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wprowadzenie

Sztuka, w tym muzyka artystyczna, oddziałuje na słuchaczy poprzez 
treści emocjonalne, wywołując przeżycia, które potem skłaniają do czę-
stych z nią kontaktów. Obcowanie z muzyką przyjmuje różne formy, 
wzbogacając doświadczenia estetyczne odbiorców. Siłą napędową w po-
stępowaniu człowieka są uczucia, a muzyka – środkiem ich pobudzania 
i wyrażania. Aby uniknąć lekceważenia życia uczuciowego, należy pogłę-
biać i wzbogacać emocje, uaktywniać wewnętrzne siły człowieka przez 
słuchanie wartościowej muzyki.

We współczesnej rzeczywistości sztuka dostępna jest wszystkim, 
a jednak większość ludzi nie potrafi z niej umiejętnie korzystać. Znaczna 
część społeczeństwa nie umie określić prawdziwych jej wartości, odróż-
nić od kiczu. Można dyskutować o tym, kto ponosi odpowiedzialność za 
taki stan rzeczy – szkoła, która nie uczy, jak bronić się przed „pseudosztu-
ką”, środowisko domowe, rówieśnicze, w którym nie obcuje się z warto-
ściową muzyką i nie rozbudza zainteresowań muzycznych, czy też media 
lub instytucje kulturalne. Poza tym:

Współcześnie integralna i ceniona przez młodzież część kapitału kulturowe-
go jest związana z kulturą popularną, która zastępuje też szkołę w jej roli 
bardzo ważnego „pasa transmisyjnego” wartości (to właśnie kultura popu-
larna tworzy „naturalny”, „zdroworozsądkowy” świat młodzieży). Jednak-
że nawet współcześnie, w dobie nieograniczonych możliwości dostępu do 
kultury popularnej, jakich zdaje się dostarczać internet, można zauważyć 
występowanie w tej sferze nierówności społecznych, choć w mniejszym niż 
kiedyś zakresie 1.

1 Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolno�
ści, Kraków 2013, s. 36.
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Współczesna młodzież stanowi specyficzną kategorię odbiorców muzyki:

To publiczność wymagająca fachowej opieki w obcowaniu ze sztuką, a więc odpo-
wiednio przemyślanej praktyki edukacyjnej. Celem wszelkiej działalności pedago-
gicznej w tej dziedzinie powinno być kształtowanie w młodym pokoleniu postaw, 
które wychowują określone kategorie konsumentów – koneserów odznaczających 
się otwartością, wrażliwością, wyobraźnią, zdolnością do nieustającej samoeduka-
cji i autonomii intelektualnej tak, aby odbiorca sztuki i kultury muzycznej stał się 
jednocześnie jej współtwórcą 2.

Jakie są upodobania muzyczne współczesnej młodzieży? Jakimi kryteriami 
w zakresie wartościowania muzyki posługuje się młodzież? W jaki sposób, w czasie 
globalnej komercji rozwijać wrażliwość muzyczną młodzieży i kierować jej upodo-
bania w kierunku wartościowej muzyki? Artykuł będzie próbą odpowiedzi na po-
wyższe pytania na podstawie analizy teoretycznej i materiału empirycznego.

Wokół muzycznych fascynacji – próba definicji pojęć

Psychologia muzyki określa zainteresowanie muzyczne jako dążność do obco-
wania z muzyką i upodobanie w uprawianiu różnych form aktywności muzycz-
nej 3. Zainteresowanie muzyczne wiąże się zatem z ukierunkowaniem uwagi na 
zajmowanie się taką działalnością muzyczną, która dostarcza przyjemności.

Preferencja muzyczna, zgodnie ze znaczeniem słowa preference – pierw-
szeństwo, wskazuje na uprzywilejowanie pewnego rodzaju muzyki i przed-
kładanie go nad inne 4. Preferencje nabywane są w procesach inkulturacji oraz 
uczenia się (mimowolnego oraz kierowanego).

Przez termin preferencje muzyczne rozumiane są takie reakcje na muzykę, które 
ukazują stopień lubienia lub nielubienia konkretnych utworów lub gatunków mu-
zycznych, a które t o reakcje niekoniecznie opierają się na analizie poznawczej lub 
refleksji estetycznej dotyczącej muzyki 5.

2 J. Jemielnik, Muzyka pop w edukacji, „Edukacja i Dialog” 2001, nr 1, [online:] www.
eid.edu.plarchiwum/2001,99/styczen165/muzyka_ pop_w_edukacji; 1084.html, do-
stęp: 20.04.2014.

3 K. Lewandowska, Rozwój zdolności muzycznych u dzieci w wieku szkolnym, Warszawa 
1978, s. 138.

4 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1990, 
s. 409.

5 R. Lawendowski, �sobowościowe uwarunkowania preferencji muzycznych w zależności od 
wieku, Kraków 2011, s. 38.
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Opisując muzyczne fascynacje młodzieży, używa się zamiennie takich pojęć 
jak: upodobania muzyczne, smak muzyczny, gust muzyczny, preferencje muzyczne.

Upodobania pojmowane są jako zamiłowanie do czegoś, zainteresowanie czymś. 
Zamiłowania muzyczne obejmują nie tylko ulubiony rodzaj muzyki, ale i cały kon-
tekst sytuacyjny danej aktywności. Smak muzyczny to zdolność do dostrzegania 
wartości i piękna muzyki oraz umiejętność jej oceny. innymi słowy, smak muzycz-
ny pozwala na wyróżnianie i ocenę wartości artystycznych w muzyce (…) smak 
muzyczny pozwala dotrzeć do istoty muzyki, jej piękna poprzez doświadczanie 
określonych wrażeń zmysłowych. Smak muzyczny nie zamyka się więc w klasycz-
nej sytuacji wyboru, jest zdecydowanie czymś więcej. Opiera się na rozumieniu 
utworu oraz jego znajomości, jednocześnie implikuje jego długoterminowy cha-
rakter. Budując relacje między opisywanymi pojęciami, smak muzyczny możemy 
uznać za składową gustu muzycznego 6.

interesującą kwestią wydają się wybory, jakich dokonują reprezentanci 
młodych odbiorców w sytuacji wszechobecności popkultury, niedomagają-
cej szkolnej edukacji muzycznej, natłoku kolorowych pisemek o błahej treści 
i komercjalizacji telewizji i radia, wyborów dokonywanych już w większym lub 
mniejszym stopniu świadomie i poniekąd determinujących życiowe postawy. 
Równie interesująca jest analiza uwarunkowań owych preferencji, gustów, któ-
re, choć nie podlegają jakimś absolutnym metafizycznym zasadom, są oparte 
na względnie stałych prawach, w których kształtowaniu można dostrzec pewną 
prawidłowość 7.

Udowodniono, że osłuchanie z utworem sprzyja jego akceptacji, pod warunkiem 
jednak, że proces powtarzania nie będzie zbyt długotrwały. Wówczas może nastą-
pić znudzenie i osiągniemy skutek odwrotny do zamierzonego 8.

Kicz a wartości w muzyce

Szkoła, przygotowująca młodego człowieka do aktywnego życia we współ-
czesnej rzeczywistości, jest zobowiązana dostrzegać zjawiska zachodzące wo-
kół, które tworzą nowe możliwości nauki, pracy, rozwoju technologii, oraz te, 

6 Tamże, s. 36.
7 J. Wierszyłowski, Psychologia muzyki, Warszawa 1981, s. 241.
8 M. Woźniak, Mały świat wielkich ludzi, czyli preferencje muzyczne młodzieży gimnazjal�

nej, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2006, nr 2, s. 29.
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które mogą stanowić zagrożenie dla kształtowania smaku estetycznego mło-
dych ludzi 9.

Badania wykazują 10, iż młodzież nie ma świadomości, że oprócz wartości 
w muzyce istnieje ich przeciwieństwo. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że 
utwory o miernej lub żadnej wartości artystycznej są tworzone w celach komer-
cyjnych, gdyż twórczość schlebiająca popularnym gustom łatwiej się sprzedaje 
niż dzieła nowatorskie, zaskakujące odbiorcę czymś dotąd nieznanym. Podczas 
prezentacji muzyki słuchanej przez młodzież, nie dokonuje się oceny warto-
ści artystycznej wykonywanych utworów, a jedynie przedstawia ich pozycję 
w świecie muzyki, mierzoną często zajmowanym miejscem na liście przebojów, 
liczbą sprzedanych płyt, oglądalnością, liczbą zagranych koncertów, liczbą i wy-
sokością podpisywanych kontraktów. Ten prosty mechanizm kreuje sylwetkę 
współczesnego odbiorcy, niewymagającego, jednopłaszczyznowego, przyjmu-
jącego bezkrytycznie propozycje rynku muzycznego, niewrażliwego na całą pa-
letę doznań estetycznych.

W lansowaniu takiego wizerunku odbiorcy ogromną rolę odgrywają me-
dia. Nie biorą one odpowiedzialności za społeczne następstwa propagowanej 
przez siebie współczesnej kultury masowej, która wykształca w ludziach posta-
wy biernych i pasywnych konformistów, antyintelektualnych konsumentów 
rozrywki. Świat fikcji, rozrywki i zabawy (popularność seriali, reality show), 
przyciąga ludzi, którzy chcą w nim bezkrytycznie uczestniczyć, zatracając swój 
indywidualizm i możliwości wyboru.

Określenie kicz oznacza utwór o miernej wartości, schlebiający popularnym 
gustom, który w opinii krytyków sztuki i innych artystów nie posiada warto-
ści artystycznej. Pojawiło się w latach 60. xix wieku w Niemczech 11. Kicz jest 
określeniem silnie pejoratywnym i często kontrowersyjnym. Jest pewnego ro-
dzaju przekłamaniem, polegającym na tym, że wielu twórców, a właściwie „wy-
twórców”, produkuje „sztukę” bez żadnej wewnętrznej potrzeby artystycznej, 
bez udziału wnętrza twórcy, a jedynie ze względu na korzyści finansowe. Kicz 
ma też swoje inne cechy, jak np. brak naturalności, przesadna cukierkowatość, 
nadmiar piękna i przesyt, które świadczą o braku autentyczności. Taką sztucz-
ność prezentuje większość wykonawców muzyki rozrywkowej, gdzie muzyka 

9 E. Parkita, Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawo�
wej, Kielce 2015, s. 18.

10 J. Sitarz, Problem kiczu w muzyce młodzieżowej (niepublikowana praca magisterska), 
Kielce 2006.

11 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, s. 261.
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przeplata się z erotyzmem, scenicznością, wulgarnością tylko po to, by wyko-
nawcom udało się dotrzeć do odbiorców. Potrafi być wyrazem pokoleniowego 
buntu, wyrazem najnowszej mody, potrafi być utożsamiany z subkulturą i sam 
subkulturę potrafi stworzyć. Masowy odbiorca potrzebuje sztuki łatwej, zrozu-
miałej, dającej szybką satysfakcję, niewymagającej większego wysiłku intelektu-
alnego. Świat nie byłby zalany przez „pseudosztukę”, gdyby po prostu nie było 
na nią zapotrzebowania.

Współczesnemu słuchaczowi oferuje się, w przeciwieństwie do obyczaju i moż-
liwości minionych epok, nie tylko to, co tworzy się w epoce jemu współczesnej, 
ale dzieła powstałe w różnych i odległych epokach. ich wartość odkrywana jest na 
nowo i inaczej niż w czasach ich narodzin. Towarzyszy temu ciekawość poznawcza, 
poczucie odmienności i świadomości nowego odbioru: ewolucja percepcji muzyki 
biegnąca równolegle do ewolucji samej twórczości sprawia, że dzieła muzyki daw-
nej słyszymy inaczej niż im współcześni 12.

Walor dzieła tkwi także w jego ekspresji, przekazie emocji, wyobrażeń, 
idei. Różne typy ekspresji znajdujemy w „Requiem” Mozarta, symfoniach 
Mahlera, sonatach Mozarta, Beethovena, Chopina, w utworach Szostakowi-
cza, Prokofiewa. Są one bardzo ważne dla uczuciowego życia człowieka lub 
odczuwane jako interesujące z intelektualno-estetycznego punktu widzenia. 
Ekspresja stanowi wartość relatywną, a jej rozumienie uwarunkowane jest 
świadomością tej relatywności, uzyskiwaną przez doświadczenie muzyki 
i wiedzę muzyczną 13.

Obecnie, jak nigdy dotąd, nowatorstwo i eksperyment muzyczny stanowią 
kryterium wartości, zwłaszcza wśród twórców i melomanów nastawionych na 
nieodkryte dotychczas walory muzyki. Taka postawa często bywa połączona 
z negacją dotychczasowych konwencji i nastawiona na tworzenie i percepcję 
różnych kierunków nowoczesnej muzyki. Jest przeciwstawiana dawniejszej za-
sadzie tworzenia i słuchania według wyznaczonych, zastanych reguł.

Za wartość w muzyce uchodzi ponadto styl historyczny, narodowy i indywidualny 
danego kompozytora. Jest to również wartość relatywna, inaczej oceniona w dobie 
tworzenia dzieła, gdy cechy i doskonałość danego stylu nie są jeszcze ostatecznie 
sformułowane, a inaczej z perspektywy historycznej; dodatkową wartością dzieła 
staje się tu znaczenie, jakie odegrało ono w rozwoju kultury muzycznej 14.

12 Z. Lissa, Szkice z estetyki muzycznej, Kraków 1965.
13 i. Wojnar, Wychowanie przez sztukę, s. 64.
14 Tamże, s. 64.
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Wartościując dzieło, zwraca się również uwagę na jego kreację – sposób wy-
konywania: poprawny lub mistrzowski. Dziełem nie jest bowiem to (czy nie 
tylko to), co zostało zapisane w partyturze – to jest bowiem tylko jego idea, 
istnienie potencjalne – ale jego ożywiona, brzmiąca postać 15.

zainteresowania i preferencje muzyczne w świetle badań empirycznych

Analiza badań nad zainteresowaniami i preferencjami muzycznymi wśród 
młodzieży gimnazjalnej wykazała, że 73% badanych słucha hip-hopu, ale pocie-
szający jest fakt, że młodzi ludzie słuchają również innych gatunków muzycz-
nych 16, wśród których króluje muzyka pop, dance, rock, disco, metal, techno, 
soul, czyli muzyka popularna. Wbrew stereotypowym przekonaniom, współ-
czesna młodzież nadal ceni sobie mniej popularne gatunki muzyczne, o czym 
świadczy wybór muzyki jazzowej (14%), poważnej (8%) czy filmowej (6%) 17. 
Nie da się jednak nie zauważyć niepokojącej tendencji do preferowania ga-
tunków mniej wysublimowanych, słuchanie których, mówiąc najogólniej, nie 
wzbogaca sfery duchowo-intelektualnej.

Młodzież bardzo łatwo ulega magii mass mediów, stojących za uniformiza-
cją gustów młodych odbiorców. Świat przez nie kreowany jest światem z grun-
tu fałszywym, odrealnionym. Jak zauważa Małgorzata Kopczyńska, popkultura 
stosuje mechanizmy emocjonalizacji odbioru, bezrefleksyjnej percepcji, sym-
plifikacji rozkładu wartości, odbioru bezalternatywnego, których działanie dopro-
wadziło do zwolnienia odbiorcy z obowiązku samodzielnej aktywności umysłowej 18. 
To właśnie dzięki telewizji, pojawiającym się w niej wideoklipom, muzyka roz-
rywkowa zdobyła (i zdobywa) sobie niezwykłą pozycję wśród młodzieży. Jak 
stwierdza Barbara Kamińska:

media odzwierciedlają zapotrzebowanie na określoną muzykę. Z drugiej strony 
też kreują muzyczne upodobania. Lansowanie określonej muzyki lub wykonawcy 

15 Tamże, s. 65.
16 J. Kaluga, Subkultura hip�hopu a uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej (niepubli-

kowana praca magisterska), Kielce 2006.
17 P. Gotlib, Rola zajęć pozalekcyjnych w kształtowaniu aktywności muzycznej młodzieży 

gimnazjalnej (niepublikowana praca magisterska), Kielce 2009, s. 55.
18 M. Kopczyńska, Z popu król – muzyka nastolatków, w: Nastolatki i kultura w drugiej po�

łowie lat dziewięćdziesiątych, red. A. Przecławska, L. Rowicki, Warszawa 2000, s. 196.
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przez powtarzanie jej oraz przedstawienie przez autorytet w tej dziedzinie muzyki 
doprowadza do osłuchania. Wzmacnia się akceptacja danego utworu lub rodzaju 
muzyki […] Media stanowią zagrożenie umasowienia upodobań muzycznych 19.

W muzyce rozrywkowej młodzież dostrzega specyficzne wartości, wśród 
których wymienia m.in.: ekspresję myśli, uczuć, wyraz buntu przeciw zastanym 
formom kultury, walor szczerości, wyrażanie więzi wspólnotowej poprzez za-
stosowanie slangu, gwary szkolnej, a nawet wulgaryzmów w tekstach piosenek, 
których tematyka dotyczy różnorodnych problemów, z jakimi styka się mło-
dzież. Muzyka ta zaspokaja niektóre ważne potrzeby młodych ludzi, choćby 
potrzebę ekspresji ruchu, dynamizmu, swobody, relaksu, przyjemności, wspól-
noty przeżyć, doświadczeń, potrzebę afiliacji.

Gimnazjum w życiu młodego człowieka to czas związany z okresem bun-
tu, czy choćby manifestowania swojej niezależności. To również moment, gdy 
młodzież poszukuje własnej drogi życiowej, swych autorytetów.

To wiek kompleksów, nieporozumień kłótni z rodzicami, sprzeciwu i krytyki wo-
bec norm narzucanych przez świat dorosłych. (…) dla wielu młodych ludzi to 
mały, własny świat. Pielęgnowany parę godzin dziennie, nawet podczas nauki, te-
mat rozmów koleżeńskich, platonicznej miłości do idola, próby własnej ekspresji 
muzycznej (jeśli nie było jej wcześ niej, to właśnie teraz gimnazjalistka koniecznie 
chce się nauczyć grać na gitarze, śpiewać bądź rapować), tym bardziej rówieśnicy 
zaczynają doceniać nawet niewielkie osiągnięcia w tej dziedzinie. (…) Aktywność 
muzyczna znacznie pomaga dowartościować się młodemu człowiekowi w oczach 
rówieśników, rodziny i środowiska 20.

Wśród form aktywności muzycznej, które uprawia młodzież gimnazjalna, 
należy wymienić: słuchanie muzyki, śpiew, grę na instrumentach, ruch przy 
muzyce (taniec).

Jak wynika z rysunku 1, najpopularniejszą formą kontaktu uczniów z muzy-
ką jest jej słuchanie. Spośród badanych 80 gimnazjalistów, 63,75% uprawia tę 
formę. Dość spora liczba uczniów (22,5%) interesuje się tańcem. Do tej grupy 
zaliczono również osoby, które wybrały kategorię ruch przy muzyce. inne for-
my aktywności muzycznej, takie jak śpiew czy gra na instrumencie, cieszą się 
mniejszym powodzeniem.

19 B. Kamińska, Upodobania muzyczne – problemy i wyniki badań, w: Bliżej muzyki, bliżej 
człowieka, red. A. Białkowski, B. Smoleńska-Zielińska, Lublin 2002, s. 249.

20 M. Woźniak, Mały świat wielkich ludzi, s. 29.
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Źródło: badania wykonane w ramach seminarium magisterskiego. M. Kusiak; Czynniki wpływające na zainteresowania 
i preferencje muzyczne młodzieży gimnazjalnej (niepublikowana praca magisterska), Kielce 2009, s. 59.

Rys. 1. Preferowane przez młodzież formy kontaktu z muzyką

Fenomen muzyki młodzieżowej jest niezwykle zróżnicowany i kontrower-
syjny. Tylko jego gruntowne poznanie pozwoli na prawidłową ocenę i zrozu-
mienie, co w tej muzyce jest buntem, pozorem, skandalem, przelotną modą, 
a co prawdziwą wartością, odważnym i świeżym spojrzeniem na paradoksy 
współczesnego świata, zakłamanie i bezduszność. Muzyka ta z niezwykłą fascy-
nacją i otwartością sięga do muzyki ludowej, dostrzegając w niej bogate i orygi-
nalne źród ło inspiracji twórczych 21:

Muzyka wywołuje u człowieka pewne stany emocjonalne, odczuwane jako nastroje 
(pogodne, smutne, tragiczne, sentymentalne, patetyczne, dramatyczne i inne). Psy-
chologia muzyki dysponuje listą przymiotników określających charakter nastroju 
wywołanego muzyką. Muzyka ponadto wyzwala pewne napięcia emocjonalne, 
zależne od struktury psychicznej i typu percepcyjnego słuchacza (…) w każdym 
zachowaniu człowieka pobudki i dynamizmy wynikają z afektywności, a czynniki 
poznawcze są tylko technikami działania.

Słuchając muzyki, uczniowie gimnazjum najczęściej odczuwają zadowo-
lenie, radość, spokój i przyjemność. Odczucia takie jak niepokój, ból głowy, 
zmęczenie raczej nie towarzyszą młodym ludziom podczas odbioru muzyki. 
Podobne nastroje odnotowano wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, która 
podczas słuchania muzyki relaksuje się (54 wskazania), uspokaja (36), wyła-
dowuje energię (28), poprawia sobie nastrój (26), pobudza się (22), pobudza 
wyobraźnię, koncentruje się (12). istnieją również osoby, wśród których muzy-
ka wzbudza agresję (4 wskazania). Należałoby zastanowić się, czy każdy rodzaj 
muzyki wywiera wśród tych osób negatywne odczucia.

21 J. Jemielnik, Muzyka pop w edukacji.
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Młodzież nie akceptuje w pełni repertuaru, jaki jest jej prezentowany na lek-
cjach muzyki. Chciałaby więcej nowoczesnej muzyki (hip-hop, techno), popular-
nych piosenek śpiewanych przez uczniów, słuchania różnorodnej muzyki i dys-
kusji na jej temat, gry na instrumentach, koncertów lubianych artystów. Młodzi 
ludzie chcieliby, aby w szkole nauczono ich freestyle’a (ang. styl wolny; łatwość 
w układaniu na bieżąco rymów). Freestyle to – zdaniem badanych – szybki sposób 
ekspresji, tworzenie rymów z głowy, wymyślanie na poczekaniu, rymowanie bez 
przygotowania, improwizacja, „wolny rym składany w bani na miejscu” 22.

Wśród młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych zaintereso-
wanie muzyką jest powszechne 23. O tym, że muzyka jest bardzo ważna w życiu, 
zapewnia 63,15% respondentów, 18,44% uważa, że jest ważna, 13,15% uznaje 
za mało ważną, a 5,26% nie ma w tej kwestii zdania. Nikt nie zaznaczył, że mu-
zyka jest dlań zupełnie nieistotna.

Według 68 badanych uczniów liceum i technikum (89,47%) muzyka leży 
w kręgu ich zainteresowań. Słucha jej codziennie 84,21% respondentów, nato-
miast 15,79% deklaruje, że kilka razy w tygodniu. Wśród okoliczności, w czasie 
których młodzież słucha muzyki, pojawiają się takie jak: podczas wykonywania 
codziennych czynności (52 wskazania), gdy odczuwam smutek (34 badanych), gdy 
jestem w wesołym nastroju (22 osoby), 18 ankietowanych słucha jej, gdy źle się 
czuje, 10 gdy się nudzi, 8 gdy jest im źle, a 8 podczas nauki, odrabiania lekcji. Wy-
niki te świadczą niestety o bezmyślnym, niekontrolowanym słuchaniu muzyki, 
które nie wymaga wysiłku intelektualnego. Najbardziej popularnym miejscem, 
gdzie młodzież słucha muzyki, jest dom (58 wskazań). Wśród innych miejsc 
należy również wymienić: różne środki lokomocji, kluby, świetlice, sceny kon-
certowe.

Jeśli chodzi o najbardziej popularne nośniki, z których korzysta młodzież 
słuchając muzyki, są nimi: internet (50 wskazań) i telefony komórkowe z od-
twarzaczami MP3 i MP4 (34 wskazania), radio (30 wskazań), płyta CD oraz 
Tv (10 deklaracji). „Radio z natury rzeczy lepiej służy dobrej muzyce niż tele-
wizja” 24. Tak dobra pozycja radia cieszy, ale należy podejrzewać, że to raczej nie 
Jedynka, promująca polską muzykę, posiadająca starsze audytorium i nie Trój-
ka, znana z lansowania ambitnej muzyki cieszą się największą popularnością, 

22 J. Rychła, Ucieczka, bunt, twórczość, Kraków 2005, s. 83–88.
23 M. Boguta, Preferencje muzyczne młodzieży ponadgimnazjalnej (niepublikowana praca 

magisterska), Kielce 2012, s. 32.
24 M. Komorowska, Zaproszenie do muzyki, wyd. 2, Warszawa 1989, s. 228.
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lecz te, które emitują głównie anglojęzyczną papkę i „wypełniają przestrzeń”, 
czyli RMF FM i Radio Zet 25.

Niepokojącym zjawiskiem jest zbyt małe zainteresowanie słuchaniem muzyki 
z płyt. Wysokie ceny, często nie na kieszeń młodego słuchacza, skutecznie od-
straszają potencjalnych nabywców oryginalnych płyt i popychają w objęcia in-
ternetu, gdzie można ściągnąć za darmo i potem słuchać z MP3. Estetyka i etyka 
przegrywa z ekonomią. Oryginalne płyty kupują już tylko osoby zafascynowane 
muzyką, dla których jest ona całym życiem, pasją, hobby. Oglądanie telewizji nie 
cieszy się wśród młodzieży zbyt dużym powodzeniem. Należy przypuszczać, że 
młodzież wybiera interesujące ją programy, wykorzystując internet.

Większość badanych (84%) preferuje utwory wokalno-instrumentalne, 
w zdecydowanej mniejszości pozostają utwory instrumentalne (11%) i utwory 
wokalne (4%).

Bliższe zapoznanie z instrumentarium wykorzystywanym w utworach mu-
zycznych następuje podczas słuchania muzyki lub prób jej samodzielnego wy-
konywania na wybranych instrumentach. Wśród takich ulubionych instrumen-
tów muzycznych respondenci wymieniają: gitarę (37%) i zestaw perkusyjny 
(24%). Należy również zwrócić uwagę na dość popularne wśród młodzieży: 
akordeon (17%), fortepian (8%) i saksofon (6%). Trzeba odnotować znajo-
mość takich instrumentów jak: flet (3), trąbka, kontrabas, na które wskazało 
2% badanej młodzieży. Szczegółowy wynik prezentuje rysunek 2.

25 M. Boguta, Preferencje muzyczne młodzieży ponadgimnazjalnej, s. 42.

Źródło: badania wykonane w ramach seminarium magisterskiego.

Rys. 2. Ulubiony instrument muzyczny
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Większe zainteresowanie nauką gry na instrumencie przejawiają dziewczęta 
niż chłopcy. Na pytanie: Czy uważasz, że typ muzyki, jaki preferujemy, odzwier�
ciedla charakter człowieka i jego usposobienie?, 63% ankietowanych uznało, że 
„tak”, 37% stwierdziło, że „trudno powiedzieć”.

Ulubionymi zespołami i wykonawcami młodzieży ponadgimnazjalnej są: 
hip-hopowiec Peja, zespół Hey i Kasia Nosowska, Pidżama Porno, Coldplay, 
Monika Brodka, Bob Marley, Dżem, Metallica, Green Day, Alter Bridge. Re-
spondenci wymieniają również: Leszka Możdżera, Rihannę, Nirvanę, Guns 
and Roses, Led Zeppelin, Macieja Maleńczuka, Pearl Jam, Joy Division, Kamila 
Bednarka i jego grupę Star Guard Muffin (zasługa programu „Mam talent”), 
Katie Melua, Rammstein, Norah Jones, Michaela Jacksona, Kings of Leon, Ra-
diohead, Björk, Placebo, TEDE, Paktofonikę, Kasię Kowalską, Adele, Marylę 
Rodowicz, Dodę vel Dorotę Rabczewską, Comę, Brainstorm, Myslovitz, Hap-
pySad, Linkin Park, Bon Jovi, Beirut, Strachy na Lachy i Akurat. Na liście ulu-
bionych wykonawców znaleźli się również: Poluzjanci (grupa Kuby Badacha), 
Boys, Akcent, Anna Jantar, Andrzej Poniedzielski, Grupa MoCarta, Drupi 26.

Polska młodzież nadal chętnie słucha polskich piosenek, wśród których kró-
lują: Sen o Wiktorii zespołu Dżem, Moja i twoja nadzieja grupy Hey. Najczęściej 
jako ulubione podawano piosenki Ryszarda Peji Andrzejewskiego (6 utworów) 
i zespołu punk rockowego Pidżama Porno (4).

Ulubiony kompozytor muzyki poważnej to według ankietowanych Fryde-
ryk Chopin (56%), następnie Ludwig van Beethoven (42%), Jan Sebastian 
Bach (40%), Wolfgang Amadeusz Mozart (28%), Stanisław Moniuszko (14%), 
Krzysztof Penderecki (6%). Najbardziej znane utwory muzyki poważnej we-
dług badanych to: �da do radości Ludwiga van Beethovena, Etiuda rewolucyj�
na Fryderyka Chopina, Marsz turecki Wolfganga Amadeusza Mozarta, Toccata 
i fuga d�moll Jana Sebastiana Bacha 27.

Wyzwania szkoły XXi wieku – rola nauczyciela muzyki

Jak wynika z przeprowadzonych ankiet, młodzież oczekuje pewnych zmian 
w szkole xxi wieku. Musi ona być otwarta na potrzeby młodych ludzi, którzy 
w muzyce młodzieżowej widzą pewne wartości.

26 Tamże, s. 54.
27 P. Gotlib, Rola zajęć pozalekcyjnych, s. 72.
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Zamiast ciskać gromy na jałowość i schematyzm muzyki młodzieżowej, warto się 
zastanowić, jak wykorzystać wytworzone przez nią sposoby do przemycenia po-
ważniejszych treści humanistycznych i artystycznych. Przecież nie wszystkie utwo-
ry należące do muzyki rozrywkowej są świadectwem tandety, złego smaku i nie-
udolności wykonawców 28.

Wśród swoich oczekiwań wobec szkoły młodzież podkreśla takie formy 
działań muzycznych jak: naukę polskich piosenek rockowych, więcej śpiewu, słu�
chanie i dyskusje na temat różnych rodzajów muzyki, nauka gry na instrumentach, 
koncerty artystów, których lubimy, w szkole, nauka freestyle’u, referaty o ulubionej 
muzyce, interpretacja tekstów piosenek hip�hopowych, nauka czytania nut, dyskuto�
wanie o wartościach w muzyce młodzieżowej i poważnej 29.

Współczesny nauczyciel muzyki, ma do spełnienia wiele ról, m.in.: przewod-
nika, artysty, animatora kultury muzycznej, nowatora, wychowawcy, badacza 
oraz organizatora i twórcy wielu sytuacji dydaktycznych, w których na pierw-
szym planie umieszcza się kształtowanie postaw i świata wartości, na drugim 
umiejętności, a potem wiadomości. Ogromne znaczenie ma również kształto-
wanie sfery emocjonalno-motywacyjnej ucznia.

W programie powinno się znaleźć również jakieś miejsce dla rozważań nad ko-
niecznością istnienia i celami twórczości niższego autoramentu, a także – nad zróż-
nicowaniem artystycznej jakości i poziomu poszczególnych utworów dzisiejszej 
muzyki pop i rock. Należy pobudzać uczniów, by sami wyławiali w niej i wskazywa-
li przykłady twórczości ambitniejszej, ciekawszej, muzycznie bardziej rozwiniętej, 
wyróżniającej się w morzu produkcji najprostszych, łatwych i prymitywnych 30.

Wprowadzanie młodych odbiorców w świat muzyki, kształtowanie umiejęt-
ności jej wartościowania jest bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem, ja-
kie ma do spełnienia szkoła i nauczyciel. Dostarczając młodzieży różnorodnych 
doświadczeń i wiedzy w zakresie odbioru muzyki, wskazywanie kierunku i moż-
liwości mądrego i świadomego wyboru prowadzi w konsekwencji do pozytyw-
nych efektów. Edwin E. Gordon twierdzi, że słuchając różnorodnej literatury 
muzycznej, dajemy uczniowi możliwość dokonywania porównań i wyborów. 
Uczniowie, stając się muzycznie starsi, zaczynają słyszeć harmonię i współbrz-
mienia, bo umiejętność audiowania cały czas się rozwija 31. Według jego teorii, 

28 J. Jemielnik, Muzyka pop w edukacji.
29 J. Kaluga, Subkultura hip�hopu a uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej, s. 87–88.
30 i.B. Zielińska, Młodzież wobec wartości muzyki współczesnej, Warszawa 2002, s. 21.
31 Teoria uczenia się muzyki E.E. Gordona, red. E. Zwolińska, W. Jankowski, Bydgoszcz–

Warszawa 1995, s. 109.
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świadomy odbiór muzyki wymaga złożonej działalności umysłu, czyli audiacji, 
której warunkiem jest odczuwanie i reagowanie na dźwięki, percypowanie, a na-
stępnie różnicowanie. Jeśli potrafimy przywołać i rozumieć to, co wcześ niej spo-
strzegliśmy, odczuliśmy i rozróżniliśmy, wtedy audiujemy. Ma to ogromne zna-
czenie dla uchwycenia sensu muzyki, jego rozumienia, opartego na logicznym 
rozumowaniu i pojmowaniu. Jest przygotowaniem do oceny wartości muzyki 32.

Pewnie tak długo poszukiwać będziemy „złotego środka” gwarantującego sukces 
osobistych praktyk nauczyciela, jak długo rozdźwięk, o którym pisała K. Ablewicz, 
pomiędzy myśleniem a działaniem, teorią a praktyką wpływać będzie na potoczne 
postrzeganie roli pedagogiki i jej koncepcji w codziennej praxis nauczycieli muzyki 
(…) W ewaluacji jakości praktyki muzycznego edukowania ważną rolę pełni intu-
icja samych nauczycieli, inspirowana znaczeniami istotnych dla nich zdarzeń, spo-
tkań, a także nawykami czy stereotypami. intuicyjne, o epizodycznym rodowodzie, 
analizowanie podstaw edukacji muzycznej niejednokrotnie ma związek z kształ-
towaniem się koncepcji i semantycznych definicji w osobistym interpretowaniu 
podstaw praktyki edukacyjnej i pełnienia w niej własnej roli. intuicja nauczycieli 
muzyki, jako kluczowy składnik ich przednaukowego myślenia o edukacji, wielo-
krotnie ujawnia osobiste „uczulenia” w postrzeganiu własnej profesji i potrzeby 
ewentualnych w niej zmian. (…) każda refleksja praktyków edukacji muzycznej 
nad adaptacją nowych rozwiązań, których symptomy zmian doświadczane były 
przez nich wcześ niej, inicjować będzie realne optimum działań traktowanych (nie 
tylko przez nich) jako życiowe priorytety.

Podsumowanie

Słuszne postulaty nauczycieli i młodzieży, by organizować wyjazdy na kon-
certy (do opery, filharmonii), warsztaty muzyczne, konkursy, spotkania z mu-
zykami, by na lekcjach języka polskiego wykorzystywać dokonania poezji 
śpiewanej oraz twórców piosenek hip-hopowych, rozpowszechniać informacje 
dotyczące koncertów i przeglądów muzycznych, tworzyć klasy o profilu mu-
zycznym, promować na forum szkoły uczniów utalentowanych, dyskutować 
na temat wartości w muzyce, są jak najbardziej pożądane. Uwzględnienie choć 
części tych propozycji przyniosłoby niewątpliwie wielki pożytek. Nie ulega 
wątpliwości, że szkolne programy nauczania wymagają przemyślenia:

32 E.E. Gordon, Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, Kraków 1997, s. 98.
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Przezwyciężenie akademickiej hermetyczności nauczania jest jedną z palących po-
trzeb współczesnej pedagogiki artystycznej. Postawienie bariery przed naporem 
masowej popkultury oznacza zaszczepienie uczniom umiejętności rozróżniania 
tego, co dobre i złe, nie tylko w sferze muzyki poważnej, ale też w gatunkach mod-
nej, rozrywkowej muzyki 33.

Atrakcyjne formy przekazu wiedzy o muzyce (pogadanka, opowiadanie, 
oglądanie filmu, praca z muzycznym programem komputerowym) czy też samo 
słuchanie muzyki, połączone z różnymi ćwiczeniami percepcyjnymi i praktycz-
nymi działaniami uczniów mogą wywołać zainteresowanie i potrzebę kontaktu 
z muzyką, które są warunkiem jakiegokolwiek zajmowania się tym rodzajem 
sztuki i dyskutowania o jej wartościach. Dostarczanie młodzieży zakresu mu-
zycznych doświadczeń daje możliwość późniejszego dokonywania przez nią 
porównań i wyborów.

Z punktu widzenia psychologii „żadna ze sztuk nie daje tylu możliwości roz-
wijania zdolności twórczych jak muzyka” 34. Potrzeba kulturalnej rozrywki nie 
jest potrzebą wrodzoną, ale nabytą przez odpowiednie wychowanie. Brak ar-
tystycznych zamiłowań, zainteresowań, jak twierdzi Stefan Baley, „jest nie tyle 
brakiem dyspozycyjnym, ile mankamentem systemu wychowawczego” 35.

im więcej będzie kreatywnych i refleksyjnych nauczycieli muzyki, twórczo 
wykorzystujących różnorodne metody i formy pracy z młodzieżą oraz umieją-
cych odnieść się do muzyki, czasopism, programów muzycznych, teledysków, 
które interesują młodych ludzi, istnieją realne szanse na poprawę jakości eduka-
cji muzycznej oraz kształtowanie wśród współczesnych odbiorców umiejętno-
ści wyboru między kiczem a muzyką wartościową.
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StreSzczenie

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie upodobań muzycznych współczesnej 
młodzieży. Na podstawie analizy teoretycznej oraz badań empirycznych przeprowa-
dzonych w gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych przedstawiono sylwetkę 
współczesnego odbiorcy muzyki, jego zainteresowania i preferencje. W sytuacji, gdy 
młodzież kieruje swoje upodobania w kierunku muzyki popularnej, należy podjąć od-
powiednie działania pedagogiczne, aby zmienić lub przynajmniej złagodzić istniejącą 
sytuację. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania:

• Jakie są muzyczne upodobania współczesnej młodzieży?
• Jakimi kryteriami w zakresie wartościowania muzyki posługuje się młodzież?
• W jaki sposób, w czasie globalnej komercji rozwijać wrażliwość muzyczną mło-

dzieży i kierować jej zainteresowania w kierunku muzyki wartościowej?
Tematyka artykułu może stanowić inspirację do dalszych dociekań badawczych 

w zakresie edukacji muzycznej młodzieży.

Słowa kluczowe: upodobania muzyczne, edukacja muzyczna, muzyczny roz-
wój, formy aktywności muzycznej, wartości w muzyce.

Summary

This article aims to present the musical tastes of contemporary youth. The profile 
of a contemporary listener, together with interests and preferences, is demonstrated on 
the basis of a theoretical analysis and empirical studies conducted in lower and upper 
secondary schools. in a situation where the youth tends to lean towards popular music, 
appropriate pedagogical measures should be taken in order to change or at least miti-
gate the existing situation. This article attempts to answer the following questions:

• What are the musical preferences of contemporary youth?
• What criteria are applied by young people in terms of evaluation of music?
• in the era of global commercialism, what can be done to nurture the sensitivi-

ties of the youth and how to guide them towards quality music?
The subject matter of the article can form the basis for further research in the field 

of musical education of young people.

key wordS: musical preferences, musical education, musical development, forms 
of musical activity, values in music.
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