wspierające eksport powinny być analizowane pod kątem specyfiki
danego rynku muzycznego. Zauważył też, że choć eksport muzyki i promocja muzyki to nie to samo, jednak udane inwestycje w działania promocyjne wpływają na wymianę handlową lub uruchomienie potencjału
takiej wymiany.

Dyrektor festiwalu jazzowego Jazztopad, Piotr Turkiewicz przedstawił
wręcz modelowy przykład stworzenia międzynarodowej marki festiwalu w oparciu o zbudowanie sieci personalnych relacji z partnerami
zagranicznymi. Michał Znaniecki, reżyser operowy i promotor polskiej
opery w różnych rejonach świata, przybliżył z kolei działalność prowadzonego przez niego od sześciu lat festiwalu Opera Tigre w Argentynie,
zwracając uwagę na panujące tam, unikalne warunki (m.in. przygotowaną i otwartą muzycznie publiczność argentyńską) do promocji
muzyki polskiej. Wskazał też istotną rolę instytutów kultury polskiej,
zwłaszcza na odległych rynkach, które – choć często nie dysponują
wystarczającymi środkami finansowymi – mają dobre rozeznanie uwarunkowań rynkowych i preferencji kulturalnych lokalnych społeczności.
Znakomitym przykładem wsparcia polskich działań artystycznych
na lokalnym rynku jest chociażby wskazany przez Michała Mendyka
Instytut Kultury Polskiej w Chinach.
Beata Wrona – menedżerka popularnej za granicą polskiej pianistki Hani
Rani – przedstawiła problematykę budowy wizerunku artysty na rynku
zewnętrznym, wskazując zarówno na konieczne kompetencje ze strony
menedżera, jak i samego artysty. Właśnie w tym wątku dyskusji w odniesieniu do dużej grupy polskich wykonawców pojawiło się sformułowanie
„zaściankowość”, określone jako rodzaj nieprzygotowania mentalnego
do perspektywy kariery artystycznej jako takiej, a szczególnie rozwijania jej za granicą. Tezy te korespondowały z wnioskami zawartymi we
wspomnianym raporcie Patryka Gałuszki.
Marek Hojda wskazał na istotny element związany z działalnością Music
Export Poland, jakim jest edukacja. Biuro, dostarczając zarówno wiedzę,
jak i umiejętności menadżerom, umożliwia wypracowanie właściwego
modelu ekspansji, adekwatnego dla danego rynku i danej branży
muzycznej. Podkreślał też, że należy w tym kontekście rozróżniać rynki
finansowo atrakcyjne i doskonale zorganizowane (tutaj najlepszym jest
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rynek niemiecki) od takich, które z różnych są względów są trudne lub
mało atrakcyjne.
Michał Mendyk przypomniał z kolei o pożytecznych działaniach edukacyjnych Instytutu Muzyki i Tańca, skierowanych do menadżerów
i dyrektorów instytucji muzycznych takich jak warsztaty dla dyrektorów
teatrów muzycznych i oper Menedżer 2.0 a także publikacja Vademecum
artysty – muzyka i taniec oraz wykłady towarzyszące jej dystrybucji.
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Następnie w dyskusji pojawił się aspekt współpracy w polityce eksportowej pomiędzy instytucjami kultury powołanymi przez państwo.
W ocenie Michała Mendyka współpraca ta występuje, aczkolwiek nie
jest systemowa i zinstytucjonalizowana, co jednak stanowi jej wartość,
gdyż zabezpiecza autonomię działania. Z kolei Ryszard Cieśla zgłosił
postulat, aby w przypadku instytucji państwowych konieczność takiej
współpracy została w przyszłości zdefiniowana albo jako obowiązkowy
model działania, albo jako konieczność rozeznania możliwości koordynacji
poszczególnych strategii. Jako przykład braku takiego skoordynowanego
działania przypomniał swoje doświadczenie przy próbie wprowadzenia
przez Polonię chicagowską opery Straszny Dwór na scenę Lyric Opera
of Chicago w 2016 roku, kiedy brak wsparcia finansowego dla budżetu
zebranego przez Paderewski Symphony Orchestra (organizacji polonijnej)
ze strony którejś z instytucji powołanych do promocji polskiej kultury,
uniemożliwił realizację wydarzenia.
Moderator (Ryszard Cieśla), odnosząc się do kwestii trudności przewidzenia rezultatu działań promocyjnych podjętej przez Michała Mendyka
na przykładzie niezwykle kosztownej – jak się okazało – promocji
polskiego kompozytora Pawła Mykietyna, gdzie renomowany kwartet
zagraniczny wykonał zamówiony u niego utwór tylko jeden raz, podniósł
kontekst oceny dokonań dwóch wielkich wydarzeń promocji polskiej
kultury na przestrzeni ostatnich lat, czyli Roku Chopinowskiego i Roku

Moniuszkowskiego. Podkreślił, że o ile w przypadku Chopina jest oczywiste, że za każdym razem jest to znakomita promocja wizerunku Polski,
o tyle w przypadku Moniuszki końcowy rezultat promocyjny, mimo
dużej liczby wydarzeń, może nie być dostatecznie satysfakcjonujący
pod kątem skali oddziaływania. Należałoby zatem uzyskać analizę
efektów Roku Moniuszkowskiego pod tym kątem i wyciągnąć z niej
wnioski na przyszłość. Analiza projekcyjna możliwych skutków z pewnością byłaby narzędziem wspierającym w takich wypadkach. Pytanie,
czy została wykonana lub czy jest wymagana?
Z kolei Michał Znaniecki jako najlepszą formę promocji polskiej muzyki
klasycznej za granicą wskazał osobiste dotarcie z konkretnymi utworami do osób decyzyjnych, aby – poprzez bezpośrednią prezentację –
wywołać ich zachwyt i zachęcić do wprowadzenia tychże utworów do
repertuaru. Do tego aspektu nawiązał także Ryszard Cieśla, opowiadając
o swoich akademickich prezentacjach twórczości Moniuszki w Chinach,
podczas których słuchacze, niezaprogramowani edukacją europejską
określającą Moniuszkę jako kompozytora nieznanego i regionalnego,
natychmiast pozycjonowali go na poziomie najbardziej wartościowych
pozycji europejskiego repertuaru.
W konkluzji panelu zauważono, że eksport i promocja muzyki polskiej
powinny być rozpatrywane z uwzględnieniem zainteresowania odbiorców. W przypadku muzyki rozrywkowej jest to weryfikowane poprzez
efekty finansowe, zgodnie z prawem podaży i popytu. Przy pozostałych
gatunkach, które wymagają wsparcia dotacyjnego, wyprzedzająca
ocena zainteresowania odbiorców nie jest oczywista. Dlatego potrzebne
są długofalowe działania uwzgledniające specyfikę danego rynku (inny
będzie rynek amerykański, inny niemiecki, inny azjatycki), a także budowanie działań informacyjnych i promocyjnych od początku planowania
koncertów za granicą.
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Potrzebne jest także przygotowanie polskich artystów i polskich promotorów do zasad działania danego rynku zagranicznego. W dalszym ciągu
trudno jest bowiem wskazać artystów, którzy mogą i potrafią przekuć
sukces w Polsce na popularność poza krajem – a jeśli nawet uda im się
zaprezentować przed zagraniczną publicznością, rzadko przekłada się
to na uzyskanie trwałej popularności. Należy także pamiętać, że żadna
instytucja i zewnętrzny management nie zastąpią artystom wewnętrznej
zdolności i determinacji do autopromocji, a przygotowania do działalności
rynkowej nadal brakuje w programach edukacji zawodowej muzyków.
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W trzecim panelu zatytułowanym „Impresariat muzyczny i promocja polskiej muzyki” omawiano przede wszystkim rolę impresariatu muzycznego
i potrzebę wykorzystania przez artystów profesjonalnych metod zarządzania swoją karierą muzyczną. W dyskusji moderowanej przez dyrektora
Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, Andrzeja Kosendiaka, przedmiotowe zagadnienia omawiano zarówno z perspektywy państwowych
instytucji kultury, jak i z perspektywy niezależnych działań rynkowych.
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC) reprezentowała Joanna
Bokszczanin, która od ośmiu lat prowadzi program promocji młodych
talentów pianistycznych, z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT)
w panelu uczestniczył zaś Lech Dzierżanowski organizujący cykle koncertowe „Z klasyką przez Polskę” oraz „Scena dla Muzyki Polskiej”. Drugą
grupę reprezentowali Magdalena Todynek-Jabłońska (menedżerka Atom
String Quartet), Paweł Marciniak (hiszpański Impresariat TACT) oraz
Grzegorz Kotów z niemieckiego impresariatu Liu Kotow Management.

Kontynuując poniekąd wątki poruszone w panelu poświęconym eksportowi polskiej muzyki, paneliści zwrócili uwagę na fakt, że zagranie kilku,
a nawet kilkunastu koncertów za granicą nie oznacza ani uzyskania
popularności, ani trwałej kariery międzynarodowej. Takiej gwarancji nie
daje także wygranie jednego czy nawet kilku międzynarodowych konkursów muzycznych. Oczywiście, istnieją takie konkursy, których zwycięzcy
uzyskują przepustkę na światowe estrady, jak choćby Międzynarodowy
Konkurs Chopinowski, ale jest ich niewiele. Bo jeżeli konkurs sam nie
zbudował własnej marki, nie jest on w stanie wypromować swoich
zwycięzców. Jak zauważył Grzegorz Kotów, z perspektywy impresaria
czasem ciekawszy może być zdobywca drugiej lub trzeciej nagrody, ale
mający ciekawą osobowość artystyczną. Młody artysta nie powinien
się bowiem nastawiać ani na bicie konkursowych rekordów ani na błyskawiczne robienie kariery, ale na jak najlepsze zaprezentowanie się
na estradzie w kontakcie z publicznością – powinien być autentyczny,
osobliwy, w jakiś sposób się wyróżniać. Patrząc na zjawisko promocji
polskich wykonawców z perspektywy zagranicznego impresariatu,
dodał też, że podstawą do podjęcia decyzji o takiej współpracy jest
sprawdzenie, jak ktoś radzi sobie na rynku lokalnym. Doświadczenie
koncertowe, zbudowanie repertuaru, uzyskanie dobrych opinii powinno
w pierwszej kolejności nastąpić na polskich estradach – wówczas
artysta może liczyć na pozyskanie mecenasa, sponsora lub impresaria,
który pomoże mu w zagranicznej promocji. Innym ważnym aspektem
budowania interesującego dla zagranicznych odbiorców wizerunku
artystycznego jest także tworzenie własnego, oryginalnego repertuaru.

Na wstępie paneliści zastanawiali się, czy przygotowanie muzyczne
pomaga prowadzić impresariat artystyczny. Zgodnie uznali, że jest
to pomocne, a nawet konieczne. Przy czym nie musi to być formalny
dyplom szkoły muzycznej II stopnia lub uczelni muzycznej. Konieczna
jest jednak bardzo dobra znajomość muzyki i środowiska muzycznego,
a w tym kierunkowe wykształcenie na pewno pomaga.

System edukacji artystycznej, oprócz kształcenia umiejętności wykonawczych, powinien rozwijać umiejętność budowania swojej kariery,
autoprezentacji w różnych formach, uczyć zasad działania rynku artystycznego zarówno w Polsce, jak i za granicą – to jeden z wniosków, który
podkreślali wszyscy uczestnicy panelu. Doświadczenie pokazuje bowiem,
że absolwenci wydziałów wokalnych lub instrumentalnych – mimo
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dobrego przygotowania w zakresie wykonawstwa – nie posiadają
kompetencji zarówno do rozpoczęcia pracy w instytucji muzycznej, jak
i samodzielnego kierowania swoją karierą. Nie znają wymagań repertuarowych, profesjonalnej organizacji pracy, mechanizmów promocji
oraz podstawowych zagadnień rynkowych i prawnych.
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Potrzebny jest też rozwój działalności impresaryjnej w Polsce. Ocenia się,
że tylko około 2% muzyków na stałe współpracuje z profesjonalnym impresariem. Tymczasem to impresario, często poprzez współpracę z innymi,
światowymi agencjami, może zapewnić międzynarodowe kontrakty
i promocję zarówno dla konkretnych artystów, jak i muzyki polskiej jako
takiej. To do niego, poprzez długofalowe budowanie osobistych relacji
w połączeniu z wysokiej jakości ofertą artystyczną, należy rozwijanie
sieci kontaktów artysty, kreowanie i wspieranie strategii marketingowych
i promocyjnych, uczestniczenie w targach, współpraca z innymi agentami.
Na podstawie własnych doświadczeń paneliści przyznali, że sukcesy
na tym polu są możliwe. Wymagają one jednak od impresaria specyficznych zdolności interpersonalnych oraz dużej konsekwencji w działaniu.
Należy zauważyć, że jakkolwiek w Polsce jest niewielu prywatnych impresariów, szczególnie tych działających również za granicą, to jednak wszystkie
publiczne instytucje artystyczne, poprzez swoje działy programowe, pełnią
istotną rolę w zakresie impresariatu i promocji polskiej muzyki. Podobną
rolę pełnią organizatorzy uzyskujący państwowe dotacje na realizację
kreowanych przez siebie wydarzeń muzycznych. Nie należy w tym kontekście zapominać także o znaczeniu instytutów kultury polskiej za granicą.
Bardzo ciekawym działaniem opisanym podczas panelu jest cykl koncertów
„Z klasyką przez Polskę” organizowanych przez IMiT w małych miejscowościach z udziałem wybitnych polskich muzyków oraz młodych laureatów
międzynarodowych konkursów. Zdarza się, że realizowane w ramach cyklu
koncerty muzyki poważnej to pierwsze tego typu wydarzenie w danej

miejscowości. Doświadczenie pokazało jednak, że są one bardzo dobrze
odbierane i cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wypływa
z tego wniosek, że publiczność nie jest zamknięta na trudną i bardziej
wymagającą muzykę – należy jednak wiedzieć, jak jej taką muzykę
umiejętnie przedstawić. Trzeba wybierać interesujące utwory, trzeba
wyszukiwać atrakcyjne miejsca, w których można je grać – radził Lech
Dzierżanowski. Warto jednak podkreślić, że takie systemowe, pozytywistyczne wręcz docieranie z wysoką kulturą muzyczną do peryferyjnych
regionów wymaga realizacji wydarzeń nieodpłatnych dla publiczności,
a co za tym idzie: mecenatu państwa, jaki w tym przypadku zapewnia
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W rozmowie wielokrotnie podkreślano też znaczenie budowanej latami
marki – zarówno indywidualnego artysty, zespołu muzycznego, jak
i impresariatu – niezbędnej do uzyskania trwałej obecności polskiej
muzyki na światowych estradach. Dodajmy: marki, którą tworzy się
długo, ale którą można szybko i łatwo stracić. Jako kluczowe elementy
do budowy tej marki wskazano profesjonalizm oraz dobre relacje z organizatorami życia muzycznego w wybranych krajach.
Ze wszystkich trzech panelowych dyskusji wyłoniły się dwa główne wnioski.
Po pierwsze przekonanie, że państwo powinno nadal rozwijać systemowe
mechanizmy wsparcia muzyki polskiej i polskich wykonawców tak, aby
zapewnić jej obecność na estradach w kraju i za granicą. Ma to dla polskiej
kultury wymiar promocyjny i wizerunkowy, ale także gospodarczy, jako
element rozwoju istotnego sektora przemysłu kulturowego. Po drugie –
środowisko muzyczne i menedżerów kultury powinno rozwijać swoje kompetencje w dziedzinie profesjonalnego zarządzania organizacją wydarzeń
artystycznych, promocją artystów i rozwojem ich kariery. W działania te
powinny się włączyć zarówno wyższe uczelnie artystyczne, jak również
państwowe instytuty, które w zakresie swojej działalności mają przecież
wspieranie szeroko pojętej działalności artystycznej.
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Czy granie muzyki polskiej się opłaca?
PR O B LE M :

Brak nagrań utworów rodzimego repertuaru
w polskim i zagranicznym obiegu wydawniczym, skutkujący brakiem zainteresowania światowych instytucji wykonawstwem
muzyki polskiej.
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PR O B LE M :

P O STU L AT Y:

•	Stworzenie programu nagrań utworów
•	Otwarcie się polskich wydawnictw na zagrapolskiego repertuaru. Gdyby 30 orkiestr
niczne rynki, rozwinięcie współpracy mięsymfonicznych nagrało po kilka kompozydzynarodowej w zakresie zagranicznej
cji rocznie – w ciągu kilku lat powstałaby
dystrybucji płyt z polskim repertuarem.
solidna, licząca kilkaset utworów podstawa
do dalszej promocji.

P O STU L AT:

Zbyt krótkie okresy realizacji zadań dotowa•	Stworzenie długoterminowych (minimum
nych przez państwo w stosunku do rytmu
trzyletnich) programów dotacyjnych
pracy instytucji muzycznych (oper, filharmonii,
dla instytucji.
teatrów muzycznych).
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Eksport muzyki polskiej
PR O B LE M :

Niewystarczająca obecność
polskiej muzyki za granicą.
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P O STU L AT Y:

•	Stworzenie mechanizmu wsparcia
dla wykonań muzyki polskiej przez
zagranicznych wirtuozów.

•	Większa aktywność instytutów polskich
w roli „lobbystów” na rzecz prezentowania
muzyki polskiej w instytucjach muzycznych
poszczególnych krajów.

•	Niezamykanie się polskich wydawnictw
•	Wprowadzenie międzynarodowego
na zagraniczne rynki, rozwinięcie współelementu do programu „Zamówienia
pracy międzynarodowej w zakresie zagrakompozytorskie”, polegającego na dofinannicznej dystrybucji nagrań z polską muzyką.
sowaniu kompozytorów polskich piszących
muzykę dla zagranicznych instytucji.
•	Nawiązanie międzynarodowej współpracy
z zagranicznymi mediami, zmierzającej do
•	Uświadomienie muzykom konieczności
publikowania w nich artykułów poruszajądokonywania przez nich osobistych inwestycych tematykę polskiej muzyki.
cji w promowanie własnej twórczości na rynkach zagranicznych, m.in. finansowania
•	Wydawanie najbardziej wartościowych
wyjazdów na konkursy, showcases, zatrudksiążek popularyzujących polską muzykę
niania zagranicznych agencji PR – konsetakże w języku angielskim.
kwentna promocja i medialna obecność
artysty są niezbędnym, pierwszym krokiem •	Przygotowanie managerów i artystów
do zagranicznej aktywności koncertowej.
w zakresie wiedzy dotyczącej mechanizmów
funkcjonowania poszczególnych rynków
•	Zobligowanie dyrektorów polskich instyzagranicznych (szkolenia, warsztaty).
tucji muzycznych do nawiązywania
partnerskich relacji z ich zagranicznymi
odpowiednikami, umożliwiających wymianę
ofert artystycznych.
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Impresariat i promocja muzyki polskiej
PR O B LE M :

Brak profesjonalnej kadry managerskiej.

PR O B LE M :

Brak kompetencji muzyków w zakresie
promocji, prawa, działań impresaryjnych.
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PR O B LE M :

Niewystarczające funkcjonowanie tzw.
„wymagającej” polskiej muzyki w świadomości odbiorców pochodzących z mniejszych miejscowości.

P O STU L AT:

•	Tworzenie kierunków studiów przygotowujących do zawodu managera muzycznego.

P O STU L AT:

•	Wprowadzenie do systemu edukacji (fakultatywnie) przedmiotów przygotowujących
do funkcjonowania na rynku muzycznym,

obejmujących podstawy biznesu, prawa,
PR i promocji, psychologii, pedagogiki.

P O STU L AT Y:

•	Systemowa, dotowana przez państwo praca – zasadą dokonywania oceny ich efektywnou podstaw polegająca na prezentowaniu
ści dopiero po kilku latach.
w małych miejscowościach koncertów
z „wymagającą”, polską muzyką. Koncerty – •	Uruchomienie wsparcia finansowego
połączone z działaniami edukacyjnymi
szkół w zakresie realizowania tzw. audy(wykłady, pogadanki, warsztaty) – powinny
cji szkolnych z udziałem profesjonalnych
być oceniane zgodnie z:
muzyków, podczas których uczniom szkół
podstawowych i ponadpodstawowych
– zasadą odrzucenia kryterium frekwencji
prezentowane są dokonania polskiej
oraz kryterium zysku finansowego,
muzyki wielu gatunków.
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Jak mówić
o muzyce polskiej?

61
obejrz yj wideo

Paneliści:

Ewa Bogula
Kalina Cyz
Tadeusz Deszkiewicz
Małgorzata Małaszko-Stasiewicz
Moderator:

Piotr Matwiejczuk
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Piotr Matwiejczuk
Poznać, polubić, porozmawiać…
W 1946 roku ukazała się popularna historia muzyki polskiej autorstwa
Józefa Reissa o znamiennym tytule Najpiękniejsza ze wszystkich jest
muzyka polska. Przez całe lata w ten właśnie sposób – z powodów całkowicie pozamuzycznych – w polskim piśmiennictwie i w dyskursie społecznym
próbowano na siłę dowartościowywać rodzimą twórczość kompozytorską. Niektórym z nas zdarza się myśleć w ten sposób o muzyce polskiej
również i dziś, choć zapewne przyczyny nie są już natury emocjonalnej
czy politycznej – tak jak tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej.

62

Być może nasz ambiwalentny, bałwochwalczo-krytyczny stosunek do
rodzimego dorobku muzycznego wynika z kompleksów, które z kolei
swoje źródło mają w przekonaniu, że to, co warte uwagi, musi być najpiękniejsze i najlepsze, zaś sztuką przeciętną lub po prostu dobrą nie
warto się zajmować. Ale przecież poza cywilizacyjnym centrum wszyscy są w jakiś sposób prowincjonalni – to fakt tyleż oczywisty, co dla
niektórych trudny do zaakceptowania.
Centrum w sferze muzyki nigdy nie znajdowało się w Polsce. Mimo
to w historii naszej muzyki pojawiły się nazwiska jednego z największych
geniuszy świata i co najmniej kilku kompozytorów wybitnych. To dużo!
Twórcy równego Chopinowi nie ma większość narodów, ale nas często
zajmuje bardziej dowodzenie, że Moniuszko wcale nie był gorszy od
Smetany, a Karłowicz – od Dvořáka. Muzyki Karola Szymanowskiego
za granicą spopularyzować właściwie nie potrafiliśmy, wyręczyli nas
w tym Brytyjczycy. Więcej szczęścia mieli Witold Lutosławski, Henryk
Mikołaj Górecki czy Krzysztof Penderecki, którzy wypromowali się niejako
sami. A co z muzyką wcześniejszą? Czy właściwie oceniamy i dbamy

o obecność w życiu muzycznym utworów Mikołaja z Radomia, Wacława
z Szamotuł, Mikołaja Zieleńskiego, Adama Jarzębskiego, Grzegorza
Gerwazego Gorczyckiego, Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego?
Od naszego stosunku do własnej twórczości muzycznej zależy to, jak
ją traktujemy – czy jej słuchamy, jak dobrze ją znamy, czy potrafimy
opowiedzieć o niej obcokrajowcom, czy mamy pomysł na jej promocję
zarówno w kraju i za granicą, wreszcie czy potrafimy o niej po prostu
rozmawiać. Co więc zrobić, by zacząć na poważnie rozmawiać o muzyce
polskiej i jak o niej dyskutować?
Na początek zapewne warto zdefiniować przedmiot rozmowy. Czym
jest muzyka polska? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, kto jej
udziela. Muzykolog powiedziałby, że z określeniem „narodowości” muzyki
jest mnóstwo problemów, zwłaszcza przed XIX wiekiem, co wynika
z niejasnych kryteriów. Czy kompozytor powinien być Polakiem, mówić
po polsku, mieszkać w Polsce lub na terytorium współczesnej Polski? Czy
utwory powinny odwoływać się do polskiej muzyki ludowej? Czy w dziełach z tekstem nieodzowny jest język polski, czy też libretto łacińskie
lub niemieckie wcale nie dyskwalifikuje danego utworu jako polskiego?
Niektórzy badacze postulują, by do muzyki polskiej zaliczać każdą twórczość muzyczną, która ma jakikolwiek związek z naszą kulturą. Taka
inkluzywna definicja jest z być może najlepszym wyjściem.
Jeśli zaś głosu udzielimy ludziom mediów, okaże się, że problem jest zgoła
inny i sytuuje się w sferze prawnej. Wynika z zapisu w ustawie o radiofonii
i telewizji, który do muzyki polskiej kwalifikuje wyłącznie utwory z tekstem
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polskim, co jest kwalifikacją „kuriozalną”, podkreślała na Konwencji
Muzyki Polskiej Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, dyrektor – redaktor
naczelna Programu 2 Polskiego Radia. Jeśli bowiem radiowa Dwójka
przez trzy tygodnie, kilkanaście godzin dziennie transmituje przesłuchania Konkursu Chopinowskiego, w rozumieniu ustawy nie emituje muzyki
polskiej… Polskie prawodawstwo w tym zakresie wciąż, mimo upływu
wielu lat, nie zauważa istnienia muzyki innej niż piosenki. Pozostaje więc
jedynie efektem udanej akcji lobbowania środowisk „rozrywkowych”,
a nie świadectwem poważnego podejścia do pełnienia misji przez media
publiczne. Tym samym rozliczanie takich mediów jak Dwójka z udziału
muzyki polskiej w programach radiowych i telewizyjnych na podstawie
aktualnie obowiązujących przepisów nie daje odpowiedzi na pytanie,
jak pielęgnujemy nasze dziedzictwo muzyczne i jaki jest faktyczny udział
muzyki kompozytorów polskich w przekazie medialnym.

internetowych. Sytuacja niewątpliwie polepszyła się w ostatnich latach,
a nawet miesiącach – warto wspomnieć choćby o portalu internetowym
portalmuzykipolskiej.pl i programie Dziedzictwo Muzyki Polskiej, na które
uwagę zwróciła podczas Konwencji Muzyki Polskiej Ewa Bogula, zastępczyni kierownika Działu ds. Nauki i Wydawnictw Narodowego Instytutu
Fryderyka Chopina. Pojawiło się też sporo nowych prac, zarówno naukowych, jak i popularnych, dotyczących twórców i wykonawców muzyki
polskiej, a także wydań nutowych. Bez tych ostatnich nie może być
zresztą mowy o przedmiocie naszej dyskusji, bo – rzecz to oczywista –
bez wykonań muzyka nie istnieje. Wciąż jednak sytuacja daleka jest od
idealnej, o czym świadczy już choćby fakt opóźnień w wydawaniu dzieł
wszystkich Stanisława Moniuszki. Na opublikowanie nut dzieł autora
Halki czekamy już blisko 150 lat, a do ukończenia tej monumentalnej
serii wydawniczej droga jeszcze bardzo daleka.

Taki stan rzeczy z pewnością komplikuje rozmawianie o muzyce polskiej,
a na nadawcach wymusza tworzenie własnych kryteriów oceny tej
twórczości muzycznej, która zaliczana jest do dziedzictwa polskiego, co
na Konwencji podkreślała Kalina Cyz, dyrektor – redaktor naczelna TVP
Kultura. Jeśli bowiem media realizowałyby wyłącznie obowiązek wynikający z zapisów ustawy, mogłyby bez uszczerbku dla prawa pomijać całe
połacie polskiej twórczości kompozytorskiej. Warto przy tym zauważyć,
że – niezależnie od zapisów ustawowych – nadawanie muzyki związanej
z kulturą danego kraju jest uważane za obowiązek każdego nadawcy.
Przestrzegają go wszystkie media publiczne zrzeszone w Europejskiej Unii
Nadawców (EBU), o czym można łatwo przekonać się, gdy prześledzi się
ofertę udostępnianą w ramach wymiany międzynarodowej.

Należy przy tym zwrócić uwagę na dwa osobne porządki, choć przecież
jeden wynika z drugiego. Ten pierwszy to dostęp do materiałów naukowych i popularnych, ten drugi – upowszechnianie wiedzy. Czy popularyzacja tak zwanej muzyki poważnej odnosi sukcesy? Czy znaleźliśmy
adekwatny język, którym można o tej muzyce opowiadać? Wydaje
się, że nie do końca, czego dowodzą badania dotyczące współczesnej
recepcji Stanisława Moniuszki i jego dorobku twórczego, prowadzone
przed i po Roku Moniuszki (2019). Sytuacja zmieniła się na lepsze, ale
poziom znajomości przedmiotu jest wciąż daleki od tego, co można by
uznać za satysfakcjonujące.

Drugim podstawowym problemem w mówieniu o muzyce polskiej jest
dostęp do niej. Sprawa wydawać się może prozaiczna, ale często taka nie
jest. W naszym kraju wciąż brakuje wydań nutowych, prac naukowych
i popularnych w formie książek, nagrań audio i wideo, portali i platform

Według opinii wyrażanych na panelu Konwencji Muzyki Polskiej, popularyzacja jest z założenia długą i metodyczną pracą „u podstaw”. Istotna
jest w niej forma i język – jedno i drugie powinno być adekwatne do
miejsca i czasu, powinno się też pamiętać o specyfice danego odbiorcy
oraz o medium, którego się używa. Jest to oczywiście problem, z którym
borykają się dziennikarze muzyczni, próbujący znaleźć złoty środek
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między analizą muzykologiczną a banałem. I jeśli tego środka znaleźć
się nie udaje, przyczyn upatruje się między innymi w źródłach polskiej
muzykologii. Od początku swojego istnienia związana ona była z muzykologią niemiecką i do niedawna jeszcze nadal tkwiła w podejściu
nakierowanym niemal wyłącznie na poważną i szczegółową analizę
dzieła muzycznego, pozbawiona zaś była aspektu interdyscyplinarnego,
popularyzatorskiego i anegdotycznego – a więc tego wszystkiego, z czego
słynie muzykologia anglosaska i każda, nie tylko naukowa, refleksja
o muzyce w tamtym kręgu kulturowym.
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Być może tu należy dopatrywać się źródeł fenomenu Leonarda Bernsteina,
genialnego popularyzatora muzyki, prawdziwego muzycznego magika,
który potrafił „zaczarować” wszystkich – od kilkuletnich dzieci po doświadczonych muzyków i przemądrzałych muzykologów. Z całą pewnością
Bernstein był też po prostu nietuzinkową osobowością o wielkiej charyzmie.
Byli i są tacy również w Polsce, na co zwrócił uwagę podczas Konwencji
Tadeusz Deszkiewicz, prezes zarządu Polskiego Radia RDC, który przypomniał dokonania Henryka Czyża czy Macieja Niesiołowskiego. Artyści
są zresztą z reguły dobrymi popularyzatorami – to praktycy, ludzie nie
uwikłani tak bardzo w naukową analizę muzyki jak muzykolodzy.
Popularyzowanie muzyki jest zadaniem szalenie trudnym, przyznawała
na Konwencji Ewa Bogula. Przedstawicielka NIFC podkreślała potrzebę
opowiadania różnorodnego i pod względem językowym, i merytorycznym, a także umieszczania muzyki w rozmaitych kontekstach, które
pozwalają zbliżyć się do świata dźwięków – czyli do sztuki całkowicie
niewerbalnej – tym, którzy mają więcej obaw. Dodatkową weryfikacją
sposobu, w jaki opowiadamy o muzyce, jest mówienie lub pisanie dla
dzieci. Najmłodsi odbiorcy zawsze błyskawicznie i bezwzględnie informują,
czy przekaz nie jest nudny, zbyt uproszczony, naiwny czy hermetyczny.

Elitarne nigdy nie stanie się egalitarne i chyba nikt rozsądny nie ma
takich oczekiwań. W popularyzacji chodzi raczej o ogólną orientację jak
najszerszych kręgów danej społeczności w dziedzinie muzyki – tak, by
rozmawianie o niej było możliwe przynajmniej na bardzo podstawowym
poziomie; aby muzyka „klasyczna” stanowiła na tyle powszechny kod
kulturowy, by ludzie byli w stanie porozumieć się, rozmawiając o niej lub
odwołując się do tematyki z nią związanej. Zaś w wersji jeszcze bardziej
podstawowej chodzi o osłuchanie, bez konieczności pogłębiania wiedzy
na temat muzyki, z którą się obcuje. Język dźwięków mówi często sam
za siebie i potrafi dotrzeć z przekazem, który niesie nawet do całkowitego
laika. Słuchacze są zresztą w zdecydowanej większości nieprzygotowani
teoretycznie. To, co ich interesuje, pozostaje w sferze emocji zawartych
w muzyce, co nie oznacza, że nie są w stanie przyjąć choćby minimalnej
dawki wiedzy teoretycznej. Nie ona jednak jest tu najważniejsza.
Jak mało bywa istotna pokazują nowe media, portale społecznościowe,
streamingi wydarzeń muzycznych i wszystko to, co wiąże się z pandemicznymi doświadczeniami 2020 roku. Rewolucja, jaką lata temu zapoczątkował internet – który w ostatnim roku swoją obecność w świecie
kultury zwielokrotnił – prowokuje media tradycyjne do zmiany przekazu
o muzyce. Chodzi tu zresztą nie tylko o specyficzne formy powstałe
w świecie wirtualnym, lecz także o obecność w internecie mediów
tradycyjnych, które ukazują tam niejako swoją drugą twarz, rzadko
bowiem prezentują się tak samo, jak w swoim podstawowym wydaniu.
Czym różni się mówienie o muzyce w internecie od mówienia przez radio
lub pisania w prasie? Różnice znajdujemy przede wszystkim w odbiorcy,
ponieważ mówić o muzyce należy w kontekście oczekiwań społecznych,
a w internecie oczekiwania są inne niż w mediach tradycyjnych. Radio
i telewizja już dawno przestały być mediami towarzyszącymi – coraz częściej wyłączamy odbiorniki, co jest efektem między innymi ograniczenia
naszej percepcji w „przebodźcowanej” w ostatnich latach rzeczywistości.
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Uczestnicy Konwencji Muzyki Polskiej podkreślali, że w sieci należy bezwzględnie dbać o jakość, by nie uwiarygadniać przedsięwzięć „socjalnych”
kosztem obniżenia poziomu artystycznego. Z drugiej strony trudno nie
obniżać poziomu technicznego przekazu, zwłaszcza jeśli radio nadaje
na falach ultrakrótkich sygnał najwyższej jakości, zaś telewizja emituje
swój program w jakości HD. Warto również zwrócić uwagę na fakt,
że część mediów musiała dostosować się do nowego rodzaju przekazu – w radiu nieodzowna jest więc transmisja obrazu, który z istotą
tego medium nie ma nic wspólnego, czy wręcz – w pewnym sensie – jest
jego zaprzeczeniem. Mimo to radio nie miało wyjścia i znalazło swój
internetowy modus operandi.
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W ofercie wielu nadawców pojawiły się nowe sposoby obcowania
z muzyką, łączące dźwięk, obraz i słowo – tworzyły je zarówno media,
jak i instytucje kultury, wydawcy, organizatorzy koncertów i festiwali.
Dostępność do muzyki i refleksji o niej często jest nieodpłatna. Zaś
bardziej tradycyjne kanały dotarcia do odbiorców wspomagają media
społecznościowe. Efekt często był zaskakująco dobry, co wiązało się
z wyjątkowo atrakcyjną dla wielu odbiorców ofertą, choćby możliwością
znalezienia się – choćby wirtualnego – w miejscach, w których nigdy nie
było się w rzeczywistości. Wiele z tych nowych form prezentowania muzyki
w internecie – na przykład „domówki” – było niewątpliwie ersatzem. Ale
przecież istniały na długo przed pandemią, będą też prawdopodobnie

istniały po niej. Zatem może okazać się, że coś, co było „zamiast”, istnieć
będzie „obok” jako dodatkowa forma obcowania ze sztuką.
U progu trzeciej dekady XXI wieku z całą pewnością nie powinniśmy już
pytać, „czy najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska”. Powinniśmy
raczej zastanowić się, jaką rzeczywiście ma wartość i jak my sami ją
oceniamy. Nasz zdroworozsądkowy stosunek do własnego dziedzictwa
muzycznego i współczesności muzycznej jest kluczowy, by z jednej strony
nie popadać w megalomanię, z drugiej – w przesadny krytycyzm. Aby
bez kompleksów móc popularyzować własną twórczość muzyczną
w Polsce i na świecie, a nie czekać, aż zrobią to za nas inni. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że obcokrajowcy zbyt wiele razy pokazywali
nam, jak świetną muzykę pisali polscy kompozytorzy. Czy więc muzyka
polska powinna zachwycać? No bo „jak to Gałkiewicza nie zachwyca,
jeśli tysiąc razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że zachwyca?!”. Jest
wielce prawdopodobne, że – zupełnie jak gombrowiczowski uczeń nie
był w stanie przeczytać ze Słowackiego więcej niż dwóch wersów – tylko
udajemy, że znamy twórczość kompozytorów rodzimych. Gdybyśmy
bowiem poznali ją naprawdę, moglibyśmy nawet jeśli nie zachwycić się
nią, to co najmniej ją polubić. A to pierwszy krok do pogłębionej refleksji
o sztuce lub choćby angażującej, a wcale nie specjalistycznej rozmowy
i owocnej promocji naszego dorobku muzycznego za granicą. Wszak
najchętniej rozmawia się o tym, co się zna i ceni.

PR O B LE M :

P O STU L AT:

Zapis ustawy o radiofonii i telewizji, który
definiuje muzykę polską wyłącznie poprzez
kryterium tekstowe.

•	Zainicjowanie prac nad znalezieniem pozatekstowej definicji muzyki polskiej uwzględniającej jej szerszy kontekst wykonawczy,
kulturowy i historyczny.
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PR O B LE M :

P O STU L AT Y:

Brak rzetelnych źródeł wiedzy
o muzyce polskiej:
– wydań nutowych,
– prac naukowych,
– zrozumiałych dla ogółu społeczeństwa
prac popularnonaukowych,
– nagrań audio i wideo,
– portali i platform internetowych.

•	Kontynuacja prac nad wydaniami nutowymi najważniejszych kompozytorów
polskich (w tym dokończenie wydania dzieł
wszystkich Stanisława Moniuszki).
•	Większe otwarcie się muzykologii polskiej
na osiągnięcia popularyzatorskie muzykologii kręgu anglosaskiego: interdyscyplinarność, anegdotyczność, kontekstowość,
różnorodność przekazu, otwartość.
•	Poszerzanie oferty nagrań audio i wideo
opatrzonych komentarzami krytycznymi
dostosowanymi do kompetencji odbiorców.
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PR O B LE M :

P O STU L AT Y:

Kryzys profesjonalnej krytyki muzycznej –
brak redaktorów muzycznych znających swój
fach, likwidowanie w prasie rubryk poświęconych muzyce.

•	Opieka nad młodymi krytykami: stworzenie
warsztatów krytyki muzycznej, konkursu
na krytyka roku.
•	Stworzenie (na przykład przez IMiT) portalu
publikującego rzetelne, profesjonalne recenzje muzyczne.
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•	Rozbudowa platform internetowych promujących polską muzykę.
•	Zachowanie form internetowych wypracowanych lub spopularyzowanych podczas
pandemii, łączących muzykę, dźwięk i słowo,
jako szczególnie cennych sposobów prezentowania muzyki. Szersze wykorzystanie narzędzia, jakim jest You Tube poprzez
tworzenie kanałów tematycznych prezentujących poddane merytorycznej i technicznej
selekcji nagrania polskiej muzyki.
•	Większa dbałość o jakość oferty internetowej – dopracowanie techniczne i artystyczne wirtualnych form prezentowania
muzyki, takich jak streamingi koncertów.

•	Przywrócenie rubryk muzycznych w prasie,
programów telewizyjnych i radiowych zajmujących się krytyką muzyczną.
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Muzyka w czasach
pandemii – czego
(nie) nauczył nas
covid-19?
67

obejrz yj wideo

Paneliści:

prof. dr hab. Ryszard Cieśla
dr Jacek Jekiel
Ewa Bogusz-Moore
dr Przemysław Kieliszewski
Moderatorka:

Katarzyna Meissner
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Jerzy Szczerbakow
Czy COVID-19 to samo zło?
Zaczęło się dość niewinnie: pod koniec 2019 roku w bliżej nieznanym, chińskim miasteczku Wuhan (które okazało się ośmiomilionową metropolią)
pojawił się nowy wirus. Ta informacja była wówczas tylko jednym z wielu
newsów na portalach informacyjnych. Ale już chwilę później także nasza
rzeczywistość „stanęła dęba”. Słowo COVID i koronawirus zaczęły być

odmieniane przez wszystkie przypadki i okazało się, że wirus ma wpływ
nie tylko na mieszkańców Chin, ale głęboko ingeruje także w polską
kulturę. Jak w czasach pandemii radzi sobie branża, będąca przecież
bardzo ważnym elementem zdrowia naszego społeczeństwa, a jednocześnie sferą zajmującą się delikatną i kruchą materią przeżywania sztuki?

Zmiana, ale jaka?
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Pierwsze skojarzenia, jakie wywołuje COVID-19 to lęk, niepewność
i zmiana – na gorsze... Ale czy tylko? Może warto spróbować dostrzec
pozytywne aspekty sytuacji, w jakiej świat znalazł się w 2020 roku?
Kultura, nie inaczej niż większość dziedzin życia społecznego, bardzo
ucierpiała z powodu pandemii. Z pewnością jest to dla niej czas trudnych
transformacji. Ale czy mają one wyłącznie destrukcyjny charakter? Może
obecny kryzys stanie się punktem wyjścia do stworzenia czegoś nowego?
Społeczeństwa całego świata musiały przejść przez niełatwy proces
akceptacji nowej rzeczywistości. Nikt przecież nie przyjmował do wiadomości, że pandemia będzie trwała tak długo. „Przeczekamy i wrócimy do tego, co było” – powtarzaliśmy. Niestety, po wielu miesiącach
musimy pogodzić się z tym, że nic już nie będzie takie samo. Jednym
z psychologicznych mechanizmów obrony przed gwałtownymi zmianami
jest wyparcie: to co się dzieje, wydaje się tak absurdalne i abstrakcyjne,
że aż nierzeczywiste. W rezultacie jednak nieuniknione jest przyjęcie nowej
perspektywy, weryfikacja dotychczasowego postrzegania spraw i dostosowanie się do nowych okoliczności. W świecie kultury jest to w znacznej mierze zadanie przypisane dyrektorom instytucji – to właśnie oni

stanęli przed koniecznością „ucieczki do przodu”, szukania i wdrażania
adekwatnych do nowej sytuacji rozwiązań. I okazało się, że wiele z tych
rozwiązań ma szansę pozostać w przestrzeni kultury nie tylko na czas
królowania (nomen omen) koronawirusa.
Jak zauważył Ryszard Cieśla, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów
Muzyków związane z pandemią obostrzenia i przysłowiowe wywrócenie
się stolika sprawiły, że przed kulturą otworzyły się nowe kanały dystrybucji. Internet zatętnił kulturalnym życiem: transmisjami i retransmisjami wydarzeń. Ale czy to oznacza, że odbiorcy kultury już na dobre
przeniosą się do sieci? Czy jesteśmy właśnie świadkami narodzin homo
internetusa? Niekoniecznie. Przypadający na lato i jesień powrót do
sal koncertowych pokazał, że publiczność jest złakniona bezpośredniego kontaktu ze sztuką i wykorzystuje każdą możliwość, aby na żywo
obcować z twórcami. Niemniej ten nowy aspekt odbioru kultury jest
bardzo ważny. Melomani, którzy mieli dotąd swoje sale koncertowe czy
operowe, zyskali alternatywne możliwości odbioru muzyki na żywo. Co
więcej, nowe kanały dystrybucji stworzyły dodatkowe szanse, chociażby
w zakresie przedstawiania dokonań kultury polskiej za granicą.
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Zmiany w sposobach zarządzania
instytucjami kultury – solidarność i eksperci
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Pandemia wymusiła zmiany na poziomie zarządzania instytucjami kultury. Ze względu na sanitarne obostrzenia, konieczność pracy zdalnej
części zespołów czy ograniczenia frekwencyjne pracowników – znacznie
zmienił się sposób komunikacji wewnątrz instytucji. Zniknął naturalny
„korytarzowy” system przepływu informacji, którego nie zastąpią konwersacje odbywające się za pośrednictwem internetowych komunikatorów. Dlatego wyzwaniem stało się znalezienie odpowiedniej formy
zapewnienia poczucia bezpieczeństwa członkom zespołów, którzy wciąż
są bombardowani informacjami wzmagającymi ich strach.

wielka, bo w grę wchodzi ludzkie życie. Z optymizmem dodała jednak: „Gdy
zadano mi pytanie, czy jako dyrektor mogę się na kimś oprzeć, uświadomiłam sobie, że mogę się oprzeć na każdym. Wytworzyła się u nas więź
zespołowa i wiem, że są ludzie (każdy ma oczywiście swój punkt widzenia),
z którymi mogę rozmawiać o problemach z różnych stron. Tak, ja jako
dyrektor muszę na koniec podjąć decyzję, bo to na mnie spoczywa odpowiedzialność. Ale chciałabym, żeby to wybrzmiało: możemy rozmawiać,
nazywać i oswajać w zespole wszystkie strachy. To zajmuje dużo czasu,
ale to jest inwestycja w zespół”.

Niezbędne okazało się zintensyfikowanie spotkań dyrektorów instytucji
nie tylko z kierownikami poszczególnych pionów, ale ze wszystkimi pracownikami. Dzięki temu obieg informacji znacząco przyspieszył. Zauważył
to Jacek Jekiel, dyrektor szczecińskiej Opery na Zamku: „(…) wszyscy
poczuliśmy, że każda decyzja ma wpływ na innych i im szybciej dotrze
do pracowników, im szybciej zostanie przedyskutowana, tym lepiej.
Zdecydowanie wzrosła liczba spotkań precyzujących decyzje i opracowujących strategie realizacji (…)”.

Obecna sytuacja prowokuje również pytania o strukturę zarządzania.
Czy stanowisko dyrektora kierującego instytucją powinno być rozdzielone z funkcją dyrektora artystycznego? Okazuje się bowiem, że poza
wyjątkami, stanowiska te wiążą się z zupełnie odmiennymi wyzwaniami,
kompetencjami i odpowiedzialnością.

Z kolei Przemysław Kieliszewski miał szczęście włączyć zespół kierowanego przez siebie Teatru Muzycznego w Poznaniu w projekt dotyczący
kultury organizacyjnej. Dzięki tej inicjatywie w poznańskim teatrze
udało się wdrożyć metodę tzw. zwinnego zarządzania, zgodnie z którą
ciężar decyzyjności i odpowiedzialność rozkładają się na wszystkich
pracowników. I choć za ostateczne decyzje odpowiada oczywiście
dyrektor, to sam Kieliszewski zadeklarował, że dzięki wprowadzonym
zasadom organizacji pracy dostaje bardzo duże wsparcie ze strony
całego zespołu.
Ewa Bogusz-Moore, dyrektor NOSPR w Katowicach, gdzie wprowadzono
podobne rozwiązania, przyznała, że odpowiedzialność dyrektorów jest

Niewątpliwie poprawa szybkości przekazywania informacji, a także włączanie w proces decyzyjny osób, które do tej pory w nim nie uczestniczyły,
mają szansę stać się nowym standardem zarządzania w instytucjach kultury. Ale najistotniejszą zmianą wypracowaną podczas pandemii wydaje
się wdrożenie modelu eksperckiego – okazało się bowiem, że kompetencje
(i autorytet) dyrektorów nie są wystarczające, aby sprostać wszystkim
nowym wyzwaniom. To dlatego w poznańskim teatrze odbywają się m.in.
spotkania z lekarzem, który kompetentnie i wiarygodnie odpowiada
na pytania związane z ochroną zdrowia, a tym samym pomaga rozwiać
niepotrzebne obawy. Po podobne rozwiązanie sięgnął katowicki NOSPR,
który zorganizował serię eksperckich webinarów: jak poradzić sobie ze
stresem i strachem, jak zadbać o siebie i bliskich. Z kolei w Instytucie
Muzyki i Tańca od kwietnia realizowany jest program „WspieraMY”,
w ramach którego muzycy i tancerze mogą uzyskać bezpłatne konsultacje psychologiczne.
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Samotność na szczycie
Choć COVID-19 wprowadził instytucje kultury w nowy wymiar solidarności nie zmienia to faktu, że pandemia to czas, w którym jak nigdy dotąd
dyrektorzy mogą czuć się osamotnieni. Ich jednoosobowa odpowiedzialność dotyczy nie tylko decyzji repertuarowych, administracyjnych
czy finansowych, ale także, a może przede wszystkim, bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników oraz publiczności.
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Co więcej, nierzadko pewne decyzje trzeba podjąć zanim nastąpi oficjalne
wyjaśnienie czy doprecyzowanie mających obowiązywać wytycznych. Jak
bowiem zrozumieć ogólnikowy komunikat, że próby mogą odbywać się
„w sposób bezpieczny”? Jak na przykład ustawić flecistę obok fagocisty,
aby nie stanowiło to żadnego zagrożenia? Brak jasnych zasad zmusza
dyrektorów do tworzenia własnych interpretacji. Na ich barkach leży
również ciężar trudnych decyzji o obniżeniu wynagrodzenia pracowników
lub zobligowania ich do pracy pomimo obaw przed zarażeniem.

Życia nie ułatwia także konieczność ciągłego dokonywania zmian. Jak
sprawnie organizować pracę, skoro nie można przygotować planów
na dzień następny, nie wspominając o planowaniu w perspektywie
tygodni czy miesięcy? „Moją rolą jest utrzymanie spokoju i schodzenie
emocjami do poziomu faktów i szczerego komunikatu, że nie wiemy
co się stanie (…) Że musimy planować, ale też widzieć różne opcje.
W zeszłym tygodniu musiałam pięć razy zmienić program – to jest
nowa normalność. Trzeba pozwolić zespołowi przejść przez niepewność
i strach, szczerze mówić o niestabilności codzienności, utrzymywać
emocje na wodzy, dbać, by były konstruktywne. I nazywać sytuację
po imieniu” – tak opisuje obecną rzeczywistość Ewa Bogusz-Moore.
Aby lepiej poradzić sobie z tego rodzaju obciążeniami, dyrektorzy
instytucji kultury regularnie spotykają się online: aby wymienić się
doświadczeniami lub po prostu porozmawiać o bieżących problemach
i wyzwaniach.

Online – strata, a może zysk?
Dziś wszyscy zastanawiają się, na ile komunikacja online zdominuje
nasze życie. Z dużą dozą pewności można założyć, że nic nie zastąpi
doświadczania sztuki na żywo, bo to publiczność inspiruje artystów – ich
wzajemna relacja jest ważną częścią kultury i trudno ją przenieść do
wirtualnego świata. Wydarzenia online są jednak doskonałym sposobem
na kontakt ze sztuką w sytuacji, gdy inne możliwości nie istnieją. Ale
czy uda się wykorzystać technologię online tak, aby stanowiła wartość
dodaną? Głowią się nad tym przedstawiciele świata kultury nie tylko
w Polsce, ale i w świecie.
Internet wręcz pęka od wydarzeń online. Każdy, kto ma smartfon, może
zrobić transmisję dowolnego wydarzenia, a to powoduje jakościowy

rozstrzał: od zupełnie amatorskich filmików aż po znakomite (realizowane
od lat) transmisje berlińskich filharmoników, które, jak zauważyła dyrektor
Instytutu Muzyki i Tańca, Katarzyna Meissner, ogląda się jak przysłowiowego Hitchcocka. Gwoli ścisłości, na ogół są to jednak rejestracje
koncertów z publicznością, co zupełnie zmienia atmosferę wydarzenia.
Telewizja ARTE wyszła ostatnio z inicjatywą ARTE Opera, w ramach
której na stronach internetowych stacji można nieodpłatnie oglądać
największe produkcje operowe z całego świata. Odpłatnie robi to także
nowojorska Metropolitan Opera, która w przedpandemicznej rzeczywistości swoje produkcje prezentowała już przecież w kinowych multipleksach na całym świecie. Ale emocji, które towarzyszą tym – przecież
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w pełni profesjonalnym – seansom nie da się porównać z tymi, które
towarzyszą widzom podziwiających wydarzenia kulturalne na żywo.
Z drugiej jednak strony, jak słusznie zauważył podczas panelu jeden
z internautów: „Zgoda, nic nie zastąpi muzyki na żywo, ale ta muzyka
dostępna jest często dla melomanów z dużych ośrodków, ci z mniejszych
miejscowości są po prostu wykluczeni. Doceńmy w końcu transmisje
na żywo”. Inny dodał natomiast, że „transmisje na żywo to nic nowego,
bo przecież od 85 lat koncerty z powodzeniem transmituje radio”.
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Trudno przewidzieć, jaką formę ostatecznie przybiorą transmisje w sieci,
z pewnością jednak będą nam towarzyszyły również po zakończeniu
pandemii. Modyfikują one również w istotny sposób rynek koncertowy
(raczej nie wchodzi w grę wirtualny tour po różnych salach koncertowych) oraz ułatwiają eksport i odbiór polskich produkcji za granicą –
ograniczeniem jest tylko zasięg internetu.

Ale transmisje wydarzeń online niosą ze sobą dodatkowe konsekwencje. Znika wspomniana wyżej możliwość grania tras (jeden koncert dla
wszystkich zainteresowanych, a nie seria koncertów w salach o ograniczonej liczbie miejsc). Oprócz tego w dobie pandemii, kiedy całe życie
kulturalne siłą rzeczy musiało przenieść się do internetu, wytworzyła się
w tej sferze niebywała konkurencja stawiająca odbiorcę przed możliwością wyboru uczestniczenia w kulturze nie tylko w Polsce, ale i na całym
świecie. Dodatkowo taniość technologii spowodowała wysyp artystycznie
czy technicznie słabych transmisji, co jeszcze bardziej utrudnia widzom
wyszukanie najbardziej interesujących ich koncertów czy spektakli,
a organizatorom dotarcie do swojej publiczności. Pokazanie dobrej
jakości materiału w sieci wiąże się też z coraz większym ponoszeniem
kosztów. Bo o ile wiosną wydarzenia online były „przejściową koniecznością”, o tyle teraz od instytucji kultury oczekuje się w tym zakresie coraz
większego profesjonalizmu.

Inny wymiar sezonu
Sale koncertowe na całym świecie już od czerwca zaczęły odwoływać
swoje sezony, w tym słynna Metropolitan Opera. Inaczej sytuacja
wygląda w Polsce. Jak stwierdziła dyrektor Bogusz-Moore: „(…) termin
sezon oznacza już coś innego niż wcześniej. Do tej pory w instytucjach
kultury sezon trwał od września do czerwca. W tym roku w większości
instytucji okres wakacyjny od lipca do sierpnia okazał się najlepszy.
Dlatego nie sposób kurczowo trzymać się dotychczasowej definicji sezonu.
Wiąże się to oczywiście z szeregiem zmian w zarządzaniu, takich jak
dzielenie orkiestry na mniejsze składy, weryfikowanie planów, ale koncerty i przedstawienia pełnią niezwykle ważną rolę. Przecież specyfika
zawodu artysty jest taka, że musi występować, nie wystarczy, że ćwiczy
w domu. To granie przed publicznością sprawia, że artysta się rozwija”.

Jacek Jekiel zobrazował różnicę pomiędzy Metropolitan Opera a polskimi instytucjami porównaniem wielkiego okrętu do zwinnej żaglówki.
W tych wielkich instytucjach każda przerwa i wynikająca z niej konieczność ponownego układania mnóstwa zmiennych (chociażby ponownego
zsynchronizowania kalendarzy największych gwiazd) są na tyle trudne,
że odwołanie sezonu wydaje się dużo bardziej rozsądnym rozwiązaniem.
Polskie instytucje są mniejsze i nieco łatwiej adaptują się do takich
zmian. Z drugiej strony nieporozumieniem jest porównywanie polskich
instytucji kultury do zachodnich (zwłaszcza amerykańskich), które
swoją egzystencję opierają o przychody z biletów, a nie o dotacje i środki
z państwowego budżetu.
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W tym kontekście pojawia się pytanie, jak długo państwo, a zwłaszcza
samorządy zdołają utrzymywać niedziałające (i niezarabiające) instytucje kultury? Ponoszą one przecież w tym czasie niemałe koszty, jak
chociażby wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. Przed instytucjami
kultury stoi zatem wyzwanie związane zarówno z koniecznością dokonywania oszczędności, jak i poszukiwania innych źródeł przychodów niż
sprzedaż biletów na wydarzenia na żywo. Za chwilę może się bowiem
okazać, że to właśnie umiejętność pozyskiwania (nawet minimalnych)

wpływów w czasie pandemicznego przestoju będzie najważniejszym argumentem uzasadniającym finansowanie instytucji ze środków publicznych.
I tak Teatr Muzyczny w Poznaniu planuje na przykład nagranie i sprzedaż płyt, a szczecińska opera stawia na dzieła kameralne, łatwiejsze
(i tańsze!) w realizacji. W środowisku nie milkną także dyskusje związane
z koniecznością wypracowania systemu odpłatnego udostępniania
w sieci produkcji powstających podczas pandemii.

Zawód „artysta muzyk”
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Brak możliwości wykonywania wybranego i wyuczonego przez wiele
lat zawodu, który w dodatku jest pasją, niewątpliwie może negatywnie
wpłynąć na zdrowie psychiczne. Podobnie jak związana z tym niepewna
sytuacja finansowa. Tu należy zwrócić uwagę na problem, jaki stanowi
różnica w poziomie zabezpieczeń socjalnych dwóch grup muzyków:
zatrudnionych na etat i freelancerów. O ile ci pierwsi są dość dobrze
chronieni, to drudzy popadają w coraz bardziej dramatyczną sytuację,
wymuszającą na nich nawet zmianę zawodu.
Pomocą ministerialną skierowaną bezpośrednio do muzyków freelancerów zatrudnianych na umowy o dzieło były jednorazowe zapomogi
socjalne oraz program stypendialny „Kultura w sieci”. Warto także przypomnieć inicjatywę, jaką wykazały się stowarzyszenia (STOART i SAWP),
demokratycznie wypłaciły swoim członkom świadczenia pomocowe w tej
samej wysokości. Nietrudno jednak oprzeć się wrażeniu, że dotychczasowa pomoc dla muzyków może okazać się niewystarczająca.
Naprzeciw trudnej sytuacji mogłaby wyjść opracowywana od wielu
miesięcy ustawa o statusie artysty – tej niestety nadal nie ma, ale tli

się nadzieja, że w czwartym kwartale 2021 wejdzie ona do planu prac
legislacyjnych rządu. Przepisy zawarte w ustawie rozwiązywałyby dużą
część problemów, z jakimi obecnie borykają się freelancerzy, nade
wszystko kwestię ubezpieczeń społecznych dla osób niezatrudnionych
na etacie. Zgodnie ze wstępnymi założeniami konsultowanymi m.in. ze
Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków ustawa miałaby bowiem
wprowadzić składkę ubezpieczeniową gwarantującą kompletne, minimalne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, którą w 30% pokrywaliby
sami muzycy, a pozostałe 70% specjalny, powołany ustawą fundusz.
Tym, co dla „nieetatowych” artystów mogą zrobić instytucje jest natomiast angażowanie ich do realizowanych przez nie, bieżących produkcji.
„My zapraszamy na ogół tych, z którymi wielokrotnie już współpracowaliśmy, a którzy są w tej chwili pozbawieni środków do życia. Jeśli
wszyscy dyrektorzy instytucji kultury: filharmonii, teatrów muzycznych
i dramatycznych, oper podejmą takie działania to skala pomocy dla
freelancerów będzie naprawdę zauważalna. Bo istnieje ryzyko, że jak
wrócimy do normalności to nie będzie z kim współpracować (…). To by
była wielka strata dla polskiej kultury” – zadeklarował dyrektor Jekiel.
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Produkcja w roku pandemii, czyli Virtuoso,
musical o Ignacym Paderewskim
Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu miał okazję poczuć dolegliwości różnych utrudnień wynikających z realizacji premierowej produkcji
w pandemii. Pierwszym problemem okazała się konieczność zmiany
reżysera: amerykańskiego twórcę Briana Kite’a, który ostatecznie zrobił
w lutym tylko casting do spektaklu, w trybie awaryjnym musiał zastąpić Jerzy Jan Połoński. Po drodze stwierdzono też przypadek COVID

w zespole, ale doprowadzenie do premiery musicalu Virtuoso i spektakli
z udziałem publiczności było wielkim sukcesem całego zespołu, dodatkowo budującym jego jedność. „Obecna sytuacja pozwala sprawdzić,
czy zespoły ufają swoim liderom, że ci przeprowadzą ich przez trudne
czasy” – dodał Kieliszewski.

Organizacje NGO a COVID?
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Budżetowe i samorządowe instytucje kultury to nie jedyni gracze na rynku
kultury. Wiele inicjatyw podejmują stowarzyszenia czy fundacje, czyli
NGOsy, będące beneficjenctami różnych programów dotacyjnych.
Pandemia sprawiła, że większość z nich z powodu wprowadzonych
obostrzeń nie miało możliwości realizacji wszystkich działań w ramach
zobowiązań wynikających z otrzymanych całorocznych dotacji. Tym bardziej cieszy fakt, że minister kultury, premier Piotr Gliński zaproponował

maksymalne uelastycznienie wymogów związanych z realizacją dotowanych przez ministerstwo przedsięwzięć. Katarzyna Meissner, dyrektor
Instytutu Muzyki i Tańca, czyli instytucji zarządzającej programami
dotacyjnymi MKiDN, zapewniła, że sposób rozliczeń dużej części programów został uproszczony, a podobne ułatwienia – o ile pandemia będzie
się utrzymywać – zostaną zastosowane także w przyszłości.

Czy widzowie wrócą?
Dyrektorzy instytucji kultury są przekonani, że widzowie powrócą do sal
teatralnych i koncertowych, bo nic nie zastąpi żywego kontaktu widza
z muzyką, aktorami, ze sztuką. „Pytanie, czy ludzi będzie na to stać?” –
zauważył nie bez obaw Przemysław Kieliszewski. „Trzymam kciuki,
żeby teatry czy filharmonie nie stały się miejscem drugiego, trzeciego
wyboru” – dodał.

Ponadto młodzi ludzie, wyciągając wnioski z trwającej pandemii – z obawy
przed niepewną sytuacją materialną – mogą nie chcieć wiązać swojej
przyszłości z kulturą, co z kolei może wpłynąć na pokoleniowy deficyt
zawodowych artystów. Dlatego być może jest to najlepszy moment, aby
instytucje kultury zastanowiły się, jakie podjąć kroki, aby pomagać młodym ludziom nie porzucać ich artystycznych planów.

W tym kontekście warto też zastanowić się nad długofalowymi konsekwencjami pandemii. Pojawia się przecież ryzyko przerwania ciągłości
w wychowywaniu kolejnych pokoleń odbiorców kultury, której i tak coraz
trudniej jest konkurować u młodych ludzi z elektroniczną rozrywką.

Jedno jest pewne – COVID-19 zdecydowanym ruchem zmienił naszą
rzeczywistość. Przyszłość pokaże, czy kultura zdoła sprostać związanym z nim trudnościom i wykorzystać dobre strony zachodzących
na naszych oczach zmian.
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PR O B LE M :

Brak systemowej opieki socjalnej muzyków
freelancerów (brak ubezpieczeń zdrowotnych
i społecznych).

PR O B LE M :
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P O STU L AT Y:

•	Dostosowanie systemu składek ubezpieczeniowych dla muzyków do ich możliwości finansowych.

P O STU L AT Y:

Nadmiar nieodpłatnych wydarzeń w sieci oraz •	Opracowanie mechanizmów monetyzacji
ich niska jakość artystyczno-realizacyjna.
wydarzeń online.
•	Rozwijanie atrakcyjności koncertów i spektakli online poprzez profesjonalizację ich
realizacji artystycznej i technicznej.

PR O B LE M :

Zła kondycja psychiczna
środowiska muzycznego.

•	Opracowanie ustawy o statusie
muzyka zawodowego.

•	Stworzenie w domenie publicznej profesjonalnej platformy promocji kultury „na żywo”
z selekcją materiału pod kątem jego jakości
artystycznej oraz technicznej.

P O STU L AT Y:

•	Kontynuowanie zainicjowanych przez
IMiT programów pomocy psychologicznej
dla artystów.
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•	Stworzenie internetowej platformy spotkań
i szkoleń z ekspertami z zakresu psychologii,
zdrowia, ekonomii, socjologii.
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