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Beata Bonna

Muzyka i edukacja muzyczna w opiniach ludzi trzeciego wieku

\Y/ prowadzenie

"Kultura

I ... ],

bedac wytworem czlowieka, ksztaltuje zarówno ludzki umysl, jak

i umozliwia jego funkcjonowanie"!.
Wychowanie estetyczne, które jest waznym elementem tej kultury, stanowi swoista orientacje wychowawcza, eksponujaca znaczenie
sztuki w ksztaltowaniu calego czlowieka - jego wlasciwosci intelektualnych, postaw
moralnych oraz wyobrazni i twórczych dyspozycjjZ.
Badania zaprezentowane
w dalszej czesci artykulu wnosza do pedagogiki muzyki nowa perspektywe poznawcza, laczaca sie ze spojrzeniem na problematyke edukacji muzycznej, funkcji muzyki oraz aktywnosci muzycznej z punktu widzenia ludzi
trzeciego wieku.
Pierwszym myslicielem uznajacym muzyke za niezbedny element ksztalcenia
ogólnego byl jan Amos Komenski, którego przekonania wplynely na wdrazanie
postulatu powszechnosci wychowania muzycznego nie tylko w krajach Europy, ale
równiez poza nia.1.
Czas, w ktÓrym badani rozpoczeli edukacje muzyczna to Jata tuz przed II wojna swiatowa oraz powojenne. W okresie 1932-1939 wprowadzono
nowy system
oswiatowo-wychowawczy,
a inicjatorem oraz glównym kreatorem koncepcji reformy
szkolnictwa byl janusz jedrzejewicz. WsrÓd przedmiotów obowiazkowych znalazl
sie "Spiew" w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla klas najmlodszych i dwóch
godzin dla klas starszych~. Podstawowym celem stalo sie spowodowanie, aby spiew
stal sie zywa i codzienna potrzeba ucznió\" Zalecany program uwzglednial piesni ludowe, religijne, piesni o ojczyznie oraz narodowe, przy czym to wlasnie piesn stac sic,;
miala zasadnicza trescia kazdej lekcji, co spowodowalo, ze znacznemu ograniczeniu

I J. Bruner, KIt/111m edllkacji, Kraków 2006, s. 16.
I. Wojnar, Teoria JI)'cboll'allia eslel)'cipego - zal)'s problelJ/al)'ki, \X1arszawa1976, s. 14.
.1M. Przychodzinska, za: W Sacher, Pedagogika IIl11iJkl: Teore(yc,(!le podsla))y pO))Jszecbllego
ks'(/alceJJia III11?)'c'(!lego,Kraków 2012, s. 24.
4 V Przerembska,
Idea!J' ))!)'cbOJJ'(/IIia))/ edllkacji III11?)'C'(!Jq))J II RzeC?)pospolilq,
Lódz 2008,
2

s. 119, 125, 129.
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ulegl material teoretyczny. Program ten nasycony zostal pierwiastkami woluntarnymi
i uczuciowymi, przenikaly go równiez hasla pajdocentryzmu.
Wyznaczal on umuzykalnieniu przez piesn pierwszoplanowa
role w ksztaltowaniu kultury estetycznej
uczniów5•

W latach powojennych stopniowo zmniejszano liczbe godzin "Muzyki", do
jednej tygodniowo. Nowy program z 1947 roku nadal przyznawal piesni nadrzedne
miejsce, ale zostal równiez wypelniony zasadami muzyki oraz cwiczeniami sluchowymi, zawieral takze dzial przeznaczony na audycje poswiecone sluchaniu muzyki.
Kolejny program z 1950 roku przyniósl nowe ujecie przedmiotu, nawiazujace do
dokonujacych sie w pedagogice zmian, a jego podstawowym celem stalo sie wykorzystanie spiewu jako srodka do wszechstronnego
rozwoju dziecka. Jednak ambitne
zalozenia, przy braku sprzyjajacych warunków do realizacji programu spowodowaly
spadek rangi przedmiotu. Próbe uzdrowienia tej sytuacji podjeto w roku 1956. W nowym programie obowiazujacym przez kolejne 7 lat, równorzedne miejsce obok nauki
piesni i audycji muzycznych, przyznano zasadom muzyki, cwiczeniom solfczowym,
sluchowej analizie muzyki oraz utrwalaniu poczucia tonalneg06• \'(1 programie tym,
jednym z celów stal sie rozwój zainteresowan muzycznych, który ,,[ ... ] jako koncepcja metodyczna, a tym bardziej jako jej praktyczna realizacja, zainteresowania te zabijal lub tlumil"7. Stalo sie tak, poniewaz tradycyjna nauka spiewu kojarzyla sie z nudnymi cwiczeniami glosowymi i sluchowymi oraz nieciekawym repertuarem piesni.
Wszystko to róznilo sie od zywej muzyki (zlej lub dobrej) i piosenek emitowanych za
posrednictwem radia lub telewizjj8. Symptomatyczny jest fakt, ze opisywane zjawiska
znalazly potwierdzenie w badaniach zaprezentowanych
w dalszej czesci artykulu.
"Wychowanie muzyczne" jako przedmiot szkolny pojawilo sie w 1963 roku
w miejsce dotychczasowego
"Spiewu". Pclni po dzien dzisiejszy szereg istotnych
funkcji we wszechstronnym
rozwoju osobowosci, wsród których wymienic nalezy
funkcje: poznawcza i ksztalcaca, wychowawcza, kompensacyjna, estetyczna oraz terapeutyczna9. Poznawcza funkcja muzyki wiaze sie z usprawnianiem i wzbogacaniem
procesów myslowych zachodzacych na materiale muzycznym oraz z wieloplaszczyznowym poznawaniem rzeczywistosci. Z wychowawcza funkcja laczy sie z ksztaltowanie postaw poprzez przezycia muzyczne towarzyszace wspÓlnemu muzykowaniu,
które intensyfikuja równiez przekaz tresci zawarty w utworach muzycznych 111. Kom-

5

A. B. Przybylowic7.,

cepcje organii.fuyjno-prograllloll'e,

Edllkacja

IJ/II,[JCi.!la II} szkolach

pOIl}Szechl!Jch

Iw:] I1l)choJllanie 1l/1Ii)'c'{!le. Stan

II

R:?,eci)'pospolitfj. Kon-

badan a praktyka

edllkal)Jila,

red.

A. Bialkowski, Lublin 1995, s. 278-280.
(,\Xi:Jankowski, I1l)choll1anie IIII1i)'ci.!le II)szkole ogólnoksi.!alcqcfj, Wars7.awa 1970, s. 47--49;
zob. takze: M. Pr7.ychod7.inka-Kacic7.ak, Polskie koncepcje pOJllszechnego lI!jchOll'ania 1I/IIi)'ci.!lel"o.
Tra1)'cje - ll'spólczesnosc, Warszawa 1987.
7 \Xi: Jankowski, op. cit., s. 50.
K

9
10

IbidellI.

E. Rogalski, MIIi)'ka II}pozaszkolnfj
M. Pr7.ychod7.inska-Kaciczak, op.

edllkacji estel]'ci.!ll!l; Bydgoszcz 1992,
cit.,

s. 166; E. Rogalski,

op. cit.,

s. 25.

s. 22; 25-26.
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opiniach ludzi trzeciego ",-icku

pensacyjna funkcja muzyki polega na zaspokajaniu potrzeb ekspresyjnych dzieki mozliwosci artystycznego wyzycia sie, natomiast estetyczna, wyraza sie w dostarczaniu
przezyc i radosci plynacej z kontaktów z muzyka, ksztaltowaniu zainteresowan oraz
zamilowan, smaku estetycznego i wrazliwosci na piekno zawarte w muzycel!. Ostatnia
z wymienionych funkcji - terapeutyczna obejmuje regulacje nastroju oraz laczy sie
z wykorzystaniem muzyki do leczenia nerwic i drobnych defektów rozwojul2•
Edukacja muzyczna poprzez siec instytucji oraz powszechny obowiazek szkolny powinna ksztaltowac kulture muzyczna mlodego pokolenia, w formowaniu której
wazna role odgrywa wlasna aktywnosc muzyczna, bedaca takze przedmiotem rozwazan niniejszego artykulu. Warunkuja ja, miedzy innymi, potrzeby poznawcze, pozytywnej samooceny oraz estetyczne. Te ostatnie przejawiaja sie w róznych formach
ekspresji artystycznej, jak równiez percepcji. Aktywnosc muzyczna jednostki jest
przejawem otwartosci wobec wartosci muzyki, zatem powinna znalezc odzwierciedlenie w calym procesie wychowawczym1.1.

Metodologiczny
W badaniach

kontekst badan
zrealizowanych

w lutym

j

marcu 2013 rokul4 wzielo

udzial 80

podopiecznych
Stowarzyszenia z Potrzeby Serca, dzialajacego przy Domu Dziennego pobytu "Senior" w Bydgoszczy, a takze zrzeszonych w Kole Seniora w t,>minie
Biale Blota. Respondentami
byly osoby w wieku od 70 do 85 lat, wsrÓd ktÓrych
odnotowano 58 kobiet j 22 mezczyzn.
W toku postepowania badawczego sformulowano
kilka problemÓw, ktÓre wiazaly sie z poszukiwaniem odpowiedzi na nastepujace pytania:
1. jakie formy aktywnosci muzycznej podejmowali badani w okresie swojej
mlodosci?
2. jakie funkcje pclnila muzyka w zyciu respondentów
oraz jaka role odgrywa w ich obecnym zyciu?
3. jak respondenci wspominaja edukacje muzyczna?

w latach ich mlodosci

Do badan wykorzystano metode sondazu diagnostycznego,
pozyskujac za posrednictwem ankiety dane ilosciowe i jakosciowe, ktÓre nastepnie poddane zostaly
analizie i ocenie. Wypclnianie ankiety wiazalo sie cZesto z koniecznoscia udzielenia
pomocy respondentom oraz z inicjowanymi przez nich rozmowami na temat zagadnien zawartych w kwestionariuszu. Na podkreslenie zasluguje fakt duzego zaintereII E. Rogalski, op. cit., s. 25-26.
12

13

M. Przycho(hinska-Kaciczak,
E. Szubertowska,
Edllkogo

op. cit., s. 168; E. Rogalski, op. cit., s. 25-26.
!!Jt/?)'cij/a !!I/odzietJ', Bydgoszcz 2003, s. 73-74;

o kll/tllra

eadem, POIllSzeclJllo edllkocjo !!If(?)'CZ"O o ksztolcmie

nOllc?)'cie/i lllll?)'ki - tmdnosci

Jl7spólczesllo edllkogo

red. K. Ziolowicz,

2011,

s.

estetyczno. Teona

i praktyko,

Iw:]
Kielce

179.

Artykul powstal na bazie badan przeprowadzonych
przez Dominike
trzeb pracy licencjackiej, napisanej pod kierunkiem Beaty Bonny.
14

i ogralliczmio,

J. Sztejnbis-Zdyb,

Klimas dla po-
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sowania ludzi starszych problematyka

badan i zaangazowania

w udzielanie wyczer-

pujacych odpowiedzi. Uczestnictwo w badaniu sprawialo im ogromna przyjemnosc,
miedzy innymi dlatego, ze - jak sami przyznali - mogli choc na chwile powrócic we
wspomnieniach
do okresu swojej mlodosci. Poczuli sie równiez zauwazeni, docenieni i potrzebni, co spowodowalo, ze tym bardziej entuzjastycznie wzieli w nim udzial.
W wielu miejscach artykulu przytoczono wypowiedzi respondentów, które stanowia bardzo wazna czesc zebranego materialu badawczego, stad ich uzasadniona
i zaznaczajaca sie wyraznie obecnosc. \XTypowiedzi te zaprezentowane zostaly w oryginalnym brzmieniu odzwierciedlajacym ich specyficzny klimat i autentyzm.

Wyniki badan
Formy aktywnosci muzycznej

badanych

Poszukujac rozwiazania pierwszego problemu badawczego, zapytano respondentów o rodzaj i czestotliwosc sluchanej w latach mlodzienczych
muzyki oraz
o sposób jej odbioru. Z analiz wynika, ze najwieksza grupe (86,25%) tworzyly osoby sluchajace muzyki rozrywkowej. Mniej ankietowanych,
chociaz sporo
w stosunku do dzisiejszej mlodziezy, sluchalo muzyki ludowej (38,75%), natomiast
najmniej klasycznej (18,75%). Analiza wykazala, ze 76,25% badanych sluchalo muzyki na co dzien, natomiast 23,75% mialo z nia sporadyczny, odswietny kontakt.
Najliczniejsza grupa przedstawicieli ówczesnej mlodziezy sluchala muzyki za posrednictwem radia (81,25[Yo). Wysoko uplasowaly sie takze odpowiedzi wskazujace
na odbiór muzyki wykonywanej "na zywo" - spiewu i gry na instrumentach
oraz
muzykujacych na zabawach tanecznych kapel. Najmniej respondentów
sluchalo
muzyki za posrednictwem
patefonu oraz uczestniczylo w koncertach w filharmonii
i przedstawieniach operowych (zob. wykres 1).
9O
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Do ulubionych wykonawców ankietowani zaliczyli: 1. Santor, H. Kunicka,
A. German, J. Polomskiego, M. Fogga, P. Szczepanika, Cz. Niemena, Czerwone Gitary oraz ZespÓl Piesni i Tanca Mazowsze. Natomiast wsród ulubionych piosenek
znalazly sie: Jesienne róze, Anna Maria, Ma!J bia!J domek, DZiWI!} jest ten swiat, Tanczace
Etlrycjyki,

Tango Milonga

i Gcjy lIIi Ciebie

zabraknie.

Do cenionej umiejetnosci,
która wspólczesnie
posiada niewiele osÓb nalezy spiew. Ankieta skierowana do reprezentantów
starszego pokolenia zawierala pytanie o ich stosunek do tej formy aktywnosci muzycznej w latach mlodosci
lubilo i nadal lubi spieoraz obecnie. Analiza wykazala, ze 88,75<Yo respondentów
wac, przy czym 61,25% ocenilo swój spiew jako poprawny. Ustalono rÓwniez, ze
w domu rodzinnym przewazajacej czesci osób (72,50%) istnialy tradycje wspÓlnego spiewania. Ankietowani najczesciej podejmowali te aktywnosc podczas swiat
i uroczystosci rodzinnych (70%). Mniej osÓb spiewalo w trakcie zajec domowych
(58,75%), spotkan z przyjaciólmi (50%) oraz w czasie wolnym, dla przyjemnosci
(45%). Do najchetniej wykonywanych
utworów zaliczone zostaly piosenki rozrywkowe (75%), natomiast na kolejnych miejscach uplasowaly sie piesni koscielne (37,50%), piosenki ludowe (30%) oraz inne utwory (12,50%), wsród których
wymieniono piesni wojenne, patriotyczne,
harcerskie i szanty. Warto podkreslic,
ze zarówno potoczne obserwacje, jak i badania prowadzone w ostatnim dziesiecioleciu wykazaly, ze tradycje wspÓlnego spiewania
kultywowane tak powszechnie, jak kiedys'5.
Kolejna forma aktywnosci
dziez byla gra na instrumentach.

w srodowisku

rodzinnym

nie sa

muzycznej podejmowana
przez ówczesna mloAnaliza ujawnila, ze w domach 60% ankietowa-

nych istnialy tradycje wspólnego muzykowania na instrumentach
w gronie rodziny
42,50<Y,) badanych,
sposród ktÓrych
lub znajomych. Aktywnosc te podejmowalo
58,82% bylo samoukami, 26,48°;(. nauczylo sie grac w szkole, a 14,70% w ognisku
muzycznym, domu kultury lub na prywatnych lekcjach. RÓwnoliczne grupy tworzyli ankietowani grajacy na fortepianie i popularnej wÓwczas harmonijce ustnej.
Do cieszacych sie powodzeniem
instrumentÓw nalezala rÓwniez mandolina. Najmniej osób muzykowalo na gitarze oraz skrzypcach i trabce (zob. wykres 2).

15 Zob. E. Szubertowska,
Edllkaqo
a kllltllra ... , s. 143; B. Bonna, Rodzina i przedszkole
II' kSi.taltoll'aJlill IIl11ie/etnosci1I/IIi)'c'?!!J'chdzieCI: ZastosoJ/'anie koncepcji Edl/lina E. Gordona, Bydgoszcz
2005, cadcm, Il/'ybrane ci)'nniki srodowiska rodzinnego i ich i.!JacZeJJieIII r0i.IIJojil zdolnosci 11Il1?YCi.!!ych
dzieci III l/lieku l/lczesnoszkolll)'lII, Iw:] Badania nad edllkacja i kultlIra 11Il1i)'Ci.!Il{,nr 11, red. E. Szu-

bertowska,

Bydgoszcz

2008; E. Sciesinska, j'rodol/lisko rodzinne I/JCII/spieraniu rO,?!/lojll!//IIi)'Ci.nego

dzieci II' l/lieku przedszkolnYIII,

praca licencjacka napisana pod kierunkiem B. Bonny, Bydgoszcz
2013; A. Marchewka, f;rodol/lisko rodzinIle l/l rO,?!llojll1II11i)'C,?!!y1II
dziecka II/ nlieku nlczesnoszkoll!J"II,
praca licencjacka napisana pod kierunkiem B. Bonny, Bydgoszcz 2013.
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harmonijka ustna

mandolina

gitara

inne: skrzypce,
trabka

Wykres 2. Instrumenty, na których grano
Zródlo: opracowanie wlasne.
Oto kilka wspomnien badanych, laczacych sie ze wspólnym muzykowaniem
w gronie rodziny, sasiadów i znajomych:
"W okresie mojego dziecinstwa przychodzily do naszego domu starsze sasiadki. Siadano przy stole i calymi wieczorami opowiadano wiersze, spiewano piosenki
ludowe [... ].
Bardzo czesto spotkania odbywaly sie w mym domu rodzinnym. Schodzili sie
znajomi rodziców, byl poczestunek i zawsze mnóstwo spiewu. Kto potrafil grac
przynosil swoje instrumenty, najczesciej harmonijke ustna i akordeon. Duzo przy
tym bylo spiewu, radosci, anegdotek [... ].
Uwielbialem spedzac czas na muzykowaniu razem z moja paczka - kilka osób
ze szkoly. Zazwyczaj spotykalismy sie u kogos w domu, bralismy instrumenty - gitary, mandoliny i »dawalismy czadu«. Ukladalismy wlasne piosenki, robilismy sobie
konkursy z nagrodami. Czesto wyjezdzalismy pod namiot, i tam calymi wieczorami
gralismy i spiewalismy przy ognisku.
Gdy bylem maly chodzilismy cala rodzina do sasiadów, gdzie dorosli spiewali
piosenki ludowe i grali na pianinie, akordeonie
konczylo sie tancami"16.

[... ]. Gdy sie rozbrykali

to zawsze

Te zywe w pamieci respondentów obrazy, przyblizaja atmosfere minionych czasów,
nacechowana radoscia ze wspólnych spotkan, podczas których spiew i gra na instrumentach pelnily istotna role, tworzac i wzmacniajac wiezi miedzyludzkie, a nade wszystko dostarczajac rozrywki. Ponadto uczestnictwo w spotkaniach dawalo mozliwosc poznawania
kultury muzycznej wlasnego regionu. Niestety, wspólczesnie w nielicznych domach istnieja tradycje rodzinnego muzykowania, równiez na niewielu okazjonalnych przyjeciach
wspólnie sie spiewa czy gra na instrumentach. Wszechobecna muzyka popularna, emitowana przez media, tworzy tlo codziennego zycia rodzin, jak równiez spotkan w gronie
przyjaciól. Jedynie mlodziez, która potrafi grac na instrumentach, tak jaj dawniej odczuwa
potrzebe wspólnego muzykowania w gronie kolegów17.

16D. Klimas, Rola 1lI1/?)!ki i edl/kaqi IlIl/iJ'ci.l1ej II' tycill IlIdZi starsiJ'C/} II' przesz/osci i obeCIJie,
praca licencjacka napisana pod kierunkiem B. Bonny, Bydgoszcz 2013, s. 49-50.
17Zob. E. Szubertowska, Edllkaqa a kllltllra ... , B. Bonna, Aktyll'l1OSc lJII/?)!Ci.l1allI/od::jety
- re/ac/a Z badali, [w:J Kllltllra IlIl/iJ'ci.!la 11/ sllietle badali historyci.!!ych i pedagogici./!Jlch, red. E. Szuber-
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WsrÓd form aktywnosci muzycznej

podejmowanych

przez ówczesna

mlodziez

znalazl sie takze taniec, który w dzisiejszych czasach przezywa swoisty renesans, Bardzo dobra umiejetnosc tanca zadeklarowalo 45% respondentów, przecietna 38,75%,
natomiast nie potrafilo tanczyc 16,25°fc), Analiza wykazala, ze najwieksza grupe tworzyly osoby, które sporadycznie uczestniczyly w zabawach tanecznych (60'1"0). Mniej
ankietowanych bywalo na nich czesto (23,70%) oraz bardzo rzadko (6,20%), natomiast nigdy nie bralo udzialu w tego typu imprezach 10,10% osób. Najwiecej badanych bawilo sie na wolnym powietrzu, oraz co charakterystyczne dla tamtego okresu,
w remizach strazackich (zob. wykres 3).
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Wykres 3. Miejsca, w których tanczono
Zródlo: opracowanie wlasne.
Funkcje i znaczenie

muzyki w zyciu badanych

\V/ kregu problematyki badawczej znalazlo sie takze zagadnienie dotyczace funkcji, jakie muzyka pelnila w zyciu Ówczesnej mlodziezy (zob. wykres 4). Powszechnie
bowiem wiadomo, ze stanowi ona istotna wartosc w zyciu mlodego pokolenia, bedac

jednoczesnie

przedmiotem

jego zainteresowanlH•

towska, nr 8, Bydgoszcz 2005, M. Baze/ak, Zai/lteresOJl'a/lia IJJl/i)'c'{!le IIIl0dziefo' liceal/l~j oraz rola
praca magisterska napisana pod kierunkiem B. Bonny, Bydgoszcz
2010; J. Sma7.yk, Foma' ak!)'II'/losci IlIIli)'C'{!I~j III10rfych IlIdZi, praca magisterska napisana pod kierunkiem B. Bonny, Bydgoszcz 2010; M. 1\lroczkowska, Mlli)'ka III10dziezoII'a a IlIIli)'ka kla!yc'{!lfI
II' opi/liach IIII0dziefo', praca licencjacka napisana pod kierunkiem B. Bonny, Bydgoszcz 2013.
IX Zob. E. Rogalski, op. cit.; idem, Miljsce IlIIli)'ki II! fo'cillllllodziefo' /la tle im!)'ch zai/lteresoll'(//j
kllltllrall!)'ch, [w:] POII'szee/maedllkaga IJllli)'c'{!la a IIJ''{!I'a/lia lI'spólczes/losci, red. A. Bialkowski, Lublin 2000; idem, Mlli)'ka II' fo'cillllllodziefo' II' i/lteg1'lyaclj sie Ellropie, [w:] Lis!)' zpodrófo'. Pr'!fesoroll'i
Edlllll/ldoll'i TrelllPale II! darze /la siedellldziesiate IIrodzi,!)', red. 1\1.Deptula, R. Leppert, Bydgoszcz
1997; J. Uchyla-Zroski, PrOllllli)!c,?!le ,?acholl'a/lia IIIlodziefo' II! okresie dorasta/lia i ich IIII'a1'lIllkOlI'a/lia,
Katowice 1999; E. Klimas-Kuchtowa, "jestellI Z IIIlIrYkajak Z /lqjblizsi)'lII pl'iJjacielelll ... ", [w:]
If'/spólczes/le oblicza edllkagi IJllli)'C'{!IIj, red. R. Gozdecka, M. Grusiewicz, Lublin 2008; cadcm,
lIIediólIl II' ich ks,?!altoll'a/lill,
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Wykres 4. Funkcje muzyki w zyciu Ówczesnej mlodziezy
Zród Io: opracownie

wlasne.

W badanej grupie, najwiecej - 100% wskazan dotyczylo funkcji estetycznej.
Mniej odpowiedzi uzyskaly funkcje: wychowawcza i kompensacyjna, a najmniej terapeutyczna i poznawcza. Zamieszczone ponizej, przykladowe wypowiedzi respondentów zawieraja uzasadnienie dokonanego przez nich wyboru.
"Wymienie funkcje wychowawcza, poniewaz mysle, ze muzyka w duzym stopniu uksztaltowala mÓj charakter oraz sposÓb myslenia o wiciu sprawach. Teksty piosenek zawsze dawaly mi duzo do myslenia.
Mysle, ze najwazniejsze byly od zawsze funkcje terapeutyczna i estetyczna, poniewaz zdecydowanie sie one ze soba lacza I ... 1. Obie te funkcje maja za zadanie
ksztaltowac wrazliwosc na otaczajacy swiat, bcz ktÓrcj tak trudno zyc, a ktÓrej tak
bardzo dzis brakuje wiciu ludziom.
Dla mnie najwazniejsza jcst funkcja estetyczna, poniewaz w muzyce bylo dla
mnie zawszc wszystko to, czego potrzebowalam,
aby przezyc cos wcwnetrznie,
wzruszyc sie i oderwac od szarej rzeczywistosci.
Wazna jest dla mnie do dzis funkcja tcrapeutyczna, ponicwaz muzyka zawszc
pomaga mi w trudnych chwilach, wycisza mnie i uspokaja, maluje przcde mna jasne
barwy, kiedy widze wszystko w ciemnych"!'!.
\'.;larto dodac, ze wspÓlczesnie mlodziez poszukujc w muzyce glównie wyciszenia oraz mozliwosci regulacji nastroju, natomiast funkcja estetyczna zajmuje dalsza
pozycje'. Pomimo odmiennych funkcji muzyki w zyciu Ówczesnej i dzisiejszej mloM/liyka

jako obiekt '.i(pil1/ereJo1l'al1ia
miodzie?;' klm ÓJ"(J'cb- kom/ll1ika/ Z badmi, [w:] POIjJJzecbl1aed/l-

kada III11iJ'C'.i(.!la
a J/)''.i(JI'al1ia1I'JpólczeJl1osci,red. A. Bialkowski,
Ed/lkaq(l

a k/ll//lra ... ; B. Kaminska,

Lublin 2000; ; E. Szubcrtowska,
[w:] P!J'cbologicZIIepodr/aIlJ'
\X'arszawa 2001.

MiejJce 'JIIIiJ'ki II' ?;'ci/lmlodzie?;',

k.rZ/alcmia 'JIIIiJ'CZ!'egO,red. I\1. I\lamurzewska,

M. Klimas, op. ci/., s. 61-61.
Zob. E. Rogalski, AJiejJce 'JIIliJ'ki II' ?;,ci/lmlodzie?;' ... , s. 138; B. Kaminska, op. ci/., s. 66;
M. ]\Iamurzewska,jaka
jeJ/ l1aJza mlodziet [w:] Bli:tej III11iJ'ki, bli:'{g czlo1l'ieka, red. A. Bialkowski,
B. Smolenska-Zielinska,
Lublin 2002, s. 227; A. Zawidzka, Zail1/ereJo1l'al1ia 'JIIIiJ'CZIIf miodzie?;'
19
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dziezy, zarówno przedstawiciele starszego, jak i mlodego pokolenia podobnie wypowiadaja sie na temat znaczenia muzyki w swoim obecnym zyciu. Niezaleznie od róznic miedzypokoleniowych
sa to sformulowania nacechowane emocjami, wskazujace
na bliski zwiazek z muzyka, która pelni w ich zyciu wazna role, bedac ceniona wartoscia. Dodatkowo, wsród ludzi starszych staje sie lacznikiem miedzy przeszloscia a terazniejszoscia, przywolujac mile wspomnienia Oto kilka przykladowych wypowiedzi.
Osoby starsze:
- "Muzyka jest dla mnie nieodlacznym elementem zycia codziennego".
- "Dla mnie muzyka jest ucieczka od samotnosci".
- "Muzyka jest relaksem, ucieczka od zlych przezyc i trudnych mysli".
- "Muzyka jest dla mnie naj milszym w swiecie przezyciem".
- "Muzyka to lekarstwo, odtrutka na smutki i zle wspomnienia".
- "Jest wytchnieniem dla duszy, przejsciem w zupelnie inny wymiar przestrzeni
i czasu".
- "Muzyka

to dla mnie mile wspomnienie

mlodzienczych

lat, kiedy czlowiek

mial tyle marzen i perspektyw, kiedy zyl beztrosko i chwytal kazdy dzien pclnymi
garsciami".
- "Muzyka to moje drugie ja. Gdy tylko wstane rano, to od razu wlaczam muzyke i czuje sie lepiej, bo gra mi w duszy. Jestem wdowa i mieszkam sama, a muzyka
to mój partner na dlugie wieczory".
- "Muzyka jest moja pasja, czuje ja zawsze cala soba, uwielbiam to, ze przywoluje tyle wspomnien"2'.
Mlodziez:
- "Muzyka jest calym moim swiatem".
- "Muzyka jest czescia mnie".
- "Muzyka daje mi poczucie istnienia".
- "Muzyka jest nieodlacznym elementem mojej codziennosci".
- "l\fuzyka pokazuje, czym jest piekno, zawiera najbardziej wysublimowane
emoCJe
. I....l"
- "Pozwala przeniesc sie w czasie lub w inne miejsce. Odpreza i relaksuje"22.
- "Muzyka jest czyms, czym sie zywie, nie moze wiec jej zabraknac".
- "Bez muzyki nie bylabym soba, nie potrafilabym bez niej prawidlowo funkcjonowac, czulabym pustke".
- "Muzyka jest dla mnie sila napedowa. Nie wyobrazam sobie zycia bez muzyki"2J.

i icb opillie lIa temat /ekgi 1)IIIi)'ki, praca licencjacka napisana pod kierunkiem
B. Bonny, Bydgoszcz 2012, s. 34-35.
21 E. Klimas,
op. cit., s. 64.
22 t\. Lesniacka,
FOrll0' akt)'ll'l/osci ml/?)'ci.!Jq stl/dentóJJ! UlliJJJer!)'tetll Kazimierza
JFie/kiego, pra-

ca licencjacka napisana pod kierunkiem B. Bonny, Bydgoszcz 2013, s. 27.
2, E. Klimas-Kuchtowa,
•.jestem zmlli)'ka ... , s. 115-116.
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Zapytano równiez ankietowanych, w jakim stopniu muzyka z lat mlodzienczych wplynela na ich terazniejsze upodobania muzyczne. Wiadomo bowiem, ze
osoby starsze czesto znajduja przyjemnosc w sluchaniu utworów, z którymi wiaza
sie radosne wspomnienia dotyczace tego okresu. \X1arto dodac, ze M. B. Holbrook
i R. M. Schindler potwierdzili utrzymywanie sie preferencji muzycznych w starszym wieku. Badane przez nich osoby preferowaly piosenki, które byly przebojami
w czasach ich mlodosci. H. Stripp twierdzi, ze zwiazek miedzy preferencjami muzyki rozrywkowej i wiekiem jest tak silny, iz na podstawie upodoban mozna okreslic
wiek danej osoby. Nie jest jednak jasne, czy zwiazane z wiekiem róznice dotyczace
upodoban muzycznych nalezy tlumaczyc jedynie efektem stalosci preferencji z okresu mlodosci, czy moze bardziej stopniem zmian laczacych sie z wiekiem, które takze
maja miejsce24•
Relacjonowane
badania
ankietowe
w wiekszosci
przypadków
równiez
potwierdzily zjawisko stalosci upodoban muzycznych uksztaltowanych w mlodzienczych latach. Analiza wykazala, ze najwieksza grupe tworzyly osoby, które przyznaly, ze muzyka sluchana w mlodosci, w znacznym stopniu wplynela na ich obecne
upodobania muzyczne (62,50°;',). Mniej respondentów
uznalo ten wplyw za nieznaczny (32,50<Y(», a jedynie 5% nie dostrzeglo zwiazku miedzy sluchana dawniej
i obecnie muzyka. Badani uzasadniali swoje odpowiedzi nastepujaco:
- "Lubie dzis sluchac takiej muzyki, która pobudza moje wspomnienia z lat
mlodosci, a wiec musi to byc muzyka, która jest podobna do tamtej i taka wlasnie
wybieram".
- "Slucham i spiewam piosenki, które zapamietalam z lat mlodosci, to one
sprawiaja mi najwieksza przyjemnosc".
- "Tamte piosenki uksztaltowaly moje upodobania muzyczne. Lubie muzyke
zrozumiala i prosta, z odpowiednim przekazem, wartosciowym tekstem. Dokladnie
takie piosenki lubie, jak kiedys".
- "Gdy bylem mlody sluchalem glównie piesni ludowych, bo pochodze ze wsi.
Dzis juz od wiciu lat mieszkam w miescie i nie pamietam tamtych piosenek. Slucham
juz od lat zupelnie innej muzyki"25.
Czynnikami, które mialy najwiekszy wplyw na ksztaltowanie sie gustu muzycznego respondentów okazaly sie: dom rodzinny (36%), rówiesnicy (35<Yo) oraz media
(29%). Wyniki te oraz zamieszczone ponizej wypowiedzi wskazuja na silniejszy niz
obecnie wplyw srodowiska rodzinnego na powstawanie upodoban muzycznych ówczesnej mlodziezy. W dzisiejszych czasach decydujace znaczenie w tym wzgledzie
zaczynaja odgrywac rówiesnicy, a takze media26.

24

Za: B. Kaminska, Upodoballia IIII/v'cifle - probleJID' i 1~"lIiki badmj, [w:] l3IiZfj IIIlIv'ki, bliZd
red. A. Bialkowski, B. Smolenska-Zielinska,
Lublin 2002, s. 243-244.
M. Klimas, op. cit., s. 63.

czloll!ieka,
25
21,

Zob. M. Bazelak, op. cit., s. 58; A. Adamska, Lekcje IIItlv'ki ll!e ll!spolllllieniach IlIdZi IIIlorf)'ch
licencjacka napisana pod kierunkiem B. Bonny, Byd-

oraz ich zaillteres01J!allia IIlIIv'Ci.!le, praca
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- "Gust muzyczny uksztaltowal mi sie pod wplywem tego, czego sluchali moi
rodzice. Nasz dom byl bardzo muzykalny, mielismy gramofon i tata codziennie wieczorem sluchal plyt, a ja razem z nim".
- "Pochodze ze wsi, a tam zawsze duzo sie spiewalo. I\Ioi rodzice spotykali sie
czesto z sasiadami i wspólnie grano wtedy na akordeonie, spiewano ludowe piosenki.
Jako mala dziewczynka lubilam tanczyc przy tej muzyce. Do dzis lubie sluchac tego,
co wtedy".
- "Interesowala
mnie muzyka moich rodziców. Bardzo czesto przebywalam
w gronie starszych, gdzie tanczono i spiewano. J\fysle, ze to uksztaltowalo we mnie
milosc do muzyki"27.
Interesujace wydawalo sie równiez pozyskanie opinii badanych na temat wspólczesnej muzyki mlodziezowej. Analiza wykazala, ze najwieksza grupe tworzyly osoby,
które pomimo, iz nie sluchaja muzyki mlodziezowej, wyrazily wobec niej akceptacje
(43,70%). Mniej ankietowanych przyznalo, ze lubi jej sluchac (33,70%). Odnotowano równiez respondentów, którym ten rodzaj muzyki zdecydowanie nie odpowiada
(22,60%). Jednak, niezaleznie od swojego stosunku do muzyki mlodziezowej ankietowani podkreslali, ze w ich odczuciu jest zbyt glosna, szybka i drazniaca, w tym
ostatnim przypadku równiez pod wzgledem warstwy slownej.
- ,,\XI moim wieku muzyka nowoczesna
jest stanowczo za szybka i porywcza.
Trudno nawet ugotowac obiad przy takich zrywach, ale nie mam nic przeciwko, niech
mlodziez sobie slucha, skoro lubi".
- "Lubie muzyke, która graja w róznych programach muzycznych na przyklad
Jaka to melodia. Bardzo chetnie to ogladam. Natomiast nie lubie glosnej i halasliwej
muzyki, która powoduje stres i zmeczenie".
- "Lubie te muzyke, ale oczywiscie nie wszystko. Draznia mnie bardzo
prymitywne
teksty, piosenki ze zlym przeslaniem,
które propaguja narkotyki
i rozpustne zycie bez wyzszych celów".
- "Niektóre piosenki sa bardzo ladne, ale jednak w wiekszosci sa one dzikie
halasliwe".

i

- "Slucham takich wolniejszych i spokojniejszych
sa dla mnie zupelnie niezrozumiale"28.

utworów, poniewaz te szybkie

Edukacja muzyczna we wspomnieniach

badanych

Ostatni z problemów badawczych wiazal sie pozyskaniem informacji na temat
edukacji muzycznej realizowanej w szkole, w okresie mlodosci respondentó\v. Badania ujawnily, ze zdecydowana wiekszosc z nich zapamietala przedmiot, na którym
nauczano muzyki (81,20%), przy czym 38,46% pod nazwa "muzyka", 30,77(\10 jako

goszcz 2013, s. 51.
27 M. Klimas, op. cit., s. 60.
28 Ibidem, s. 62-63.
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"spiew", a 15,38<Yopod nazwa "wychowanie muzyczne". Prawie wszyscy ankietowani
uczestniczyli w lekcjach muzyki dwa razy w tygodniu (93,80%). Zapytani o najczesciej wystepujace podczas zajec elementy, najczesciej wskazywali na spiew (93,85°;().
l\lniej odpowiedzi dotyczylo cwiczen ksztaltujacych sluch i glos, teoretycznej wiedzy
o muzyce, natomiast najmniej gry na instrumencie oraz sluchania muzyki (zob. wykres 5).
Warto dodac, ze we wspólczesnej powszechnej edukacji muzycznej podkresla
sie równiez wartosc spiewu, jednak obok tej formy duzy nacisk kladzie sie na przekazywanie wiedzy o muzyce oraz na jej sluchanie. Natomiast, z uwagi na znikoma liczbe
godzin przeznaczonych
na lekcje muzyki, niewiele czasu poswieca sie na nauke gry
100
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Wykres 5. Elementy lekcji muzyki
Zródlo: opracowanie wlasne.
Dzieki lekcjom muzyki respondenci zdobyli szereg umiejetnosci, wsród których
najwiecej wskazan dotyczylo poprawnego
spiewu (63,08%). Ponad polowa badanych uznala, ze edukacja muzyczna przyczynila sie równiez do rozwoju ich sluchu
muzycznego oraz poczucia rytmu (50,77%). Mniej osób dostrzeglo jej wplyw na
swiadomy odbiór muzyki (40%) i zdobycie wiedzy teoretycznej (30,77%) oraz umiejetnosci gry na instrumentach (16,92<1'(,).
Pomimo ze ankietowani mieli swiadomosc wplywu edukacji muzycznej na rozwój wlasnych kompetencji, to jednak zapytani o jej role w rozbudzaniu zainteresowan muzycznych oraz potrzeby kontaktu z muzyka, w zdecydowanej wiekszosci
(83,08%) twierdzili, ze lekcje muzyki takich zainteresowan oraz potrzeb w nich nie
uksztaltowaly. Tylko 13,84% badanych uznalo, ze edukacja muzyczna w umiarkowanym stopniu przyczynila sie do rozbudzenia ich zainteresowania i potrzeb kontaktu
z muzyka, a jedynie 3,08% okreslilo ten wplyw jako znaczny. Uzasadniajac swoje odpowiedzi, respondenci podkreslali, ze lekcje muzyki koncentrujace sie tylko na jednej
formie aktywnosci - spiewie, byly monotonne i nudne. Zatem, pomimo ze znaczna grupa badanych zdobyla dzieki nim umiejetnosc poprawnego spiewu, to jednak
sposób, w jaki lekcje te byly prowadzone, niekorzystnie zapisal sie w ich pamieci, co
dokumentuja ponizsze wypowiedzi:
- "Szkola nie uksztaltowala we mnie potrzeby kontaktu z muzyka ani zainteresowan muzycznych,

glównie dlatego, ze to co bylo tam realizowane

bylo zupelnie
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oderwane od zycia. Piosenki byly nieciekawe i starodawne, jesli chodzi o sluchanie
muzyki to wlasciwie nie sluchalismy muzyki tylko wciaz spiewalismy".
- "Zajecia byly prowadzone w nudny i monotonny sposób. Nauczyciel nie staral sie nas zaciekawic i wyjsc nam naprzeciw. Mozna powiedziec, ze szedl na latwizne
i w kólko tylko kazal spiewac i robic cwiczenia oddechowe. To nie rozbudzilo we
mnie milosci do muzyki".
- "Szkola mnie nie zachecala do zainteresowan muzycznych, wrecz zniechecala, bo zajecia byly monotonne"29.
Jakosc edukacji zalezy w znacznym stopniu od nauczyciela, który poprzez swoje
kompetencje i postawe wobec uczniów oraz wykonywanego zawodu moze wplywac
na ich stosunek do nauki oraz sposób postrzegania danego przedmiotu. Z analizy
wynika, ze w ocenie wiekszosci ankietowanych, nauczyciele muzyki byli osobami wymagajacymi (66,15%). NiektÓrzy podkreslali, ze charakteryzowal
ich przesadny rygoryzm oraz surowosc w podejsciu do uczniów, glównie w kontekscie zapamietanej
przez nich nauki spiewu.
- "Nauczyciel byl dosc surowy, bardzo szybko wychwytywal osoby, ktÓre falszowaly i nie pozwalal im spiewac. Surowo ocenial".
- "Pamietam, ze bardzo dlugo musielismy cwiczyc przed wystepami na akademiach szkolnych. Poza tym nauczyciel docenial tylko najlepszych, tych którzy byli
najbardziej utalentowani".
- "Niestety byl wymagajacy, najbardziej dawalo sie to we znaki podczas gry
na mandolinie, bo wychwytywal kazdy nieprawidlowy dzwiek i kazal zaczynac gre
calego utworu od poczatku"'>o.
Respondenci

(33,85%), którzy mieli kontakt z nauczycielami

nie stawiajacymi

wysokich wymagan, zwrócili uwage na fakt "destrukcyjnej" swobody na lekcjach muzyki, powodujacej brak zainteresowania przedmiotem.
- "Wlasciwie nic konkretnego nie dzialo sie na tych zajeciach, kazdy robii,
co chcial. Pamietam tylko, ze zawsze zaczynalismy lekcje spiewajac wspólnie jakas
piosenke"'>!.
- "Nauczyciel

nie stawial zadnych ocen, wiec nikt sie raczej nie przykladal".

Jeden z ankietowanych podkreslil jednak wspierajaca postawe nauczyciela, która mogla wplywac na pozytywny stosunek uczniów do przedmiotu oraz wzmacniac
potrzebe doskonalenia wlasnych umiejetnosci.
- "Nauczyciel uwazal, ze kazdy moze i powinien spiewac, nie karcil nikogo za
bledy"'>2.
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Ibidem, s. 57.
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Zatem, zarówno przesadny rygoryzm, jak i zbytnia poblazliwosc nauczycieli
oraz wzmiankowany wczesniej, malo interesujacy sposób nauczania spowodowaly,
ze w ocenie wiekszosci badanych ówczesna edukacja muzyczna nic spelniala swojej
waznej roli w ksztaltowaniu zainteresowan muzycznych uczniów i potrzeby kontaktu
z muzyka. Znamienny jest fakt, ze równiez wspólczesna szkola sytuuje sie wsród
innych srodowisk na dalszej pozycji pod wzgledem wplywu na rozbudzanie zainteresowan muzycznych uczniówD.
Podsumowanie
Badania ankietowe przeprowadzone
wsród starszego pokolenia - ludzi trzeciego wieku wykazaly, ze podejmowali oni w okresie swojej mlodosci rózne formy
aktywnosci muzycznej. W zdecydowanej wiekszosci sluchali muzyki na co dzien,
glównie za posrednictwem
radia oraz muzyki wykonywanej na zywo - spiewu i gry
na instrumentach
w rodzinach i wsród znajomych, jak równiez grajacych na zabawach kapel. Dominujacym rodzajem sluchanej muzyki okazala sie muzyka rozrywkowa, choc spora grupa badanych sluchala równiez muzyki ludowej. Niemal wszyscy
respondenci lubili spiewac, a wiekszosc z nich wysoko ocenila swoje umiejetnosci wokalne. Najwiecej osób spiewalo piosenki rozrywkowe oraz piesni koscielne.
Warto podkreslic, ze odmiennie niz w dzisiejszej rzeczywistosci, przewazajaca czesc
ówczesnej mlodziezy wywodzila sie z rodzin, w ktÓrych istnialy tradycje wspólnego
spiewu, a ponad polowa pochodzila ze srodowisk z tradycjami wspólnego muzykowania na instrumentach. \X1ie!uankietowanych gralo na instrumentach muzycznych
oraz uczestniczylo w zabawach tanecznych.
Analiza wynikÓw dotyczacych drugiego problemu badawczego wykazala, ze
muzyka pelnila wazne funkcje w zyciu Ówczesnej mlodziezy - glównie estetyczna
oraz wychowawcza i kompensacyjna. Mówiac o roli muzyki w swoim obecnym zyciu,
ludzie starsi, podobnie jak wspólczesna mlodziez, wypowiadali sie na ten temat, przy
czym bez wzgledu na rÓznice miedzypokoleniowe,
w obu grupach wiekowych wypowiedzi te swiadczyly o bliskim i emocjonalnym zwiazku z muzyka. Do czynnikÓw
w najwiekszym stopniu ksztaltujacych gust muzyczny, respondenci zaliczyli srodowisko rodzinne oraz rÓwiesnicze. Wiekszosc z nich wyrazila opinie, ze muzyka z lat
mlodzienczych w znacznym stopniu wplynela na ich obecne upodobania muzyczne,
co potwierdza wyniki innych badan realizowanych w tym zakresie. W ankiecie poruszono rÓwniez kwestie nastawienia osób starszych do muzyki sluchanej przez mlode
pokolenie. Analiza wykazala, ze wsród respondentów
dominowala postawa wskazujaca na akceptacje muzyki mlodziezowej, pomimo ze sami badani jej nie sluchali.
Jednak bez wzgledu na stosunek do tej muzyki zwracano uwage, ze jest zbyt glosna
i propaguje nieodpowiedni styl zycia.
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Ostatni problem badawczy koncentrowal sie wokól opinii respondentów na temat edukacji muzycznej w okresie ich mlodosci. Z badan wynika, ze ponad 80% osób
zapamietalo przedmiot, na którym nauczano muzyki. Najwiekszy odsetek badanych
wskazal na spiew, zaliczony równiez do najlepiej opanowanych umiejetnosci oraz na
cwiczenia ksztaltujace sluch i glos jako elementy dominujace na lekcjach muzyki.
\\! opinii wiekszosci, nauczyciele muzyki byli osobami wymagajacymi, a niektóre wypowiedzi wskazywaly na ich przesadny rygoryzm. Zdaniem ponad 80% ankietowanych, szkola nic rozbudzila ich zainteresowan muzycznych i potrzeby kontaktu z muzyka. Badani za przyczyne tego stanu uznali nieciekawy sposób prowadzenia lekcji,
oparty w glównej mierze na spiewie. Nalezaloby zatem podkreslic, ze istota dobrej
edukacji szkolnej powinno stac sie, miedzy innymi, rozpoznanie przez nauczycieli
potrzeb uczniów, sluzacych ich rozwojowi, ale równiez radosci zycia, ksztaltowanie
zdolnosci krytycznego myslenia i "doswiadczen humanistycznych",
w tym równiez
zainteresowan}.!.
Przeprowadzone
badania ukazaly slabe i mocne strony ówczesnego systemu
edukacji muzycznej, przyblizyly opinie respondentów
dotyczace wiciu zagadnien
zwiazanych z podejmowana aktywnoscia muzyczna oraz rola muzyki w ich zyciu.
\Xrarto, aby spojrzenie na te problematyke z perspektywy starszego pokolenia, otwierajace nowa przestrzen badawcza, stalo sie poczatkiem dalszych eksploracji naukowych w tym obszarze.
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