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KREATYWNOŚĆ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ
EDUKACYJNO-MUZYCZNYCH

Wprowadzenie

Kreatywność (postawa twórcza, od łac. creatus – czyli twórczy) jest to pro-
ces umysłowy, dzięki któremu mogą powstawać nowe idee, koncepcje, sko-
jarzenia powiązane z już istniejącymi ideami i koncepcjami. Natomiast my-
ślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych, moż-
liwych do zastosowania rozwiązań. Kreatywność jest jedną z podstawowych
cech i potrzeb człowieka. Za jej sprawą można wyrażać siebie, okazywać
różne emocje, opinie, projektować, konstruować świat własnych pragnień
(Karwińska, 2017). Osobę kreatywną cechują: otwartość i wewnętrzna ela-
styczność, ciekawość, spostrzegawczość, zdolność do krytycznej samooceny,
oryginalność, odwaga w podejmowaniu decyzji, motywacja do wykorzysta-
nia twórczego potencjału, dostrzeganie inspiracji tam, gdzie inni jej nie wi-
dzą.

Kreatywność muzyczna rozwija się pod wpływem środowiska kulturo-
wego. Początkowo samorzutnie, z czasem angażuje jednostkę w świadome jej
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kształtowanie. Proces uczenia się muzyki, który sprzyja kreatywności sty-
muluje ogólny rozwój człowieka od najmłodszych lat, czyli wpływa na do-
rastanie umysłowe, emocjonalne, fizyczne, społeczne. Zdaniem Marii Przy-
chodzińskiej (2005) w pedagogice muzyki skupiamy się na permanentnym
rozwoju człowieka, zarówno w sferze poznania, jak i kreatywności oraz wraż-
liwości ogólnej i estetycznej. To właśnie kreatywność muzyczna, poprzez
kształcenie muzyczne oparte na zdolnościach muzycznych (poczucie rytmu,
pamięć, poczucie melodii i wyobraźni), może dostarczać dzieciom różnych
doświadczeń emocjonalno-estetycznego przeżywania muzyki, jej stylów, ga-
tunków, które przez wieki tworzono w różnych kulturach i środowiskach.

Muzyka i jej formy aktywności środkiem w wyzwalaniu potencji
twórczej i kreatywności

Towarzysząca ludzkości od zarania dziejów muzyka jest istotnym elementem
rozważań filozoficznych. Dźwięk, postrzegany jako istotny składnik środowi-
ska, budzi w człowieku potrzebę jego przekształcania i porządkowania, jed-
nocześnie stanowiąc jedną z podstawowych potrzeb intelektualnych (Ław-
rowska, Sacher 2008, s. 405). Muzyka będąc inspiracją dla szerokich działań
umysłu, charakteru i ciała uznawana była powszechnie za nieoceniony, pod
względem wartości dla rozwoju jednostki, składnik edukacji i wychowania.
Stąd w pedagogice została umiejscowiona jako obszar nauczania i uczenia
się, będący elementem wychowania estetycznego (Pielasińska, Wojnar 1990,
s. 5).

Wiek dwudziesty, charakteryzujący się dynamicznym rozwojem środ-
ków technicznych i masowego przekazu, w znaczny sposób zbliżył człowieka
do świata kultury. Sztuka stała się powszechnie dostępna, a jej odbiór całko-
wicie zdemokratyzowany. W wyniku tych zmian muzyka zaczęła odgrywać
znaczącą rolę w życiu jednostki. Z zastrzeżeniem, że korzyści, jakich mógł
doznać człowiek obcując z nią, są zależne od oczekiwań i zapotrzebowania
odbiorcy oraz siły tego typu oddziaływań (Chyła-Szypułowa 2008, s. 23).
W przypadku ludzi młodych, w tym dzieci, pojawiło się niebezpieczeństwo
bezkrytycznego przyjmowania podawanych przez różne źródła treści. Wielu
filozofów, pedagogów i psychologów poszukiwało odpowiedzi na nurtują-
ce człowieka związki wychowania z muzyką (Henri Bergson, John Dewey,
Herbert Read, Stefan Szuman, Maria Gołaszewska, Nicolaus Harnoncourt).
Jedno stało się pewne, że wychowanie nie tylko powinno służyć muzyce, ale
w dużej mierze muzyka powinna być wartością w wychowaniu.

W tym miejscu warto wskazać na wizjonersko rysującą się myśl Ka-
rola Szymanowskiego, dla którego muzyka i jej oddziaływanie, staje się
coraz bardziej demokratyczna, czyli w swej powszechności przeznaczona
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jest dla szerszego kręgu odbiorców. Zarysowana idea znalazła ujście w wie-
lu, niekoniecznie artystycznych, strategiach edukacyjnych, na przykład: od-
grywając rolę organizatora uczuć społecznych, nadając im kształt i wyraz
emocjonalny (Andrzej Tyszka), spełniając zadania wynikające ze swobod-
nej ekspresji osobowości ludzkiej (Zofia Burowska, Maria Przychodzińska),
oddziałując na człowieka pełni funkcję: ludyczną, wspólnotową, emocjo-
nalną, kompensacyjno-terapeutyczną, ekspresyjną oraz poznawczą (Zofia
Konaszkiewicz), sprzyjając kształtowaniu osobowości promuzycznej, któ-
re zależne jest od wzajemnego oddziaływania jednostki i jej środowiska
społeczno-kulturowego (Stanisław Mika, Wiesława Pielasińska), indywidu-
alizując świadomy i podświadomy sposób uczenia się muzyki, a także (Ja-
dwiga Uchyła-Zroski) rodzaj oczekiwanego zachowania, który związany był-
by z doświadczaniem jednostki w szkole, a także w środowisku rodzinnym
i pozaszkolnym (Sacher 2012, s. 39-56).

Na tle funkcjonujących koncepcji i strategii muzycznego oddziaływa-
nia wynikających z ogólnych założeń wychowania estetycznego rysuje się
kształt funkcji jakie pełni edukacja muzyczna, które oscylują wokół działań
związanych z ekspresją twórczą i odtwórczą oraz percepcją. Do najważ-
niejszych należy funkcja: poznawcza, kształcąca, wychowawcza, estetycz-
na, terapeutyczna, kompensacyjna, integracyjna i hedonistyczna (Rogalski
1992, s. 23). Istotnym źródłem teorii powszechnej edukacji muzycznej usy-
tuowanym w praktyce są systemy kształcenia muzycznego: Emila Jaques-
Dalcroze’a, Carla Orffa, Zoltana Kodaly’a, Jamesa Mursella i Sinichi Suzuki
(Kisiel 2013, s. 33). Z czasem zaczęły pojawiać się innowacyjne rozwiązania
ukierunkowane na stymulację aktywności twórczej takie jak: „Batimuzyko-
wanie” Batii Strauss, „Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci” Edwina
E. Gordona, „Flażolety i tarabany” Doroty Dziamskiej i Wojciecha Wie-
trzyńskiego, „Boomwhackers” – muzyka na kolorowych instrumentach, „Ak-
tywny uczeń w świecie muzyki” Elżbiety Frołowicz oraz „Ad libitum” będące
swoistą egzemplifikacją improwizacji jako elementu edukacji kulturalnej.

Zarysowane poszukiwania podyktowane były faktem stworzenia sprzy-
jających warunków dla aktywnej ekspresji twórczej dzieci i uczniów w edu-
kacji powszechnej. Należy wspomnieć, że wykonawstwo oraz twórcze poru-
szanie się w materii dźwięku, harmonii i zapisu wymagają od muzykujących
gruntownego przygotowania, jakie uczniowie szkół artystycznych odbierają
w okresie wieloletniego kształcenia specjalistycznego (Konaszkiewicz 2002,
s. 56).

W konkluzji warto podkreślić, że bezpośredni kontakt z muzyką „na ży-
wo”, z pomocą środków i nośników przekazu, jak również w ramach edukacji
muzycznej stwarza okazję do zrozumienia i posługiwania się przez młode po-
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kolenie językiem i mową muzyki w dialogu, jaki toczy się między twórcą,
wykonawcą i odbiorcą, uwzględniając w tym procesie nauczycieli, wycho-
wawców i rodziców, rozumianych jako animatorów całego procesu.

Badacz (nauczyciel/student) jako osoba kreatywna w swojej in-
nowacyjności

Niebagatelna rola w kształtowaniu kreatywności muzycznej przypada na-
uczycielowi. To jego kompetencje, jego „zdolność kształtowania własnego
autonomicznego rozwoju i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawo-
dowym i społecznym” (Sławiński 2014, s. 54) przyczyniają się do rozwoju
przejawów oryginalności, nieszablonowości, podejmowania awangardowych
inicjatyw muzycznych przez dzieci i młodzież. Stanisław Popek, nauczyciel
i psycholog, rozumie twórczą postawę człowieka jako jego aktywny stosunek
do świata i życia, który wyraża się potrzebą przetwarzania zarówno zastanej
rzeczywistości jak i własnego „ ja” (Popek 2003, s. 23). Według niego twórcza
postawa to konglomerat dwóch sfer – poznawczej i charakterologicznej. Ze
sfery poznawczej wypływa samodzielność obserwacji, wyobraźnia twórcza,
myślenie wielokierunkowe, elastyczność intelektualna, aktywność poznaw-
cza, a także umiejętności konstrukcyjne. Z kolei sfera charakterologiczna
związana jest z takimi cechami, jak: niezależność, aktywność, ekspresja, to-
lerancja oraz wysokie poczucie własnej wartości (Popek 2003).

Z badań, przeprowadzonych przez Danutę Łazarską na temat wizerun-
ku współczesnego nauczyciela, wynika, że bardzo pożądaną cechą, jaką po-
winien się on wyróżniać jest kreatywność, to znaczy: „giętkość myślenia”,
a więc „umiejętność podejmowania zmian w poszukiwaniu rozwiązań roz-
maitych zadań oraz zdolność tworzenia różnych pomysłów związanych z re-
alizacją tych zadań” (Łazarska 2009, 22-31). Otwarty, oryginalny w myśleniu
i postępowaniu, pełen inwencji i inicjatywy nauczyciel będzie kształtował
podobnych sobie wychowanków, gdyż nie zadowoli się schematycznym dzia-
łaniem i zastanym w przedszkolu czy szkole porządkiem.

Nauczyciel jako edukator muzyczny, posiadający profesjonalną wie-
dzę muzyczną i psychologiczno-pedagogiczną, będzie aranżował sytuacje
estetyczno-wychowawcze połączone z przeżyciami uczestników, modyfikując
przy tym otoczenie, aktywizując i dążąc jednocześnie do rozwoju osobistego,
uwzględniając podmiotowość wszystkich osób biorących udział w tym pro-
cesie (por. Kataryńczuk-Mania, 2010). Będzie wraz ze swoimi uczniami po-
szukiwał wciąż nowych, lepszych rozwiązań. Pozostając samemu twórczym,
będzie dzieci i młodzież inspirował do generowania oryginalnych rozstrzy-
gnięć w rozwiązywaniu problemów oraz do tworzenia pozytywnej atmosfery,
sprzyjającej rozwojowi motywacji.
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Wychowanek/uczeń podmiotem eksploracji w badaniach nad kre-
atywnością

Wieloraki kontakt młodego człowieka z muzyką daje jednostce możliwość
urzeczywistnienia jej wartości oraz użycia w stymulacji wszechstronnego
rozwoju, na co uwagę zwraca liczne grono pedagogów-muzyków takich jak:
Ewa Szatan, Wiesława A. Sacher, Lidia Kataryńczuk-Mania, Maciej Koło-
dziejski, Mirosław Grusiewicz, Ewa A. Zwolińska, Jadwiga Uchyła-Zroski,
Mirosław Dymon, Mirosław Kisiel, Beata Bonna i inni.

Czynne uprawianie muzyki, jej słuchanie, a także próby tworzenia za-
wierają znaczący potencjał pedagogiczno-artystycznych oddziaływań. Lan-
sowany w edukacji motyw kształcenia i wychowania ku wartościom arty-
stycznym, stanowi wyraz dążenia nauczyciela i podopiecznego do obcowania
z pięknem sztuki poprzez percepcję i interpretację dzieł muzycznych w bez-
pośredniej, aktywnej formie przekazu (Uchyła-Zroski 2008, s. 24). Istotę
tego typu strategii stanowi język i mowa muzyczna wykorzystane w dialogu
dziecka z nauczycielem (Kisiel 2015, s. 12). Muzyka potrafi wielorako inte-
grować przestrzenie poznania poprzez swój język symboliczny (brzmienio-
wy) oraz swoistą poetykę i specyficzny metafizyczny wymiar. Ze względu na
rozliczne posiadane wartości muzyka, wymaga intencjonalnych form przeka-
zu. Należą do nich, z jednej strony różne formy żywego muzykowania, z dru-
giej zaś, projekcje audiowizualne, dźwiękowe symulacje komputerowe oraz
audycje i koncerty z bezpośrednim udziałem dziecka jako odbiorcy. Podkre-
ślona w pedagogice małego dziecka wartość ekspresji muzycznej nawiązuje
do działań z obszaru integracji sztuki oraz koncepcji kształcenia zintegrowa-
nego. Pozwala ona podopiecznemu nie tylko obcować ze światem wartości,
ale również doświadczyć odmiennych zjawisk w procesie aktywnego działa-
nia i prymitywnego tworzenia (Krauze-Sikorska 2005, s. 31). Dzięki ekspresji
odtwórczej, twórczej i percepcji inicjowanej wielorakimi działaniami młody
człowiek angażuje się emocjonalnie, podejmuje samodzielne myślenie zaspo-
kajając potrzebę aktywności oraz daje ujście nadmiernie nagromadzonemu
napięciu. Wychowanek wpadający w zachwyt, zdziwienie czy zaintereso-
wanie, usiłujący pochwycić nowości z otaczającego świata jest szczególnie
kreatywny.

Wspólne śpiewanie, granie na instrumentach, słuchanie muzyki, taniec,
czy też poszukiwanie dźwięków to elementy, które dziecku przynoszą nieza-
stąpione korzyści dla jego wszechstronnego rozwoju. Muzykowanie w szkole
i w domu rozwija zdolności słuchowe dziecka, a efekt procesu kształcenia
muzycznego może uwidocznić się już na etapie nauczania początkowego. Na-
uczyciele muzyki zdają sobie sprawę z tego, że to od nich zależy, czy uczeń
będzie szukał swojej drogi do rozumienia muzyki i własnych interpretacji,
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czy też będzie tylko naśladował i powielał wyuczone schematy. Zaintere-
sowania wzbudzane w dziecku od jego najmłodszych lat określą kierunek
jego dalszego rozwoju, a wyzwolone tą drogą indywidualne zdolności mogą
„modelować” twórczą i wartościową osobowość (Kołodziejski 2011, s. 287).

Badania z zakresu psychopedagogiki i twórczości dowodzą, iż stymulo-
wanie twórczej aktywności uczniów rozwija ich wrażliwość zmysłową, pomy-
słowość, płynność, giętkość oraz oryginalność myślenia, otwartość umysłu,
umiejętność odkrywania, formułowania i rozwiązywania problemów, a tak-
że samodzielność w wyrażaniu sądów, jak również wewnętrzną motywację
zadaniową (Szmidt 2013, s. 27). Największą zdolność do ujawniania zacho-
wań twórczych i podatność na stymulowanie tego typu dyspozycji wyka-
zują dzieci w wieku 6-10 lat. Kolejnym przedziałem wiekowym ujawnia-
jącym spontaniczną aktywność twórczą jest okres adolescencji (Wysocka
2014, s. 133). Rozwijanie zdolności twórczych u uczniów na zajęciach mu-
zycznych na poziomie edukacji powszechnej w dużej mierze zależy od eks-
presyjnych działań nauczyciela. Nauczanie może przynieść pozytywne efek-
ty tylko wówczas, kiedy pedagog-muzyk traktuje je jako proces, w którym
dziecko jest aktywne i odbiera świat polisensorycznie. Dydaktyk swoją po-
stawą pobudza jednostkę do twórczego myślenia i aktywnego uczestnictwa
w zajęciach, zaś poprzez stawianie mu problemów dywergencyjnych, dostar-
cza wielu okazji do twórczej ekspresji, zachęca do próbowania czegoś nowe-
go, oryginalnego i nieograniczonego schematami. Nawiązując do przytoczo-
nych założeń teoretycznych należy uświadomić sobie, jak ważny w zakresie
wszechstronnych stymulacji muzycznych jest okres obowiązkowej edukacji
(Kataryńczuk-Mania 2014, s. 41; 2016, s. 91-102). Warto również zadbać
o to, aby działania zmierzające do rozwoju aktywności muzycznej dziecka
kierowane były przez specjalistę, nauczyciela-muzyka, który będzie pełnić
rolę przewodnika i koordynatora w tym procesie. Podstawa programowa
w swoich zaleceniach podkreśla wartość ekspresji twórczej artykułując kon-
kretne zalecenia w zakresie eksperymentowania rytmem, głosem, dźwiękiem
i ruchem na etapie wychowania przedszkolnego. W edukacji wczesnoszkol-
nej jawi się znacznie szerzej wskazując na wartość ekspresji wokalnej, w grze
na instrumencie muzycznym oraz propedeutycznej notacji. W klasach star-
szych staje się ona prymarnym celem w kształceniu i wskazuje, że uczeń
indywidualnie i zespołowo muzykuje, tworzy i improwizuje proste struktury
dźwiękowe i układy ruchowo-taneczne, przedstawia cechy i charakter wy-
konywanych utworów werbalnie i pozawerbalnie, rozwijając swoje zdolności
i umiejętności muzyczne, preferencje oraz umiejętności wartościowania wy-
tworów kultury (Dz. U. 2017).
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Konkluzją rozważań na temat potrzeb wychowanka/ucznia w zakresie
kreatywnej aktywności twórczej będzie wskazanie łączności założeń teore-
tycznych, wytycznych programowych edukacji z możliwą i konieczną jej re-
alizacją w edukacji powszechnej.

Twórczość w nauce, czyli o poszukiwaniu problemów badawczych
i stawianiu hipotez

Wydaje się, że nauka (wiedza, wynalazczość, prawomocność) nie istnieje bez
twórczości, ponieważ zdaniem Andrzeja Strzałeckiego (2001, 35-36) „w róż-
nych dziedzinach działalności twórczej człowieka – poznawczej i praktycznej
– możemy mówić o wspólnych mechanizmach funkcjonowania osobowościo-
wego i intelektualnego”. W tym sensie nauka będzie rozumiana jako rodzaj
działalności podejmowanej przez uczonych czy też sposób działania poznaw-
czego lub jako forma świadomości indywidualnej i społecznej (Such, Szcze-
śniak 2006, s. 10). W świetle powyższego, można mówić o efektywności lub
sprawności systemu osobowościowego i poznawczego podmiotów lub grupy
uczonych w zakresie tworzenia nowej wiedzy naukowej. Sprawność systemu
poznawczego nie dotyczy jedynie rozumowania, ale także zdolności tworze-
nia odległych skojarzeń, analogii, giętkości struktur poznawczych umożli-
wiających transgresję i wreszcie myślenia pojęciowego i wyobrażeniowego
(Strzałecki 2001, s. 36). Praca badawcza polega w głównej mierze na sta-
wianiu pytań wynikających z niewiedzy. Mieczysław Łobocki (2009, s. 23)
dostrzega w powyższym stwierdzeniu podłoże wszelkich założeń metodo-
logicznych, upatrując w umiejętności stawiania pytań (czy inaczej mówiąc
w formułowaniu problemów badawczych) postęp w jakiejkolwiek dziedzinie
nauki.

Autor ten jednak zwraca uwagę na treść pytania, które musi w miarę
precyzyjnie określać cel zamierzonych badań i jednocześnie ujawniać bra-
ki w dotychczasowej wiedzy na interesujący badaczy temat. Tym samym
problem badawczy jest zwykle uszczegółowieniem celu badań, głównie ze
względu na to, że umożliwia dokładniejsze poznanie obszaru, który rzeczy-
wiście ma podlegać zbadaniu. Można zatem ująć, za Łobockim (2009, s. 23),
że proces formułowania problemów badawczych jest procesem „odnajdywa-
nia się” w procedurze operacjonalizacji i założeń badawczych, ze względu na
kierunek i cel badania. Bez bliższego sprecyzowania tych kierunków, niemoż-
liwe byłoby zrozumienie własnych dokonań naukowo-badawczych, włączając
w to wnioski końcowe (Łobocki 2009, s. 23). Stawianie pytań i problemów
badawczych wiąże się ściśle z myśleniem kreatywnym, ponieważ staje się
rodzajem „sztuki” twórczego myślenia, a więc podkreślane są tu właściwości
umysłu badacza, które pozwalają na rozwiązywanie pozornie nierozwiązy-
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wanych problemów i tworzenie zaskakujących nowości (por. Szmidt 2013).
Aldona Pobojewska twierdzi wręcz, że każde rozumowanie przebiega między
dwoma biegunami: pytaniem i odpowiedzią, polega zatem na rozwiązywaniu
problemów. Z tego powodu nazywa się również myśleniem problemowym lub
pytajnym, a jako takie ściśle wiąże się z myśleniem twórczym (Pobojewska
2011, s. 100). Autorka twierdzi ponadto, że niezwykle ważną funkcję pełnią
tzw. „pytania autentyczne”, a zatem takie, które pełnią funkcję poznawczą,
zadawane wówczas, gdy badacz naprawdę czegoś nie wie i chce się czegoś
dowiedzieć. Postawienie pytania nie tyle może, co wręcz powinno wynikać
z dostrzeżenia zjawiska, nad którym inni przeszli już do porządku dziennego
lub nie postrzegają go jako problemu.

Jak twierdzi Adam Sagan (2004, s. 28), „w badaniach [. . . ] wymaga się
od badacza rzetelnej wiedzy (najczęściej o charakterze przedmiotowym) na
temat badanych zjawisk”. Proces zazwyczaj rozpoczyna „skupienie uwagi”
i uświadomienie sobie, iż postrzegana rzecz nie jest oczywista, często po-
jawia się również dysonans poznawczy (cyt. za Sajduk 2016). Mimo tego,
że wiedza potoczna nie przywiązuje wagi do wartości pytań, wiedza nauko-
wa traktuje je jako impuls do rozpoczęcia czynności rozumowania (włącza-
jąc w to filozofowanie) obecnych w zadawaniu pytań, które uczeni uznają
bezspornie za najistotniejszy i zarazem najtrudniejszy etap swojej pracy
intelektualnej (Pobojewska 2011, s. 101-102; Ellis, Levy, 2008, s. 17-33).

Warto zatem dostrzec heurystyczne pożytki w uprawianiu badań, a za-
tem z poszukiwania odpowiedzi na pytania ponieważ wyrastają one, jak
powiadał Arystoteles, „ze zdziwienia, z poczucia niejasności, z rozpozna-
wania niewiedzy” (cyt. za: Opara 1999, s. 17), a więc wyrastają z tradycji
filozoficznych, które we współczesnej kulturze metodologicznej stają się „ma-
cierzą trudnych pytań i różnorodnych racjonalnych hipotez” (Opara 1999,
s. 17). Badania naukowe wymagają ciężkiej pracy. I tak jak nie istnieją
doskonałe ich formy, tak nie istnieją doskonałe, skonkretyzowane w planie
badawczym relacje zgodności pomiędzy tytułem, celem, problemem badaw-
czym i pytaniami badawczymi (por. Newman, Covrig 2013). Pytania ba-
dawcze w dziedzinie badań muzyczno-edukacyjnych powinny koncentrować
się bardziej na budowaniu wiedzy, mechanizmach uczenia się i nauczania
muzyki, a mniej na pozornie ważnych kwestiach związanych np. z odbiorem
muzyki czy edukacji muzycznej wśród wybranej grupy (uczniów, nauczy-
cieli, rodziców). Jednak te rodzaje badań naukowych stanowią zazwyczaj
bardziej złożone, trudne i czasochłonne zabiegi konceptualizacje i organiza-
cyjne, dlatego często pomijane są milczeniem.
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Obszary badań muzyczno-edukacyjnych nad poziomem, możliwo-
ściami i miejscem kreatywności podmiotów badań

Tak jak twórczość została zbadana ilościowo, jakościowo, historycznie i filo-
zoficznie (Running 2008), tak kreatywność muzyczna jest obszarem niezwy-
kle trudnym do badania, lecz możliwym. Dzieje się tak z wielu przyczyn.
Do nich zaliczamy między innymi rozległość tematyki, na którą składa się
problematyka twórczego procesu, osobowość twórcy, środowiskowe uwarun-
kowania twórczości oraz twórcze wytwory (cyt. za: Sołowiej 1997, s. 82).
Ponadto problem polega na samym wywoływaniu procesów twórczych w ob-
rębie edukacji muzycznej u uczniów, występujących w powszechnej edukacji
niezwykle rzadko a wręcz incydentalnie, ze względu na trudności w ich im-
plementacji w warunkach szkolnych.

Kontrowersje wokół kreatywności muzycznej nie dotyczą jedynie jej de-
finiowania, ale także wątpliwości związanych z możliwością jej nauczania
i uczenia się. Edwin E. Gordon (2005) twierdzi, że stopień, w jakim dziecko
jest kreatywne muzycznie, zależy bezpośrednio od zasobów słownictwa mu-
zycznego w postaci motywów tonalnych i rytmicznych. Jednak kreatywność
w muzyce, w kontekście działań edukacyjnych, dotyczy głównie takich form
edukacji muzycznej, jak improwizacja i tworzenie muzyki (Przychodzińska
1989), które w założeniach polskiej powszechnej koncepcji edukacji muzycz-
nej zajmują wiele miejsca, niestety jedynie w wymiarze normatywnym. Sa-
mo uprawianie twórczości muzycznej (zarówno tworzenie, jak i improwizo-
wanie) podlega pomiarowi za pomocą różnych metod ilościowych, skoncen-
trowanych na procesie, produkcie i wykonaniu (Running 2008). Wśród nich
należy wyróżnić:

– metodę zaangażowania uczniów w krótkie (20-25 minutowe) sesje im-
prowizacyjne, oceniane przez sędziów kompetentnych,

– wykorzystanie testów do określenia gotowości do podejmowania im-
prowizacji muzycznej: głównie rytmicznej RIRR (Rhythm Improvisa-
tion Readiness Record) i harmonicznej HIRR (Harmonic Improvis-
sation Readiness Record) autorstwa Edwina E. Gordona (2005). Te-
stów tych pioniersko używał M. Kołodziejski (2010, 2011) i B. Bonna
(2016),

– zastosowanie testu MMDP (Measures of Musical Divergent Produc-
tion) autorstwa W. D. Gordera, gdzie pomiarowi podlegają umiejęt-
ności twórcze w zakresie płynności, elastyczności, oryginalności, i ja-
kości wykonywania muzyki instrumentalnej (Gorder 1980),

– użycie testu (MCTM – Measure of Creative Thinking in Music) Pe-
tera R. Webstera, mierzącego elastyczność, oryginalność i syntaksę
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muzyczną (Webster 1994),
– indywidualne projektowanie skal szacunkowych w wymiarach: tonal-

nym, rytmicznym, ekspresji, improwizacji, techniki w wykonawstwie
wokalnym i instrumentalnym zgodnie z podejściem pomiaru i ewalu-
acji w kontekście pedagogiki muzycznej Edwina E. Gordona (2002).

Należy podkreślić, że kreatywność (twórczość, improwizacja) jest istot-
nym czynnikiem uzupełniającym komplementarność edukacji muzycznej
(zarówno powszechnej, jak i profesjonalnej), zatem istnieje potrzeba roz-
wijania aparatu diagnostycznego w tym kierunku, tym bardziej, że ostatnie
narzędzia zostały skonstruowane w latach 80. XX wieku (por. Running 2008;
Kataryńczuk-Mania, Kołodziejski, Kisiel 2018).

Podsumowanie

Muzyczna kreatywność jest jednym z najatrakcyjniejszych elementów w pro-
cesie wychowania i edukacji. W pracy codziennej zależy ona od różnych
wymiarów: twórczego nastawienia prowadzącego zajęcia, stosowania atrak-
cyjnych metod, form, treści, czyli atrakcyjności zajęć, uwarunkowań socjo-
logicznych, czyli miejsc, w których uczniowie przebywają, (zwłaszcza jeśli
istnieją tradycje regionalne), gotowości i świadomego podejmowania zadań
kreatywnych. Pożądane, aby nie powiedzieć niezbędne, jest systematycz-
ne prowadzenie badań naukowych w zakresie kreatywności muzycznej, aby
nauczyciel mógł dysponować szerokim oglądem kreatywnych działań arty-
stycznych.
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Artykuł zawiera rozważania teoretyczno-badawcze na temat kreatywności muzycznej.
Wskazano na działania artystyczne w zakresie ekspresji twórczej, odtwórczej i percepcji
na podstawie wybranych rozwiązań systemowych kształcenia muzycznego. Podkreślono
znaczącą i kreatywną rolę zarówno nauczyciela, jak i ucznia, będących uczestnikami pro-
cesu edukacyjno-artystycznego. Autorzy ukazują różne podejścia badawcze i podkreślają
pilną potrzebę prowadzenia badań, aby ukazać rzeczywisty obraz realizacji kreatywnej
edukacji muzycznej.


