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Muziekonderwijs staat de laat-

ste tijd erg in de belangstelling. 

De Vlaamse fi losofe Alicja Ge-

scinska behoort tot de voorhoe-

de van deze ontwikkeling. In 

Thuis in muziek gaat ze in op het 

belang van muziek voor mens 

en samenleving. “Bach stelde 

met zijn cellosuites een goede 

daad.”

Erik Hendrix

In het Poolse migrantengezin waarin 
Alicja Gescinska opgroeide, was de 
aanwezigheid van muziek niet van-
zelfsprekend. Haar ouders waren op-
geleid tot ingenieur. “Muziek was 
voor andere mensen”, vertelt Gescins-
ka aan een tafeltje in het station van 
Antwerpen. Ze kan zich niet herinne-
ren dat haar ouders ooit een plaatje 
draaiden. Maar tijdens een afstudeer-
voorstelling maakte ze kennis met 
Chopin en dat was liefde op het eerste 
gezicht. “Ik werd op mijn stoel vast-
gepind, niet enkel door de muziek, 
maar ook en vooral door het besef dat 
gewone mensen zulke prachtige klan-
ken konden voortbrengen; dat je geen 
concertpianist hoefde te zijn om ach-
ter een vleugel te gaan zitten.” Kort 
daarop nam ze zelf pianoles en ging 
er een wereld voor haar open.
Opgroeien met muziek is belangrijk, 
vindt Gescinska. Haar zoontjes zijn al 
gewend aan de aanwezigheid van de 
piano en de klanken die die voort-
brengt. “Af en toe komen ze ook eens 
bonken”, lacht ze. “Zij zullen wel op-
groeien met muziek. Muziek begrij-
pen is volgens mij onderdeel van een 
basisontwikkeling en daarom is het 
belangrijk dat het aangereikt wordt. 
Te vaak gebeurt dat niet op school, of 
niet voldoende. Muziekonderwijs 
wordt verwaarloosd en dat komt ge-
deeltelijk doordat mensen er niet di-
rect het nut van zien.”

Staatsgevaarlijk
In het toegankelijke Thuis in muziek 
passeren fi losofen als Plato, Kant, 
Schopenhauer en Adorno de revue. 
Een aantal van hen oordeelt hard 
over muziek. Volgens Plato kan die 
sociale en politieke veranderingen te-
weegbrengen, en moet de staat daar-
om waar nodig muziek censureren. 
Dat klinkt misschien bekrompen, 
maar wie de Belgische geschiedenis 
kent weet dat dit niet helemaal onte-
recht is: het was de opera La Muette 
de Portici die in 1830 het startschot 
van de Belgische revolutie gaf.
Muziek is emotie en daarom gevaarlijk, 
concludeerde ook verlichtingsfi losoof 
Immanuel Kant, die muziek “de laag-

ste van alle kunstvormen” noemt. Ze 
zou enkel met de sensatie spelen en 
geen substantiële bijdrage leveren aan 
de redelijke en zedelijke ontwikkeling 
van de mens.
“Je kan best ten volle mens zijn zonder 
muziek”, zegt Gescinska, “maar omdat 
wij mensen worden dankzij andere 
mensen, moet je in dialoog staan met 
hen en de wereld. Muziek is een com-
municatiemiddel waarmee we naar el-
kaar kunnen reiken, zelfs naar mensen 
die wij nooit hebben gekend, naar men-
sen uit het verleden. Zo kunnen wij 
contact leggen door muziek. Denk aan 
het Stabat Mater, dat gaat over het lij-
den van een moeder, Maria, die haar 
zoon, Jezus, verloren heeft. Die gevoe-
lens begrijp je wanneer je die muziek 
hoort – muziek is een universele taal.”

Menswording
Een thema dat haar zeer bezighoudt, 
is de relatie tussen moraal en muziek. 
Maakt muziek de mens en de wereld 
beter? In een prachtige passage be-
schrijft ze haar ontmoeting met de 
Poolse componist Krzysztof Pende-
recki. Wanneer ze hem de vraag stelt, 
klinkt er “een kort, krachtig nie”, 
schrijft Gescinska. “Nee, er gaat geen 
verheffende morele kracht van de 
muziek uit.”
Penderecki koesterde die hoop ooit, 
maar kwam daar lang geleden op te-
rug. “Muziek kan de dingen niet ver-
anderen”, zegt hij, “hooguit het leed 
dat zij veroorzaken enigszins ver-
zachten. Muziek is met andere woor-
den niet meer dan een pleister op de 
wonde die door het kwaad in de we-
reld steeds opnieuw in de mensheid 
wordt opengereten.”
Voor Gescinska is dat echter niet de 
volledige waarheid. Ze haalt Max Sche-
ler aan, voor wie de zelfontplooiing de 
wezensbestemming van de mens is: 
“De mens die zijn potentialiteit ontwik-
kelt, die zijn vernuft en vaardigheden 
verfi jnt, doet goed en wordt Mensch. 
Dat is een mens die zich niet door haat 
en ressentiment laat verteren, maar die 
het licht van de liefde door zijn daden 
laat schijnen.”
Volgens Scheler doet iedere mens die 
hogere of positieve niet-morele waar-
den realiseert, iets goeds. Ingenieurs 
die dijken bouwen en zo gebieden be-
schermen tegen overstroming, bij-
voorbeeld, en ook de muzikant die 
schoonheid schept. “Met zijn zes cel-
losuites realiseerde Bach niet louter 
een positieve esthetische waarde; hij 
stelde er ook een goede daad mee”, 
legt Gescinska uit.

Heimwee
Is Alicja Gescinska zelf een beter 
mens geworden door de muziek? 
“Dat vind ik moeilijk te beoordelen”, 
zegt ze met een glimlach. “Ik ben er 
wel door gegroeid. Muziek kan een 
deur zijn tot veel nieuwe dingen. Zo 

ben ik door muziek heel erg geïnte-
resseerd geraakt in Portugal. Ik wil-
de begrijpen waarom er zoveel pijn 
zit in hun muziek en dan ga je je ver-
diepen in het volk, de cultuur, de ge-
schiedenis… Dat deed ik ook toen ik 
met mijn echtgenoot naar Amerika 
verhuisde. Muziek kan het gevoel 
van een plaats goed uitdrukken. 
Soms kun je ook terugkeren naar ie-
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mand die overleden is en dat is 
prachtig. Het is onvoorstelbaar hoe-
veel potentieel het heeft dat je in 
klanken weer even kunt samenzijn 
met iemand.”
Er blijft na het lezen van Thuis in mu-
ziek ondanks alles een gevoel van on-
volledigheid hangen. Gescinska pro-
beert op iedere pagina haar liefde 
voor muziek tot uiting te brengen, 
maar is zich er samen met de lezer 
van bewust dat zoiets moeilijk in 
woorden te vangen is. “Ik ga een ro-
man schrijven waarin mijn persona-
ges muzikale mensen zijn”, zegt ze. 
“Hun relatie met muziek zal zowel 
een zegen als een vloek zijn. Veel din-
gen die ik in deze benadering niet 
kwijt kon, zullen daar meer tot uit-
drukking komen. Hoe dan ook, de 
muziek verlaat mij niet.”

Alicja Gescinska, Thuis in muziek. Uitg. 
De Bezige Bij, 96 pp., geb., €18,99, ISBN 
978 9403 1385 03

Wie is…?
Alicja Gescinska (1981) werd gebo-
ren in Warschau, maar groeide op 
in België. Ze promoveerde in de fi -
losofi e aan de Universiteit Gent en 
werd bekend met De verovering van 
de vrijheid (2011). In 2016 verscheen 
haar debuutroman Een soort van lief-
de, waarvoor ze de Debuutprijs 
2017 kreeg.

knkn4040 +++  55 okoktotobeberr 20201818 +++ p3p3p 333


