
 by!y z!ote czasy. Pomi-
jaj"c wojny, inkwizycj#, 
tortury, choroby zaka$-

ne, bied# i g!ód, muzyka odgrywa!a 
fundamentaln" rol# w do%wiadczaniu 
&ycia. 

Bardziej wspó!czesne próby defi-
niuj" muzyk# jako „zorganizowane 
d$wi#ki”. Dla wi#kszo%ci jej mi!o%ni-
ków uszy s" g!ównymi sensorami od-
powiedzialnymi za percepcj# d$wi#-
ków. Odczuwanie muzyki nie jest 
jednak ograniczone do percepcji au-
dio. Muzyki mo&na do%wiadcza' tak&e 
zmys!em dotyku. Je&eli przyjmiemy, 
&e s!uch jest jedynie wyspecjalizowa-
n" form" dotyku, uzmys!owimy sobie, 
&e mo&na „s!ysze'” stopami, palcami  
i ca!ym cia!em. D$wi#ki s" m.in. wi-
bruj"cym powietrzem, które przeno-
szone na membran# uszn" urucha-
mia kaskad# sygna!u. Ten z kolei, po 
konwersji na sygna!y elektryczne, jest 
przekazywany do mózgu do obróbki 
i ko(cowej interpretacji emocjonal-
nej. Mo&emy sobie !atwo wyobrazi', 
&e powierzchnia cia!a mo&e stanowi' 
alternatywn" %cie&k# komunikacji po-
mi#dzy %wiatem d$wi#ków a %wiado-
m" przyjemno%ci" odbioru lub gene-
rowania muzyki.

Sprawnie dzia!aj"cy s!uch uszny 
nie jest ani warunkiem koniecznym, 
ani dostatecznym, by by' wielkim 
kompozytorem lub muzykiem. Jedne 

z najwspanialszych utworów Ludwi-
ka van Beethovena: pó$ne kwartety 
smyczkowe, pó$ne sonaty fortepia-
nowe, „Oda do rado%ci” – hymn Unii 
Europejskiej z IX symfonii – po-
wsta!y, gdy kompozytor by! g!uchy. 
Jest bardzo prawdopodobne, &e owa 
g!uchota mia!a wp!yw na ostateczny 
kszta!t tych dzie!. Mo&liwe równie&, 
&e Beethoven czu! muzyk# w so-
bie, bez jej zewn#trznej artykulacji. 
Nikt nie jest w stanie jednoznacz- 
nie stwierdzi', do jakiego stopnia 
jego dzie!a by!yby inne, gdyby po-
siada! sprawny s!uch. Pozostaje na-
tomiast faktem, &e g!uchy artysta by! 
ojcem najpi#kniejszych kompozycji 
XIX wieku. Odegra!y one kluczow" 
rol# w inspirowaniu wielu muzyków 
w wieku dwudziestym. Trudno sobie 
bez nich wyobrazi' wspó!czesn" mu-
zyk# klasyczn".

Przypadek g!uchoty Ludwika van 
Beethovena nie jest unikalny. Czeski 
kompozytor cyklu sze%ciu poema-
tow symfonicznych „Moja ojczyzna”, 
Bedrich Smetana, og!uch! w wieku 
oko!o 50 lat. We wspomnieniach na-
pisa!: „Pewnego wieczoru wróci!em 
do domu z opery, przez godzin# im-
prowizowa!em na fortepianie, posze-
d!em spa' i obudzi!em si# nast#pnego 
ranka ca!kowicie g!uchy. Nigdy wi#-
cej nie us!ysza!em &adnego realnego 
d$wi#ku”.

W%ród wspó!czesnych muzyków 
du&ym zainteresowniem cieszy si# 
Evelyn Glennie. Szkocka wirtuozka 
perkusji og!uch!a ca!kowicie w wie-
ku 12 lat. Nie przeszkodzi!o jej to 
w karierze koncertuj"cego muzyka. 
Daje ponad 100 koncertów rocznie na  
ca!ym %wiecie. Evelyn Glennie uwa-
&a, &e g!uchota jest powszechnie $le  
rozumiana. Nauczy!a si# s!ysze' in-
nymi cz#%ciami cia!a ni& uszy. Niskie 
tony s" odczuwane przez ni" noga-
mi i stopami, wysokie – niektórymi  
cz#%ciami twarzy, szyi i klatki pier-
siowej. Wielu muzyków czyta party-
tur# podobnie, jak czyta si# powie%',  
do%wiadczaj"c muzyki w swoim umy-
%le, jakby s!uchali jej na &ywo. Inspi-
ruj"ce s" publiczne wyk!ady, w cza- 
sie których Evelyn Glennie pokazu- 
je, jak s!ucha'. Sugeruj# wej%' na  
stron#: www.ted.com/talks/evelyn_glen-
nie_shows_how_to_listen.html.

Uczestnictwo w warsztatach i wy-
k!adach Evelyn dzia!a inspiruj"co nie 
tylko na ludzi pozbawionych standar-
dowego s!uchu. Jest równie& mocnym 
prze&yciem dla tych, którzy pragn" 
zrozumie', czym jest muzyka i jej od-
czuwanie.

Olivier Sacks w ksi"&ce „Musicophi-
lia” pisze: „Ludzie, którzy na skutek 
schorze( czy urazów neurologicznych 
cierpi" na objawy parkinsonowskie, 
nie potrafi" koordynowa' swoich ru-
chów. (…) Wydaje si#, &e rytm poma-
ga im prawid!owo wykonywa' pewne 
czynno%ci. Chorzy na parkinsona cza-
sem poruszaj" si# te& za szybko lub za 
wolno, a wsparcie w postaci muzyki 
pozwala im zachowa' odpowiedni 
rytm ruchów”.

Nie ulega w"tpliwo%ci, &e mózg jest 
fascynuj"cym organem. Jest tak ela-
styczny, &e radzi sobie, kompensuj"c 
defekty sensoryczne budowaniem 
po!"cze( zdolnych do alternatywne- 
go s!yszenia i percepcji d$wi#ków. 
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