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Historia

d pó!tora wieku psychologowie 
i pedagodzy zastanawiaj" si#, jak 
zde$niowa% te zjawiska, ustali% ich 

przyczyny, mechanizmy i reperkusje. Podsu-
mowuj"c ustalenia uczonych, mo&na powie-
dzie%, &e muzykalno'% to po prostu wra&li-
wo'% na muzyk#; uzdolnienia – naturalna 
!atwo'% przyswajania wiedzy o muzyce i gry 
na instrumentach, za' talent – uzdolnienia 
na tyle wybitne i dominuj"ce w osobowo'ci, 

&e wokó! nich koncentruje si# &ycie 
jednostki.

G!ówne rozbie&no'ci mi#dzy kon-
cepcjami psychologicznymi dotycz" 
wp!ywu 'rodowiska na uzdolnienia 
muzyczne. Na ile fakt stymulowania 
dziecka przez rodziców, nauczycieli 

czy grup# rówie'nicz" pomaga si# ujaw-
ni% i rozwin"% tym uzdolnieniom. Innymi 
s!owy: czy „samorodek” ma szans# zosta% 
dobrym muzykiem, je'li nie znajdzie zro-
zumienia, wsparcia (nie tylko materialne-
go; cho% oczywi'cie ceny instrumentów s" 
pewn" barier") i zach#ty w otoczeniu? Czy 
gdyby Mozart urodzi! si# w wielodzietnej 
ch!opskiej rodzinie, sko(czy!by co najwy&ej 
jako wiejski muzykant? A je'li brak wsparcia 
dla uzdolnionego dziecka przybiera form# 
wr#cz aktywnego zniech#cenia, barier praw-
nych, spo!ecznych, kulturowych, nie mówi"c  
o ograniczeniach stwarzanych przez anato-
mi# i $zjologi#? Muzyczny samorodek za-
wsze jest samotny.
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Ubóstwo to cz#sty problem, z którym 

zmagaj" si# osoby zajmuj"ce si# muzyk" – 
czy to na etapie edukacji, czy ju& zawodowej 
kariery. Nieobcy by! te& on Marian Ander-
son (1897-1993), s!ynnej ameryka(skiej 
'piewaczce operowej. Po 'mierci ojca, sprze-
dawcy lodu i w#gla, dziewczynka, solistka 
chórów ko'cielnych w rodzimej Filadel$i, 
nie mog!a i'% do liceum ani 
pobiera% lekcji 'pie-
wu. Dzi#ki wsparciu 
para$i baptystów 
uda!o jej si# uko(czy% 
szko!# 'redni", ale do 
akademii muzycznej nie 
zosta!a przyj#ta ze wzgl#- 
du na kolor skóry. An-
derson by!a Afroamery-
kank", wnuczk" niewolni-
ków. Najwi#ksz" barier" na 
jej muzycznej drodze oka-
za!y si# przes"dy rasowe. W Ameryce by!y 
miejsca, w których liczy! si# tylko jej pi#kny, 
ciemny, bogaty g!os kontraltowy i szeroki  
repertuar – np. Carnegie Hall w Nowym 
Jorku (tam odby! si# jej pierwszy wa&ny wy-

st#p), ale by!y te& 
sale koncertowe,  
a nawet hotele, do 
których Ander-
son nie wpusz-
czano. Zdarza!o 
si#, &e pod swój 
dach przyjmo-
wa! j" wtedy… 
Albert Ein-
stein. Za to 
otworem sta-

!a przed ni" Europa.

W 1939 roku mia!a wyst"pi% w waszyng-
to(skim Constitution Hall. Organizacja 
kobieca Córy Rewolucji Ameryka(skiej 
odmówi!a udost#pnienia sali. Miejscowe 
kuratorium nie zgodzi!o si# te& na wyst#p 
Anderson w jednej z auli szkolnych. Powód? 
Czarnym wst#p wzbroniony. Oburzenie 
cz#'ci opinii publicznej i polityków dopro-
wadzi!o do zorganizowania koncertu plene-
rowego Marian Anderson pod pomnikiem 
Lincolna. W Niedziel# Wielkanocn" 1939 

roku oko!o 75 000 widzów podziwia!o 'piew 
czarnoskórej artystki, a dalsze kilka milio-
nów s!ucha!o transmisji radiowej. W 1955 
roku jako pierwsza Afroamerykanka wy-
st"pi!a na scenie nowojorskiej Metropolitan 
Opera – w partii Ulryki w „Balu maskowym” 
Verdiego.

Anderson dzielnie przetar!a szlak takim 
czarnoskórym gwiazdom wokalistyki, jak 
Leontyne Price, Grace Bumbry, Barbara 
Hendricks czy Kathleen Battle. Opublikowa-
!a wspomnienia „Panie mój, co za poranek”.
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Jeden z najznakomitszych wspó!czesnych 

bas-barytonów, niemiecki 'piewak )omas 
Quastho*, nie do'wiadczy! ani biedy, ani 
segregacji rasowej czy konieczno'ci adapto-
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wania si# w innym kr#gu kulturowym. Jego 
problem urodzi! si# wraz z nim – by!a to ci#&-
ka u!omno'% $zyczna. Lekarstwo za&ywane  
w ci"&y przez matk# uszkodzi!o p!ód. Ch!o-
piec urodzi! si# bez r"k, z kilkoma palcami 
wyrastaj"cymi wprost z barków, ze zde-
formowanymi stawami nóg. Jako doros!y 
nie osi"gn"! nawet 130 cm wzrostu. Ale 
kalectwo nie jest dla niego problemem, jest 
faktem. Rodzice wychowywali go tak, aby 
nie czu!, &e jest inny, niepe!nosprawny. Na-
uczyli go absolutnej samodzielno'ci, doda-
wali pewno'ci siebie i wiary we w!asne si!y. 
Ani oni, ani starszy brat nie stosowali wobec 
niego taryfy ulgowej. Od dziecka )omas 
wykazywa! 'wietny s!uch, lubi! 'piewa%. 
Zacz"! od prywatnych lekcji, a gdy po ma-
turze chcia! i'% na studia wokalne, nie zosta! 
przyj#ty, poniewa& jednym z przedmiotów 
w konserwatorium jest gra na fortepianie,  
a on przecie& nie móg!by gra%. I nie pomog!y 
odwo!ania. Okrutne lub tylko k"'liwe uwagi 
zdarza!o mu si# potem s!ysze% nie raz, naj-
cz#'ciej od autorytetów muzycznych, przed 
którymi stawa! – dopóki nie otwiera! ust i nie 
zaczyna! 'piewa%.

Niepe!nosprawno'% to powa&ny problem 
przy cz#stych podró&ach, przy przygotowy-
waniu estrady do wyst#pu (Quastho* musi 
sta% na specjalnym postumencie, aby wy-
równa% ró&nic# wzrostu), przy wchodzeniu 
i schodzeniu ze sceny. To równie& problem, 
rzec by mo&na, aparycji – niemiecki 'piewak 
nie narzeka na nadmiar propozycji wyst#-
pów w operze. +ycie osobiste u!o&y!o mu si# 
jednak szcz#'liwie, ma &on# i córk#.

Quastho* powtarza, &e cz!owiek nie 'pie-
wa r#kami. Oczywi'cie gestykulacja, cho%by 
mimowolna, pomaga w ekspresji, a niemiec-
ki bas-baryton ma w tym wzgl#dzie nader 
ograniczone mo&liwo'ci. Jednak w ostatecz-
nym rozrachunku decyduj"ca jest g!owa i jej 
rezonatory, zdrowe i mocne struny g!osowe, 
odpowiednio zbudowana klatka piersiowa, 
silna przepona, pojemne p!uca. Mo&na by 
doda%, &e liczy si# tak&e to, co 'piewak ma  
w g!owie.

Quastho* opisa! swoj" drog# do muzyki  
w autobiogra$i „Die Stimme”. W styczniu 
2012 wyda! o'wiadczenie, &e ze wzgl#dów 
zdrowotnych musi zaprzesta% wyst#pów, b#-
dzie jednak nadal czynny jako pedagog.
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Tancerz baletu klasycznego Li Cunxin, 

laureat mi#dzynarodowych konkursów, so-
lista teatrów ameryka(skich i australijskich, 
urodzi! si# w 1961 roku na g!uchej chi(skiej 
wsi jako jeden z siedmiu synów pary robot-
ników rolnych. Nie mia! poj#cia, &e istnieje 
co' takiego jak balet i nie zna! muzyki innej 

ni& chi(ska, kiedy do jego szko!y zawita!a 
spedycja ministerstwa kultury, szukaj"ca 
uzdolnionych dzieci. Wychudzony, niewy-
soki, nie'mia!y dziesi#ciolatek nie od razu 
zwróci! uwag# swoj" gi#tko'ci" i zwinno-
'ci". Nauczycielka, która widzia!a w nim po 
prostu dobrego ucznia, uprosi!a o$cjeli, &eby 
dali mu szans#. 

Wyjazd z rodzinnej wioski by! dla ch!op-
ca wstrz"sem, a dla lokalnej spo!eczno'ci – 
'wi#tem. Siedem lat nauki w elitarnej Aka-
demii Sztuki w Pekinie okaza!o si# katorg". 
Nauka jako tresura, g!ód, terror polityczny. 
Kto widzia! $lmy dokumentalne o treningach 
chi(skich sportowców, wie, o czym mowa. 
Li Cunxin zmusza! cia!o, aby sta!o mu si# 
pos!uszne w sensie sprawno'ci, a jednocze-
'nie zmusza! cia!o i umys! do analizowania 
i akceptowania kanonów estetycznych obcej 
kultury. Poznawa! libretta i muzyk# baletów 
Czajkowskiego, ogl"da! trudno dost#pne  

(i traktowane niemal jak relikwie) w Chinach 
nagrania z wyst#pów Barysznikowa czy Nu-
riejewa i stara! si# na'ladowa% ich ruchy tak, 
aby nikt nie odró&ni! jego ta(ca od ta(ca Eu-
ropejczyka. Coraz bardziej 'wiadomy swych 
mo&liwo'ci i celów artystycznych, nabiera! 
przekonania, &e je'li chce si# rozwija% jako 
tancerz, musi wyjecha% z Chin. „Prze'wie-
tlony” przez s!u&b# bezpiecze(stwa, dosta! 
zgod# na udzia! w wymianie studenckiej 
mi#dzy USA i Chinami. W zespole bale-
towym w Houston pozna! swoj" pierwsz" 
&on# – po 'lubie móg! legalnie przebywa%  
w USA. Podczas wizyty w konsulacie chi(-
skim zosta! zatrzymany i dopiero na skutek 
interwencji w!adz ameryka(skich (FBI oto-
czy!o budynek) go uwolniono, ale odebrano 
mu obywatelstwo chi(skie.

Li Cunxin wykonywa! g!ówne partie ba-
letowe na scenach ca!ego 'wiata. W wieku 
37 lat zako(czy! karier#, uzupe!ni! studia 
i zaj"! si# bankowo'ci", cho% o ta(cu ca!y 
czas pami#ta!. Z drug" &on" i trojgiem dzie-
ci mieszka dzi' w Australii. Zaadaptowa! si#  
w nowym 'rodowisku z takim sukcesem, 
&e w roku 2009 zosta! uznany w Australii za 
„Ojca roku”. W roku 2012 obj"! stanowisko 
dyrektora artystycznego zespo!u Queens- 
land Ballet.

Na podstawie jego wspomnie(, które zo-
sta!y wydane tak&e w Polsce pod tytu!em 
„Ostatni tancerz Mao”, Bruce Beresford na-
kr#ci! $lm „Mao’s Last Dancer” (Australia 
2009).

Nasi bohaterowie pochodz" z ró&nych 
stron 'wiata, ró&nych cywilizacji i grup 
spo!ecznych; ró&ni ich te& kolor skóry. Ile 
ich kosztowa!o, aby osi"gn"% mistrzostwo  
w swojej dziedzinie – wiedz" tylko oni.   ✰
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