
 

oPUB 

opub.dsw.edu.pl 

  

 

 

 

 

 

Nie oficjal a uzyka popular a 

Szy o  Nożyński 

 

 

 

 

 

 
Citation: Nożyński, S. (2010). (Nie)oficjalna muzyka popularna. In D. Hejwosz, W. Jakubowski 

(Eds.) Kultura popularna - tożsa ość - edukacja (pp. 87-104). Kraków: Oficyna Wydawnicza 

Impuls  

Version: Publisher's version 

  

Oficyna Wydawnicza Impuls 

 

 

 

This item was submitted to the oPUB Repository of the University of Lower Silesia. 



S z y m o n  No ż y ń s k i

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

(Nieoficjalna muzyka popularna

Rodzimy rynek muzyczny jest specyficzny, chociaż nie różni się tak radykal
nie od europejskiego (co często udowodnią konkurs Eurowizji). Niemniej pewna 
spuścizna po czasach PRL-u, ograniczenie kultury popularnej do propozycji mu
zycznych z demoludów spowodowały pewne zmiany w świadomości muzycznej 
Polaków. Przyzwyczajeni do festiwali, które niejednokrotnie były (małym i ciem
nym) oknem na świat, do oficjalnej propagandy muzycznej mediów -  także i dzisiaj 
dajemy się uwieść przekazom, że każda propozycja lansowana na festiwalach czy 
w mediach różnego rodzaju jest hitem, topem, przebojem, na czasie. Wierzymy 
mediom, leniwie pozostawiamy im funkcję mentora, muzycznej szafy grającej, 
która dostarcza rozrywki. Wierzymy, że to, co dostajemy, jest najwyższej próby, 
jest modne, ważne i wartościowe.

Rynek muzyczny natomiast zmienia się dynamicznie. Pomagają tu media 
interaktywne, w nich tworzy się społeczeństwo sieci, grupa ludzi, zaczynająca 
poszukiwać, niezadowalająca się oficjalną linią muzyczną i lansowaniem ciągle 
tych samych osób, które dzielnie „tańczą na lodzie”, „(jak oni) śpiewają”, opierają 
swą karierę na epizodach w popularnych serialach czy reality show. Nagle okazuje 
się, że festiwale muzyczne, które owszem mają oparcie w mediach, ale nie lansują 
„medialnych gwiazd” -  mogą liczyć na wielotysięczną publiczność. Sytuacja ta po
woduje, że wielkie koncerny zmuszone są do zainteresowania się tą „nieoficjalną” 
muzyką.

Model muzyki popularnej cały czas ewoluuje. Początkowo był zbieżny z tym, 
co pokazywały media i festiwale muzyczne. Po zmianach w latach dziewięćdzie
siątych minionego stulecia „medialna muzyka popularna” i muzyka, której słu
chali ludzie, zaczęły się różnić. Na polskim rynku muzycznym panowała swoista 
schizofrenia, model muzyki popularnej był inny w mediach, a inny wśród słu
chaczy. Artyści promowani przez media sprzedawali w Polsce płyty w nakładach
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„kolekcjonerskich” podczas gdy festiwale w rodzaju Heineken Opener Festival czy 
O ff Festiwal gromadziły tysięczne tłumy słuchaczy pragnących usłyszeć muzykę 
nieobecną w radiu czy telewizji (ale na YouTube już tak). Dzisiaj media muszą 
baczniej przyglądać się temu, czego w Polsce się słucha, co jest popularne, modne, 
ważne. W  referacie postaram się ukazać to zróżnicowanie i kierunek zmian.

Kultura popularna -  intro

Na przestrzeni wielu lat próbowano zdefiniować kulturę popularną. Bada
no jej związki z kulturą masową, szkoła frankfurcka przeciwstawiała ją kulturze 
wysokiej, ludowej. Niektórzy badacze wręcz utożsamiali kulturę popularną z ma
sową:

[...] kultura masowa jest kulturą popularną tworzoną przez masową technikę prze
mysłową i sprzedawaną dla zysku masowej publiczności konsumentów. Jest to kul
tura komercyjna, produkowana masowo dla masowego rynku1.

Zostawiając na boku dywagacje dotyczące relacji kultury popularnej z ma
sową, warto zastanowić się, dlaczego sama kultura popularna jest tak trudna do 
zdefiniowania. Marek Krajewski2 zwraca uwagę przede wszystkim na to, że w swej 
istocie kultura popularna to zjawisko szerokie, wszechobecne. Uderza wręcz 
wielość jej form i zróżnicowanie. Ponadto jest to zjawisko stosunkowo nowe, 
którego naturę cały czas się poznaje. Jest to także najbardziej dynamiczny rodzaj 
kultury. Definicje zwykle nie są krótkie i zwięzłe, zajmują kilka stron i są raczej 
opisowe -  tak trudno jest uchwycić i zamknąć w kilku zdaniach esencję kultury 
popularnej. Kultura ta tworzy się na naszych oczach, jest to kultura polisenso- 
ryczna, chętnie korzysta z multimedialności. Codziennie dopisuje się do niej nowy 
rozdział, ponieważ codziennie dzieją się rzeczy ciekawe, twórcze, nowe. Coś, co 
było popularne wczoraj, niekoniecznie będzie takie jutro. Coś, co jest dzisiaj nowe, 
jutro zostanie zastąpione przez nowsze. Pojęcie kultury popularnej jest bardzo 
ogólne, elastyczne i pojemne. Sztywne podziały na lepsze czy gorsze, wysokie lub 
niskie -  zdają się nie nadążać za samymi zjawiskami.

1 D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, s. 22.
2 M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2005, s. 1 5 .
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Muzyka popularna

Oprócz określenia „muzyka popularna1 mieliśmy dotychczas także parę in
nych, które stosowano głównie po to, aby rozróżnić muzykę klasyczną (poważną) 
i nieklasyczną. Był to podział, który mógł mieć na celu z jednej strony wyróżnienie 
muzyki klasycznej jako tej lepszej (szkoła frankfurcka), jako elementu kultury 
wyższej, elitarnej (co wypływa wprost z klasycznych teorii kultury masowej); 
z drugiej strony podkreślenie jej charakteru i przeznaczenia. Stąd właśnie w nie 
tak długiej historii muzyki popularnej pojawiało się wiele określeń, często bardzo 
nieszczęśliwych, np. „muzyka młodzieżowa' czy „rozrywkowa". Młodzież jest bar
dzo różna, poza tym o jakim przedziale wiekowym mówimy. Czy muzyka mło
dzieżowa oznacza na przykład pop, metal czy hip-hop? A  rozrywka? Czy istnieje 
obiektywny przepis na rozrywkę, a tym samym na muzykę, która ma tej rozrywce 
towarzyszyć?

Najlepszy opis muzyki popularnej znajdziemy u Ryszarda Glogera i Wojcie
cha Skrzydlewskiego:

[„.] niewątpliwie jest ona [muzyka popularna -  S. N,] dziedziną sztuki tworzonej 
współcześnie dla zadowolenia gustów szerokiej publiczności, której tworzywem ar
tystycznym są dźwięki zorganizowane kompozycyjnie, melodycznie i wykonawczo, 
przedstawiane instrumentalnie lub z częstym udziałem głosu ludzkiego. Składają 
się na nią tak różne style muzyczne, jak: blues, jazz, gospel, folk, rock, pop, soul, 
country, world musie i reggae, nie zapominając o dzisiejszej muzyce tanecznej3.

Dalej czytamy, że atrybutem muzyki popularnej:

[...] jest z jednej strony dostarczanie rozrywki masowej publiczności, z drugiej 
zaś -  nieustanne poszukiwanie nowości, a przez to wzbudzanie zainteresowania. 
Chociaż muzyka popularna rządzi się prawami rynku i mody, a nawet czasami lan
suje wątpliwe pod względem artystycznym wzorce -  to jednak godne uwagi jest to, 
że zdecydowana większość najlepszych twórców muzyki popularnej, starających się 
nadać swojemu dziełu walor sztuki, cieszy się uznaniem tłumów, a nie tylko wąskiej 
grupy sympatyków. Muzyka popularna jest elementem kultury masowej oraz jej wy
tworem. [...] Ponadto muzyka popularna -  towarzysząc człowiekowi w całym jego 
życiu -  jest ważną dziedziną funkcjonowania społecznego, obejmuje wiele aspektów 
i uwarunkowań, poszerza wrażliwość człowieka, nadaje często pozytywne wibracje, 
wzbudza aktywność kulturową ludzi4.

Dziś już bardzo ostrożnie stosuje się określenia: „muzyka rozrywkowa" czy 
„młodzieżowa", nawet pojęcie „muzyka popularna" jest mocno anachroniczne

3 R. Gloger, W. Skrzydlewski, Ilustrowany leksykon muzyki popularnej, Poznań 2002, s. 5.
4 Ibidem .
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(chociaż często jedyne) * Zamiast zbyt ogólnego dzielenia muzyki na poważną 
i rozrywkową, operuje się głównie gatunkami tej ostatniej*

Czy zatem muzyka klasyczna nie może być muzyką popularną (w literalnym 
rozumieniu tego słowa)? Przecież każdy gatunek muzyczny mieści się w bardzo 
pojemnej definicji kultury popularnej, a więc i muzyki popularnej* Jeżeli nie będzie 
się utożsamiać określenia „muzyka popularna" tylko z muzyką pop (ponieważ ta
kie skojarzenia pojawiają się najczęściej) lub popkulturą, to można na to zjawisko 
spojrzeć szerzej* Skoro muzyką popularną może być rock czy jazz, to dlaczego nie 
może nią być muzyka poważna? Kultura popularna jest bardzo pojemna, zamiast 
tworzyć sztuczne podziały na kulturę wyższą i popularną (niższą?), może po pro
stu warto by się zastanowić, czy każda muzyka nie jest elementem kultury popu
larnej -  znajdującym się po prostu w różnych jej „miejscach"* Dlaczego mielibyśmy 
uznawać, że jazz, rock, blues czy też współczesne gatunki muzyki pop, muzyki 
elektronicznej, niezależnej, awangardy itd* są gorsze niż muzyka poważna, która 
zwykle reprezentowała kulturę wyższą, kulturę elit? Ktoś, kto chciałby próbować 
udowodnić wyższość jednej muzyki nad drugą, pewnie utonąłby w przykładach 
i zawiłościach, a tekst ten musiałby być zdecydowanie obszerniejszy* Dlaczego 
bowiem nagrania Pink Floyd, Franka Zappy, utwory jazzowe czy współczesne 
produkcje miałyby być muzyką popularną i tkwić w przegródce „kultura popu
larna", podczas gdy muzyka klasyczna zajmowałaby przedział z napisem „kultura 
wyższa"? Kim wobec tego jest Leszek Możdżer? Idolem popkulturowej publicz
ności czy miłośników muzyki poważnej? Dawne podziały będą jeszcze przez jakiś 
czas pokutowały, skoro nawet w Teleexpressie (słynącym z dystansu do prezento
wanych informacji) muzykę klasyczną zapowiada się słowami: „a teraz kultura", 
każdą inną jako „telehit" lub po prostu „muzyka"

Dzisiaj jest to już zupełnie nieuprawnione; rozwój i ewolucja muzyki poszcze
gólnych gatunków pokazały jej przeogromną wartość, różnorodność i bogactwo* 
Muzyka rozrosła się do setek rodzajów, brzmień; instrumentarium powiększy
ło się o nowe rozwiązania; elektronika na dobre zagościła w świecie dźwięku* 
Muzyka jest ciągłym stawaniem się, to proces dynamiczny -  niemający końca* 
Wszelkie ograniczenia formalne przestały istnieć* Współcześni muzycy nie czują 
się ograniczeni skalą czy formą, najczęściej też nie znają zapisu nutowego* Każda 
muzyka jest inna, każda ma swoje niepodważalne walory* Jedyny podział, na który 
można się pokusić, to zróżnicowanie na dobrą lub złą* Ale tutaj znowu napotkamy 
szereg problemów (co to znaczy dobra?)* W  obliczu kryzysu specjalizacji, autory
tetów -  każdy może dokonać takiego podziału subiektywnie, wszak de gustibus 
non est disputandum* Czy na pewno?

Mimo iż często zarzuca się „dzisiejszej muzyce" (określenie zastępcze) wtór- 
ność, postmodernistyczne zapędy tworzenia czegoś z materii, która już istnieje 
(np* samplowanie), warto pamiętać, że powstaje nowa jakość* Narzędzia (co pod
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kreślają muzykolodzy) powstałe do opisu muzyki nie nadążają za jej rozwojem 
(np. brak takowych opisujących brzmienie, które jest podstawą muzyki tworzonej 
w ostatnich latach), Najlepiej więc uznać, że jest jedna muzyka (dobra lub zła), któ
ra mieści się w ramach kultury popularnej, a sama kultura popularna jest bardzo 
pojemna, bogata i wewnętrznie zróżnicowana. Określenie „muzyka popularna' 
nie musi być pejoratywne.

Publiczność

Publiczność kultury masowej zwykle nie była dobrze traktowana:

[„.] postrzegana jest jako masa biernych konsumentów, skłonnych poddawać się 
manipulacyjnej perswazji mass mediów, posłusznych apelom, aby kupować masowo 
produkowane artykuły tworzone przez kulturę masową, bezbronnych wobec fałszy
wej przyjemności masowej konsumpcji i podatnych na komercyjną eksploatację bę
dącą motywem działania kultury masowej. Mamy obraz bezmyślnej i bezkrytycznej 
masy, która nabywa i konsumuje masową kuiturę5.

Kazimierz Krzysztofek dodaje:

[...] społeczeństwo masowe, wielkie ludzkie mrowisko, które trzeba było korumpo
wać estetycznie, rzucając mu na żer rozrywkę najniższych lotów, ponieważ wyższej 
nie było w stanie zrozumieć i przyjąć. A chleb i igrzyska trzeba było dać, żeby nie 
doszło do zrewoltowania tłumów6.

W  obecnej sytuacji można zaryzykować opinię, że skoro muzyka klasyczna 
mieści się w ramach kultury popularnej, może być muzyką popularną -  to pub
liczność muzyki klasycznej jest publicznością kultury popularnej. Nawet jeżeli 
brzmi to dosyć rewolucyjnie i ktoś poczuł się dotknięty, to w ramach konsekwen
tnego konstruowania wniosków -  uprawomocnione. Nie ma bowiem podziałów 
na publiczność wyższą, popularną czy masową. Ludzie lubiący muzykę klasyczną 
równie dobrze mogą pójść na koncert jazzowy i dobrze się bawić. I na odwrót, ci 
wszyscy, którzy na co dzień gustują w muzyce pop, równie dobrze mogliby się 
poczuć w filharmonii. I nie trzeba tutaj wcale tworów Piotra Rubika (które tylko 
udają formę oratoryjną, dając ułudę obcowania ze „sztuką wyższą ).

Mimo iż większość dawnych teorii kultury popularnej i masowej nie wy
rażała się zbyt dobrze o publiczności, mimo iż tę tradycję kontynuuje choćby

5 D. Strinati, W prow adzenieop. cit, s. 23.
6 K. Krzysztofek W EBski świat: mądrość tłumów sieciowych czy zbiorowe nieuctwo? [w:] A. Keen, 

Kult amatora -  jak  Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007, s. 19 .
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Andrew Keen w książce Kult Amatora -  jak Internet niszczy kulturę7, to publiczno
ści (słuchaczy, widzów, czytelników) nie da się w prosty sposób podzielić* Mamy 
tu do czynienia z ludźmi, którzy gustują w wielu gatunkach muzycznych, chodzą 
na koncerty, a jedyna różnica (chociaż i to przestało dawno być regułą) polega 
na dobraniu odpowiedniego stroju* Młody człowiek w jeansach w filharmonii czy 
starszy pan w marynarce w klubie muzycznym -  nikogo już nie dziwi*

Festiwale

Festiwale muzyczne w Polsce przez wiele lat były oknem na świat, nie tylko 
muzyczny* Były także oficjalnym źródłem muzyki popularnej* Edukowały się na 
nich całe pokolenia Polaków* Festiwale kształtowały gust, były odgórnie narzuca- 
nym źródłem rozrywki i wiedzy o muzyce w ogóle* Wielce niesprawiedliwe byłoby 
całkowite dezawuowanie ich znaczenia, jednak zwykle repertuar i wykonawcy 
stanowili dalekie echo tego, co się działo na świecie* Zamiast światowych tren
dów, polska publiczność oglądała politycznie poprawne gwiazdy z demoludów* 
Niemniej ludziom, którzy tworzyli festiwale, należy się szacunek, robili co mogli, 
mierząc siły na zamiary, mając na uwadze czasy i dostępne środki*

Dzisiaj tego typu przedsięwzięcia (np* Sopot czy Opole) są trochę zagubione 
w czasie, nie ma na nie pomysłu* Część z nich umarła śmiercią naturalną, w no
wych czasach, a w starej formule nie mogły liczyć na popularność* Te, które zosta
ły, coraz częściej zamieniają się w przaśne kabaretony (dosłownie i w przenośni)* 
Debiuty muzyczne to fikcja, widzimy ciągle te same zespoły, przewijają się te same 
nazwiska* Zagraniczni goście to gwiazdy, które spadły już 20 lub 30 lat temu (stąd 
pomysły sprowadzenia Limahla czy Sabriny, których koncerty mimo wszystko 
pod kątem oglądalności okazały się sukcesem)*

Jednak jak uważa Roman Rogowiecki (dyrektor artystyczny Krajowego Fe
stiwalu Piosenki Polskiej w Opolu), festiwale muzyczne są w Polsce mocno zako
rzenione* Ich target (grupa docelowa) według Rogowieckiego to przedział „40+”8* 
Sopot czy Opole nadal kojarzą się jednoznacznie z muzyką, świętem, festynem, 
mimo prób ich uwspółcześnienia* Oglądalność (główny czynnik tłumaczący sens 
ich istnienia) spada, a konkurencja jest coraz silniejsza* Mimo to cały czas wmawia 
się ludziom, że muzyka proponowana przez Opole czy Sopot nadal jest modna, 
na topie* Rodzime gwiazdy na największych festiwalach czerpią całymi garściami 
z dorobku zachodnich kolegów, oficjalna muzyka popularna jest wtórna i prze
ciętna* Podczas gdy na świecie eksploruje się nowe horyzonty muzyczne, w Polsce

7 A. Keen, Kult amatora,.,, op. cit.
8 J. Szubrycht, Wyrób festiwalopodobny,„Przekrój" 2009, nr 23.
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królują kalki muzyczne z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych minionego 
wieku.

Całkiem niedawno otrzymałem od A G B Nielsen Media Research wyniki 
badań oglądalności festiwalu w Sopocie, Wybrałem przekrojowo najwyższe (ta
bela i) z  lat 1997-2009, Widać wyraźnie, że liczby te powoli, ale sukcesywnie spa
dają, W pływ na to miała także zmiana telewizji, która transmitowała ów festiwal 
(po T V P i przejęła go telewizja T V N , mająca niższą oglądalność niż telewizja 
publiczna).

Tabela 1, Wybrane, najwyższe wyniki badań oglądalności Sopot Festivalu (1997-2009)

Date Description Channel Variable AMR AMR% SHR%

22-08-07 Sopot Festival T V P I 02:41:56 4 354 386 1 2 ,1 1 % 40,54%

21-08-98 Sopot Festival T V P I 02:13:28 4 655 637 12,78% 35,91%

22-08-99 Sopot Festival T V P I 00:30:56 6 480 237 17,71% 47,42%

23-08-01 Sopot Festival T V P I 01:18:49 7 052 879 19,11% 53,33%

04-09-05 Sopot Festival TV N 01:34:26 3 062 765 8,55% 21,17%

23-08-09 Sopot Festival TV N 00:25:51 2 740 899 7,63% 20,84%

Źródło: A G B  Nielsen Media Research.

Radio i telewizja

Przez długi czas radio korzystało nagminnie z formatów muzycznych zapo
życzonych od radiofonii zagranicznych, Maria Gmerek-Rajchel pisze, że:

[,„] w podstawowym ujęciu radio formatowe to takie, które realizuje program we
dług ustalonej wcześniej struktury: zawartości ilościowej poszczególnych rodzajów 
gatunkowych, muzycznych, a także sposobu ich prezentacji, realizowania kontaktu 
ze słuchaczami. Struktura takiego radia ma za zadanie precyzyjne realizowanie 
potrzeb rodzaju audytorium, określanego w badaniach publiczności, [...] Zadaniem 
formatu jest pozyskanie grupy lojalnych słuchaczy, czyli takich, którzy zawsze do 
niego wracają. Takie założenie jest możliwe do realizowania w dłuższym czasie, tyl
ko przy jednoczesnym i stałym monitoringu preferencji swojego audytorium9.

Eter radiowy po 1989 roku został uwolniony, rozgłośnie komercyjne rosły 
jak grzyby po deszczu. Nowe (acz stosowane od dawna na świecie) rozwiązania 
weszły także do naszych rozgłośni (playlista, formatowanie). Przeszczepienie 
pewnych rozwiązań na rodzimy grunt najczęściej kończyło się zwycięstwem

9 M. Gmerek-Rajchel, Formatowanie radia lokalnego, Toruń 2005, s. 59.
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frekwencji (ilości) nad jakością* Niemniej niektóre formaty, takie jak news/talk nie 
stały się u nas popularne* Przez wiele lat radio w Polsce mocno inspirowało się roz
wiązaniami zaczerpniętymi z rozgłośni zagranicznych, głównie korzystały z tego 
radia komercyjne, prywatne* Dzisiaj powoli zaczyna się mówić o powrocie radia 
autorskiego, wspomina o tym Krzysztof Głowiński10 zajmujący się problematyką 
radiową* Raczej nie ma co liczyć na ponowny rozkwit radia, jakie w Polsce działało 
kiedyś (pełne reportaży i słuchowisk, gdzie ważne było słowo i dobra muzyka), 
ale przełamanie monopolu formatu i wprowadzenie pierwiastka autorskiego by
łoby już dużym krokiem naprzód* Radio bowiem złapało się we własną pułapkę 
unifikacji, stosując te same co na świecie, sprawdzone profile, zgubiło gdzieś swą 
autonomiczność i oryginalność, słuchacz orientuje się, jakiej stacji słucha, dopiero 
po dżinglu reklamowym* O radiu napisano dużo, na konferencjach naukowych 
dyskutuje się o tym, czym jest dzisiaj radio w obliczu Internetu czy rozgłośni 
satelitarnych* Czy radio jest jeszcze tylko medium audialnym, czy nie mamy do 
czynienia po prostu z multimedium (np* radia internetowe będące częścią dużego 
portalu lub tradycyjne radia FM  publikujące zapis z kamery w studio albo emitu
jące teledyski na stronie W W W  lub w telewizji)? Najbliższe lata będą decydujące* 
Radio, podobnie jak kultura popularna (której w istocie jest częścią), jest bardzo 
pojemne, elastyczne* Nasze wyobrażenie radia jako skrzynki z głośnikiem jest już 
mocno anachroniczne, najczęściej bowiem może się ono łączyć z Internetem bądź 
jest to po prostu software komputera*

Muzyka w radiu dobierana jest bardzo zachowawczo* Wejście utworu na play- 
listę poprzedzone jest zwykle badaniami, często bardzo dyskusyjnymi* W  dużych 
rozgłośniach praktycznie nie promuje się nowych zespołów, ciekawych brzmień, 
korzysta się cały czas z tej samej bazy zawierającej „sprawdzone” utwory* Są to 
zwykle popowe piosenki, które są „bezpieczne”, nie wystraszą słuchacza* Utworów 
w rotacji przeciętnego radia komercyjnego jest zwykle kilkaset* Radio komercyjne, 
opierające się na sztywnym formacie i playliście, nie jest dobrym źródłem muzy
ki i wiedzy o niej* Radio promuje własny obraz muzyki popularnej, ten oficjalny* 
A  linery stacji, wychwalające emitowaną muzykę, brzmią w tym kontekście jak 
czarny humor*

Skoro nie radio, to może telewizja? Cały czas mówimy o kwestii abonamentu, 
który uderzy oczywiście także w radio, ale telewizja jest tutaj szczególnie zagro- 
żona* Pewne zmiany już są widoczne (prognozowane zdjęcie z ramówki programu 
„Jaka to melodia?” -  to z tych komercyjnych czy też „Pegaza” -  z kulturalnych)* 
O „misję” mediów publicznych pytać chyba nie należy, kiedy w T V P 2  w progra
mie porannym występuje zespół Bayer Fuli i omawiana jest szczegółowo nowa 
komedia romantyczna „Ciacho” Statystyczny Polak, raczej słabo śpiewający, prze^

io K. Głowiński, Własny głos w eterze,,,Press" 2008, nr 10(1 5 3 ).
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ciętnie wyedukowany muzycznie, nieznający muzyki i słów (o czym przekonuje 
wiele badań -  w tym raport „Głuche ucho” Doroty Szwarcman11) swoją wiedzę na 
temat muzyki czerpie właśnie z festiwali bądź programów typu Ja k a  to melodia?” 
Wszelkie inne próby umuzykalnienia Polaków często kończyły się porażką, ale 
skoro uczymy się śpiewać, oglądając „Idola”, „Mam talent” czy „Jak oni śpiewa
ją” -  to czego można się spodziewać?

Osobną kategorią są telewizje muzyczne, ale już dawno przestały być one 
„muzyczne” -  głównie na rzecz formatów typu „reality show” Jak na ironię w te
lewizjach muzycznych, takich jak Viva czy M TV, właśnie muzyki jest najmniej» 
Powstająca właśnie RebeLtv (ąfun.ty), co nie umknęło uwadze dziennikarzy mu
zycznych12, reklamuje swoje menu w ten sposób: „psychodelic rock (Jimi Hendrix), 
progressive rock (The Rolling Stones, The Beach Boys), post-punk (U2), grunge 
(Radiohead), nu-metal &  rap-rock (Blondie, Beastie Boys)” Czy potrzebny jest 
komentarz?

Internet

Sieć rozpoczęła rewolucję» Nigdy jeszcze w historii użytkownicy nie mieli tak 
potężnego narzędzia» Internet przedefiniował klasyczne formy dystrybucji dóbr 
kultury i własności intelektualnej» Dla wielu stał się narzędziem oddolnej rewo
lucji, która zaczęła się od zwykłych użytkowników i pociągnęła za sobą ogromne 
zmiany» Wystarczy wspomnieć „bombę atomową”, jaką był Napster, a za nim 
wszelkie inne programy pozwalające na przekazywanie sobie danych w formie 
peer-to-peen Do tego dochodzi rewolucja zapoczątkowana przez serwisy, takie jak 
YouTube czy MySpace» Prawdopodobnie w tym momencie ktoś gdzieś wymyśla 
następcę Twittera (na którym ostatnio opublikowano album muzyczny -  jest to 
pierwszy taki przypadek w historii), Blipa i innych» Wszystkie te zjawiska dzieją 
się bardzo szybko -  do tego stopnia, że czytanie niniejszego artykułu za kilka 
lat będzie tak wyjątkową przyjemnością, jak przeglądanie dzisiaj „Stereofonii dla 
wszystkich” Aleksandra Witorta z 1973 roku»

W  chwili pojawienia się Internetu dostęp do muzyki czy informacji i kon
takt z innymi użytkownikami stały się praktycznie nieograniczone» Pociągnęło to 
za sobą także negatywne konsekwencje, dotyczące głównie aspektów prawnych, 
prawa do ochrony własności intelektualnej, które nie jest przestrzegane» Staty
styki mówią o zjawisku absolutnie globalnym, którego prawdopodobnie nie da się 
zahamować» Sytuacja przypomina trochę tę z początku lat dziewięćdziesiątych

11 D. Szwarcman, Głuche ucho, „Polityka” 2004, nr 9.
12  http:// szubrycht.wordpress.com/2009/ 1 2 / 14 / duma-i-uprzedzenie.

http://szubrycht.wordpress.com/2009/12/14/duma-i-uprzedzenie
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X X  wieku, kiedy to powstawały w Polsce komercyjne radia FM, Mówiono o nich, 
że są pirackie, ale w tamtym czasie nie było stosownego prawa, tak więc piracki- 
mi nie były, po prostu nadawały bez koncesji, którą stworzono później. Również 
dzisiaj problemy prawne związane z siecią są nieuregulowane, U SA  czy kraje Unii 
mają bardzo zróżnicowane rozwiązania. We Francji testuje się „odcinanie'' dostępu 
do sieci wtedy, gdy użytkownik ściągnie (pobierze) nielegalnie na swój komputer 
film czy muzykę,

W  Polsce prawo dotyczące wymiany plików muzycznych jest niejednoznacz- 
ne (ustawa o prawie autorskim pochodzi z 1994 roku), Z  wielu wypowiedzi eks
pertów można wywnioskować, że ściąganie muzyki, filmu czy publikacji książko
wej nie jest nielegalne. Jest to ściąganie dla siebie (w ramach dozwolonego użytku 
osobistego), natomiast karze podlega dzielenie się zbiorami (rozpowszechnianie, 
udostępnianie). Niemniej i tu jest luka, można bowiem dzielić się na przykład mu
zyką z rodziną lub przyjaciółmi (bliskimi). Kto udowodni, że przeciętny Kowalski 
mieszkający w stolicy nie ma bliskich przyjaciół w Bieszczadach? Taka interpreta
cja prawa otwiera drogę piractwu, które -  jakkolwiek nie jest całkowicie nielegal
ne -  to jednak jest zdecydowanie nieetyczne. Prawo nie nadąża za rozwojem sieci, 
trzeba zatem stworzyć nowe regulacje na miarę współczesności. Proponowane 
rozwiązania są różne -  od Creative Commons13 po całkowitą rezygnację z przy
sługujących praw autorskich. Muzycy starający się nadążyć za nowymi trendami 
wyprzedzają pewne działania, Trent Reznor opublikował nagrania Ninę Inch Na- 
ils, twierdząc, że woli, aby za pośrednictwem sieci jego piosenki usłyszała większa 
liczba ludzi (z pewnością ich muzyka dotarłaby do mniejszego grona słuchaczy, 
gdyby musieli oni kupić płytę); Radiohead proponowało ściągnięcie albumu In 
Rainbows za dowolną opłatą (2 miliony ludzi ściągnęły materiał za darmo). Wielu 
wykonawców publikuje w sieci, amatorzy (i nie tylko) korzystają z serwisu Jamen- 
do14, udostępniając bez opłaty swoje kompozycje.

Przeciętny meloman ma dzisiaj potężne narzędzie (komputer i Internet), 
które pomaga mu w zdobyciu najrzadziej spotykanych nagrań -  wystarczy, że 
je ktoś kiedyś opublikował w sieci. Wiedza muzyczna znacznie wzrosła, nieste
ty odwrotnie proporcjonalnie do świadomości, że w istocie okradamy naszego 
ulubionego wykonawcę (który straty będzie próbował sobie odrobić na przykład 
przez podniesienie ceny biletu na koncert). Walka z „piratami" bywa jednak zgub
na -  o czym przekonał się perkusista zespołu Metallica Lars Urlich, idąc na wojnę 
z Napsterem, Program ten ostatecznie zdelegalizowano i zamknięto, ale Urlich 
przez długi czas pozostawał wrogiem internautów. Obecnie stara się dostrzegać 
pozytywne strony sieci, Metallica chętnie umieszcza swoje teledyski na YouTube,

13 http://creativecommons.org.
14 http://www.jamendo.com.

http://creativecommons.org
http://www.jamendo.com
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Internet nie znosi próżni, w miejsce Napstera powstały inne, lepsze programy. 
Walka z ich użytkownikami przypominała walkę z wiatrakami, dlatego dzisiaj 
już niewielu próbuje (w Polsce m.in. Kazik Staszewski). Muzycy starają się sieć 
oswoić, bądź sprawić, by działała na ich korzyść (świetne strony internetowe, publi
kowanie nagrań w formacie MP3 na MySpace czy Last.fm, teledyski na YouTube, 
które obejrzy więcej osób niż w przeciętnej stacji muzycznej, Twitter czy Blip, 
dzięki któremu można komunikować się z fanami).

Dla początkujących muzyków sieć jest wybawieniem. Mogą zadbać o własną 
promocję, omijając mury (dosłownie i w przenośni) wytwórni płytowych, których 
włodarze niejednokrotnie autorytarnie dzielili wykonawców na gorszych (na 
których nie da się zarobić) i lepszych (dających nadzieję na zyski), podpisywali 
kontrakty, które czyniły z muzyków niemalże niewolników wytwórni. Obecnie 
promocję w Internecie można zaplanować samemu przy użyciu najczęściej darmo
wych aplikacji. Historia (krótka!) pokazuje przykłady, kiedy to amatorzy zostali 
„wyłowieni” z sieci i podpisano z nimi kontrakty. Internet jest błogosławieństwem 
dla młodego, nieznanego muzyka i raczej przekleństwem dla tego, który żył ze 
sprzedaży płyt. Co ciekawe, w czasach niematerialnych nośników we wrzawie 
związanej z formatami typu MP3 i pokrewnymi pojawia się stary znajomy noś
nik -  płyta winylowa. Jak wynika z danych, ich sprzedaż na świecie lawinowo 
rośnie (do około 3 milionów w 2009 roku). Zatem jakość (CD, SACD, H D CD , 
DVD-Audio, Blue-ray) przegrywa z dostępnością (MP3, DivX), ale gdzie dwóch 
się bije, tam trzeci korzysta (w tym przypadku jest to płyta winylowa). Inne ciekawe 
zjawisko -  wraz z dużym wzrostem sprzedaży płaskich telewizorów i wspaniałych 
systemów audio, nie rośnie sprzedaż nośników, które zawierają równie doskonały 
zapis. Mamy do czynienia z dziwną dychotomią -  kiedy to 50-calowy telewizor 
LCD  odtwarza ściągnięty z sieci kiepskiej jakości film, a system dźwiękowy opar
ty na lampowych wzmacniaczach odtwarza słabej jakości MP3.

Web 1.0 kontra Web 2.0

Internet się zmienia, ewoluuje. Obecna jego postać jest tworzona przez sa
mych użytkowników, jest bardziej społeczna, nie bez przyczyny mówimy o „spo
łeczeństwie sieci”15 Warto zestawić dwa opisy, aby uświadomić sobie obraz zmian. 
K. Krzysztofek:

Web 1.0 -  dyktatura gatekeeperów, koncentracja, hierarchia, kontrola przez 
fachowców, bierni użytkownicy, komercjalizacja, dominacja tradycyjnych wyszu

15 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
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kiwarek i portali, narzucone indeksowanie i pozycjonowanie dokumentów na wy- 
świetlanych przez nie stronach16.

Maciej Żakowski definiuje z kolei:

Web 2.0 -  oddolnie kreowana przestrzeń komunikacji, w której tradycyjne, 
„uprawomocnione” media zastępowane są przez przekazy -  jak błogi, fora, platfor- 
my publikacji tradycyjnych i multimedialnych treści czy niezależne serwisy informa- 
cyjne -  których treść tworzona jest przez użytkowników17.

Niezależnie od tego, czy jesteśmy zwolennikami idei Web 2.0, czy interesuje 
nas kolejne numerowanie, które konsekwentnie następuje, Internet się zmienia. 
Jest to coraz bardziej demokratyczne, a zarazem anarchistyczne narzędzie. To 
miejsce, gdzie każdy może się schować za własnym awatarem, stworzyć sobie 
nową tożsamość i brać udział w globalnej dyskusji -  zupełnie anonimowo. Dzisiaj 
Internet, który rodził się w laboratoriach wojskowych i na uniwersytetach, jest już 
wyzwolony spod kontroli wielkich instytucji. Obecnie każdy, kto ma dostęp do 
sieci i proste urządzenie typu PC, staje się automatycznie internautą. Brak kontro
li powoduje oczywiście cały szereg zjawisk negatywnych, wśród których poczesne 
miejsce zajmuje „nielegalna' wymiana plików.

Nowy festiwal

W  klimacie wolności, jaką daje Internet, narodziły się w Polsce festiwale, któ
re tylko pozornie konkurują z Sopotem czy Opolem, w rzeczywistości stanowią 
nową jakość i są skierowane do innej publiczności. Jak pisze Piotr Metz (dyrektor 
artystyczny Sopot Festival):

[...] nie konkurujemy z takimi festiwalami jak Opener, festiwale telewizyjne to po
prostu inny wariant programu rozrywkowego18.

Niebagatelną rolę w możliwości powstania nowych zjawisk odegrała właśnie 
sieć. Bartek Chaciński19 stwierdza że, jeżeli już mamy mówić o plusach wymiany 
plików w sieci, to trzeba wspomnieć właśnie o dostępie do muzyki, która dotych
czas była nie do zdobycia. Słuchacz musiał podróżować, mieć rodzinę w różnych

16 K. Krzysztofek, W EBski świat,,,, op, cit,, s. 14 .
17  M. Żakowski, Kaseta magnetofonowa, czyli muzyka 2,0 w wersji beta [w:] W. Godzić, M. Żaków- 

ski (red.), Gadżety popkultury, społeczne życie przedmiotów, Warszawa, 2007, s. 256.
18 Cyt. za: J. Szubrycht, Wyrób festiwalopodobny, op, cit, Zob. też na: http://przekroj.pl/kultura_ 

muzyka_artykul,4874.html.
19 B. Chaciński, Dlaczego złodzieje wygrali i co w tym dobrego dla wszystkich,„Przekrój" 2008, nr 34.

http://przekroj.pl/kultura_
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częściach świata lub sprowadzać za duże pieniądze wymarzony krążek (nie znając 
jego zawartości). Dzisiaj włącza komputer i po kilkunastu sekundach namierza 
album. Przy szybkim łączu ściągnięcie muzyki zajmuje krótką chwilę, można zdą
żyć w tym czasie zrobić kawę, i zabrać się za słuchanie.

Czy tego chcemy, czy nie -  to właśnie wymiana muzyki w Internecie spowo
dowała, że takie festiwale, jak Heineken Open er Festival mogły zaistnieć. Gdyby 
nie sieć, wielu słuchaczy (widzów) by się na festiwalu nie pojawiło. Czy radio (wbite 
w sztywny gorset formatu) lub telewizja (zajęta konkursami łyżwiarsko-wokalny- 
mi) promuje muzykę, którą zachwyca nas Opener?

Wojna oficjalnej muzyki popularnej z nieoficjalną

Kiedy zaczynała się kolejna edycja festiwalu Opener, Marek Sierocki mówił
0 nowej płycie,,, Stachurskyego jako telehicie Teleexpressu! Największe portale 
w Polsce pisały o święcie muzyki alternatywnej. Pojęcie „muzyka alternatywna' 
już kilka lat temu zostało zastąpione określeniem indie (od independent), więc jakaż 
to muzyka alternatywna, Kings O f Leon, Faith N o Morę, Snoop Dogg -  wy
mieniam tylko kilku ważnych na świecie wykonawców, którzy byli gwiazdami 
Heineken Opener! Czy to jest muzyka alternatywna? Przecież ci ludzie sprzedają 
miliony płyt, są na okładkach największych magazynów, projektują serie ubrań, 
które stają się modne i pożądane, zarabiają ogromne pieniądze, są celebrytami! 
Gdzie tu jest alternatywność? Chyba że dość sarkastycznie przyjmiemy tę muzykę 
jako alternatywę do oficjalnej muzyki popularnej lansowanej przez media. Radio
1 telewizja, promując swoich „bezpiecznych" podopiecznych, w kategorię „alterna
tywny" wrzucają każdego, kto się wyłamuje ze schematu popproduktu. Można 
także zauważyć kreowanie strachu; alternatywność przeciętnemu słuchaczowi 
Opola czy Sopotu może się kojarzyć z muzyką trudną, głośną, niezrozumiałą, 
W  ten sposób łatwo stworzyć dystans do takich festiwali, można nimi ludzi zwy
czajnie postraszyć, „Ta dziwna młodzież ma swoją alternatywną muzykę, a my 
odpoczniemy przy Sopocie, przyjedzie Limahl, zaśpiewa Maryla Rodowicz, bę
dzie bezpiecznie".

Powstaje zjawisko swoistej schizofrenii medialnej, gdzie muzyka popularna 
zmienia swoją definicję w zależności od tego, kto ją głosi, I tak -  oficjalne media 
mają swoją, a nowe festiwale, użytkownicy sieci i audiofile -  swoją muzykę po
pularną.

Festiwale nie muszą mieć tak anachronicznego anturażujak Sopot czy Opole -  
aby być klasycznymi w formie i konserwatywnymi w treści, Roman Rogowiecki 
w przypadku Opola czy Sopotu mówi o targecie „40+", ale biorąc pod uwagę to, że 
ogólny stereotyp i „model" czterdziestolatka uległ zmianie (wystarczy porównać



100 Część I. Kultura popularna, sztuka  i edukacja

inżyniera Karwowskiego z Czterdziestolatka z Darkiem Jankowskim -  39 i pół), nie 
jest to chyba ta grupa docelowa, granicę trzeba by przesunąć jeszcze o 10 czy 20 lat. 
W  każdym razie to nie tylko domena tradycyjnych festiwali. Młodzież (choć to 
słowo jest już bardzo nieprecyzyjne) atakowana jest inną wizją kultury i muzyki 
popularnej, wystarczy spojrzeć na festiwal Top Trendy, gdzie modni i top są nie- 
ustannie: Perfect, Krzysztof Krawczyk, Ich Troje, Bajm, Lady Pank, Papa Dance, 
Kombii, Maryla Rodowicz, Piotr Rubik i inni. Co prawda, w formule festiwalu jest 
podział na top i trendy, ale znalezienie ciekawych zjawisk muzycznych w dziale 
trendy też graniczy z cudem. Oczywiście grają tam: Cool Kids O f Death, The Car 
Is On Fire, Vavamuffin, Sistars, Dr No, Sofa czy Mikromusic, ale część trendy jest 
mniej ważna niż pokazywanie ciągle tych samych twarzy, które od 40 lat zbierają 
publiczność przed telewizorem. W  tym kontekście reaktywacja Festiwalu Piosen
ki Żołnierskiej byłaby również niezłym pomysłem.

Opener i reezta

Konkurencja także nie próżnuje. Oprócz Open era, który ma już ugruntowa
ną pozycję i międzynarodowy charakter, cały czas pojawiają się nowe propozycje. 
Obok kultowego już OfF Festiwalu należy odnotować takie przedsięwzięcia, jak: 
Selector Festival, Szczecin Rock Festival czy Coke Live Festival -  bardzo zróżni
cowane, prezentujące ogromny przekrój muzyczny, świeże dźwięki, nowe brzmie
nia. Co jednak najważniejsze, bez kompleksów i odważnie działające, zapraszające 
ważnych wykonawców z całego świata. I to one powoli zaczynają wyznaczać tren
dy, to one właśnie oferują muzykę prawdziwie popularną, tam ludzie kierują swoją 
uwagę. A  za zainteresowaniem idą pieniądze, stąd coraz większa uwaga skostnia
łych mediów jest skierowana na działania nowych muzycznych lodołamaczy.

Działania mediów (radia i telewizji) często ogranicza zwykły strach o to, żeby 
oglądalność czy słuchalność nie spadła. Jest on tak znaczący, że ogranicza nowe, 
odważne działania. Stąd tak trudno się przebić do playlisty wielkich rozgłośni czy 
trafić z teledyskiem do telewizji. Przekonanie o tym, że odbiorcy to zmultipliko- 
wany inżynier Mamoń, ludzie którzy lubią tylko to, co już znają -  ugruntowują 
badania. Często mają one groteskowy charakter, a wypowiedzi szefów muzycznych 
starają się nas przekonać, że człowiek z trudem wymieni więcej niż 100 utworów, 
że w ciągłej rotacji radiowej wystarczy 600, a w bazie 2000 piosenek. I właśnie w ta
kiej sytuacji rynku muzycznego pojawia się oddolna rewolucja, którą doskonale 
symbolizują Internet, pliki MP3 i nowe festiwale muzyczne. Ludzie mający dosyć 
tandetnego popu i ciągle tych samych celebrytów zwracają się w stronę Internetu 
i kupują z wyprzedzeniem bilety na Opener Festival, gdzie mogą po prostu ode
tchnąć świeżym powietrzem.
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Od kasety magnetofonowej do MP3

Warto zaznaczyć, że obecna rewolucja w dystrybucji muzyki (również tej 
nielegalnej) nie jest nowym zjawiskiem. Świetnie opisuje to M. Żakowski20. W  la
tach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy do powszechnego użytku wchodziły 
magnetofony kasetowe, pojawiły się pierwsze próby zablokowania sprzedaży. Mag
netofony dwukasetowe umożliwiały bowiem łatwe kopiowanie muzyki, stanowiły 
pewne zagrożenie dla rynku muzycznego, wytwórni i dystrybucji. Pojawiały się 
hasła w rodzaju „home taping is killing music', pierwsze poważne akcje antypirackie. 
Charakterystyczne logo (kaseta magnetofonowa z dwoma piszczelami, na wzór 
czaszki i piszczeli, ostrzegające zwykle przed niebezpieczeństwem) umieszczane 
na nośnikach miało na celu zwrócenie uwagi na możliwość łatwego i taniego dzie
lenia się muzyką. Dlatego to właśnie kaseta magnetofonowa i możliwość kopio
wania muzyki w domowych warunkach zapoczątkowały rewolucję i zahamowały 
hegemonię wielkich wytwórni. Muzyka po raz pierwszy wydostała się poza ścisłą 
kontrolę przemysłu muzycznego. Mówiono z jednej strony o wolności, a z drugiej
0 łamaniu prawa; analogicznie do tego, co dzieje się dzisiaj na nieporównywalnie 
większą skalę przy okazji Internetu i rewolucji MP3. Podobnie jak dzisiaj Inter
net -  kaseta dała szansę młodym zespołom na szybkie nagranie własnego mate
riału, skopiowanie go i sprzedaż. Wszystko działo się według punkowej filozofii 
„D IY ” (do it yourself).

Logo akcji „home taping is killing music” zostało także wykorzystane przez ser
wis Pirate Bay21. Statek piracki, który jest logotypem „zatoki piratów”, na żaglach 
ma odwzorowaną kasetę z piszczelami. Twórców Pirate Bay bardzo zainspirowały 
akcje antypirackie z lat osiemdziesiątych.

Jak się wydaje, to właśnie kaseta magnetofonowa zapoczątkowała rewolucję, 
którą dzisiaj kontynuuje MP3 i będą kontynuować także inne, lepsze formaty. Od 
wynalezienia kasety minęło 47 lat, był więc czas, żeby spróbować zabezpieczyć 
się przed ewolucją tego zjawiska. Nikt nie przewidział jednak rozmiarów zmian
1 możliwości, jakie przyniósł Internet. Jest więc prawdopodobne, że sieć nigdy nie 
zostanie okiełznana, a prawo będzie zawsze krok za działaniami i pomysłami. 
Dzisiaj muzycy, zamiast walczyć z siecią, próbują ją zaprząc do pracy na swoją ko
rzyść. I wychodzi im to coraz lepiej. Ten kto się pierwszy otrząsnął -  odbudowuje 
swoją pozycję.

20 M. Żakowski, Kaseta m agnetofonowaop. cit.
21 Wyszukiwarka plików torrent, popularna wśród użytkowników P2P, serwis był wielokrotnie 

odłączany od sieci.
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Piraci w parlamencie

Wszyscy ci, którzy nielegalnie pobierają z Internetu różnego rodzaju treści, 
mają już swojego sojusznika w Parlamencie Europejskim, Christiana Engstórma 
ze szwedzkiej Partii Piratów. To pierwszy krok do zmiany myślenia o dystrybucji 
treści w Internecie. To także dowód, że sprawy nie można bagatelizować. Jeżeli 
tendencja będzie wzrostowa, to za jakiś czas Partia Piratów (PP) będzie miała 
większą liczbę posłów zdolnych do realnego wpływania na sprawy związane z sie
cią. Zatem nie jest to już tylko romantyczne pojmowanie piractwa w stylu Radia 
Caroline22, Piraci zaczynają mieć władzę. Wszelkie kwestie związane z prawem 
autorskim muszą być odpowiednio szybko dostosowywane do obecnych czasów 
i rzeczywistości sieciowej. W  przeciwnym razie wszystko stanie się darmowe. 
A  przecież, jak pisze Lawrence Lessig: „[...] wolna kultura nie jest kulturą bez 
własności, podobnie jak wolny rynek nie oznacza rynku, na którym wszystko jest 
wolne od opłat”23.

70 milionów ludzi regularnie uczestniczy w nielegalnej wymianie plików, 
95% obrotu plikami muzycznymi odbywa się również bezprawnie24. Może rozwią
zania w rodzaju Creative Commons będą dobrym wyjściem z tej niełatwej sytuacji. 
Każdemu należy się wynagrodzenie za jego pracę. Przeciętny użytkownik Inter
netu nadal widzi różnicę między kradzieżą w sklepie a kradzieżą w sieci -  w isto
cie jest to ten sam proceder -  niestety często ułatwiony przez niedostosowane do 
sytuacji prawo i jego dowolne interpretacje.

E3logi -  czyli c-Hyde Park

Liczba blogów rośnie w nieprawdopodobnym tempie. Stanowią nową jakość, 
dają każdemu możliwość wypowiedzenia się w przestrzeni publicznej. To taki 
e-Hyde Park. Andrew Keen25 narzekałby, że zaczynają wypierać prasę drukowa
ną (wraz z innymi przejawami sieciowej aktywności), która zaczyna powoli, acz 
konsekwentnie znikać z rynku. Zwróćmy uwagę na prasę muzyczną w Polsce. 
W  czterdziestomilionowym kraju istnieje ledwie kilka tytułów, które radzą sobie 
nienajlepiej, ich nakłady są niewielkie. Jakość tejże prasy jest przeciętna, a najgo
rzej z tą, która opisuje muzykę popularną. Ponadto rubryki z recenzjami filmów,

22 Rozgłośnia radiowa nadająca bez licencji w latach 1964-68 ze statku stojącego na wodach mię- 
dzynarodowych.

23 L. Lessig, Wolna kultura, Warszawa 2005, s. 22.
24 M. Jarkowiec, Piraci podbijają Europę, „Przekrój" 2009, nr 25, s. 23.
25 A. Keen, Kult amatora..,, op. cit.
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książek czy płyt albo znikają z prasy niemuzycznej, albo zostają mocno skrócone* 
Te tytuły, które walczą na rynku, cały czas szukają dla siebie miejsca, proponując 
coraz częściej działy na przykład z odzieżą, modą* Muzykę wypiera ogólnie pojęty 
Uje style*

Pojawia się nisza, którą doskonale zaczynają wypełniać błogi, podcasty 
i wszelkie inne e-publikacje* Ich autorzy są coraz lepiej zorientowani w otaczającej 
rzeczywistości, a wymiana plików w sieci powoduje, że mają o czym pisać* Kiedyś 
taki domorosły recenzent musiałby zastawić auto, dzisiaj wystarczy, że poszuka 
w sieci płyt, których chce posłuchać, i już po chwili zapisuje muzykę na twardym 
dysku komputera*

Błogi zastępują tradycyjną prasę, pisane są przez dziennikarzy i amatorów* 
Wyrastają w miejsce różnego rodzaju fanzinów26, Internet okazał się idealny 
dla tego typu przedsięwzięć* Fora dyskusyjne, strony fanów, którzy wymieniają 
się informacjami i muzyką, to wszystko nowa przestrzeń do zagospodarowania* 
MySpace czy YouTube okazały się lepsze niż prasa i telewizja muzyczna* Jeżeli 
dołączy się do tego rosnącą popularność radia internetowego, to można nieśmiało 
stwierdzić, że cała aktywność przenosi się do sieci* Dobrymi przykładami mogą 
być błogi dziennikarzy muzycznych: Bartka Chacińskiego27, Mariusza Hermy28 
czy Jarka Szubrychta29*

Muzyka popularna -  outro

W  najbliższych latach będziemy świadkami wielu zmian* N a razie nie wia
domo, co stanie się z muzyką popularną, czy oddolna rewolucja internautów 
spowoduje zmianę myślenia i wprowadzi do mediów tę rzeczywiście łubianą, 
prawdziwie popularną? Czy tradycyjne nośniki muzyki na zawsze znikną i zastąpi 
je wyłącznie wymiana elektroniczna? Wreszcie co stanie się z samą muzyką, czy 
będzie królował postmodernizm, kultura repetycji, czy pojawią się nowe, ciekawe 
zjawiska* W  każdym razie -  miłego słuchania!

26 Pisma tworzone przez miłośników, fanów; amatorskie, często kserowane.
27 http:// chacinski.wordpress.com.
28 http://www.ziemianiczyja.pl.
29 http:// szubrycht.wordpress.com.

http://chacinski.wordpress.com
http://www.ziemianiczyja.pl
http://szubrycht.wordpress.com
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