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STRESZCZENIE
Muzyka odgrywa ważną rolę w specjalizacji dzieci i młodzieży. Muzykę popularną spotyka
się prawie wszędzie, jest łatwo dostępna w radiu, w postaci nagrań, w Internecie, a nowe
technologie umożliwiają słuchanie jej przez młodzież w różnorodnych sytuacjach,
samodzielnie lub z przyjaciółmi. Rodzice często są nieświadomi tekstów piosenek, których
słuchają ich dzieci, ponieważ coraz powszechniej ściąga się utwory muzyczne z sieci
i słucha przez słuchawki. Badania dotyczące muzyki popularnej pozwoliły na poznanie jej
wpływu na naukę w szkole, interakcje społeczne, nastrój i emocje, a szczególnie na
zachowanie. Wpływ muzyki popularnej na zachowanie dzieci i młodzieży oraz ich uczucia
budzi olbrzymi niepokój. Słowa piosenek przez lata jednoznacznie i jawnie nawiązywały do
narkotyków, seksu oraz przemocy, szczególnie w pewnych gatunkach muzyki. Preferencje
nastolatków dotyczące słuchania pewnych rodzajów muzyki mogą korelować lub mieć
związek z pewnymi sposobami zachowań. W przypadku muzyki popularnej ważny jest odbiór
i skutek wywołany informacjami przekazywanymi przez teledyski. Badacze informowali, że
oglądanie w teledyskach przemocy, przekazów o podłożu seksualnym, pokazywanie
stereotypów zachowań seksualnych i zażywania środków odurzających może wywrzeć
znaczący wpływ na zachowanie i postawy młodych odbiorców. Pediatrzy i rodzice powinni
zdawać sobie z tego sprawę. Ponadto opisane w tych badaniach dowody przemawiają za
tym, aby pediatrzy i rodzice zajęli stanowisko w kwestii tekstów piosenek.

Wprowadzenie

Muzyka odgrywa ważną rolę w socjalizacji dzieci i młodzieży.1-3 Słuchanie popularnej muzyki jest uważane przez społeczeństwo za część procesu dojrzewania i dorastania.2 Muzyka jest źródłem rozrywki i powoduje oderwanie od codziennych problemów, służy też
zmniejszeniu napięcia i nudy. W niektórych badaniach stwierdzono, że nastolatki wykorzystują muzykę popularną, aby poradzić sobie z samotnością i kontrolować emocje lub nastrój.2,4 Muzyka stanowi również tło dla przeżywania uczuć romantycznych i służy jako
podstawa do nawiązywania kontaktów międzyludzkich w różnych okolicznościach.2 Nastolatki wykorzystują muzykę w procesie tworzenia własnej tożsamości,4-11 a ich preferencje muzyczne stanowią dla nich środek do identyﬁkacji z grupą i integracji z kulturą
młodzieżową.5,7-9,12,13 Niektórzy autorzy sugerują, że popularna muzyka stanowi dla młodzieży środek pozwalający na rozwiązywanie nieuświadomionych sobie konﬂiktów, które
mają związek z ich szczególnym okresem rozwoju.2,7,12,14 Ich preferencje muzyczne mogą
więc odzwierciedlać poziom niepokoju na tym etapie rozwoju.14-17
Wybór muzyki przez młodzież, reakcje na nią oraz jej interpretacja zmieniają się wraz
z wiekiem. Widać tu wpływy kulturowe i przynależności do grupy etnicznej.2,13,14,18-25 Badania naukowe wykazały, że występują również różnice zależne od płci.25 Prawdopodobnie
dziewczęta bardziej niż chłopcy będą wykorzystywać muzykę, aby ukazać stan emocjonalny,
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Wszystkie zalecenia American Academy of Pediatrics tracą ważność automatycznie
po upływie 5 lat od publikacji, o ile nie zostaną ponownie potwierdzone, zweryfikowane
lub wycofane w tym czasie lub przed jego upływem.
Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim i stanowi własność American
Academy of Pediatrics i jej Rady Naczelnej. Wszyscy autorzy przedstawili American
Academy of Pediatrics oświadczenia w sprawie konfliktu interesów. Jakiekolwiek przypadki
konfliktu interesów zostały rozwiązane za zgodą Rady Naczelnej AAP. American Academy
of Pediatrics nie zwracała się ani nie wyrażała zgody na jakikolwiek udział podmiotów
komercyjnych w tworzeniu treści niniejszej publikacji.
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zwłaszcza wtedy, gdy będą czuły się samotne lub sfrustrowane.2,26,27 Z drugiej strony u nastolatków najprawdopodobniej muzyka będzie służyć jako środek pobudzający,
sposób na „doładowanie” energii, albo do wykreowania
bardziej pozytywnego obrazu własnej osoby.2,4,26
W latach 90. XX wieku przeprowadzono badanie, którym objęto 2760 osób w wieku 14-16 lat. Jego celem miało być określenie znaczenia muzyki w życiu młodzieży.
Stwierdzono, że badana grupa słuchała muzykę przeciętnie 40 godzin tygodniowo.28 W innym badaniu, przeprowadzonym w 2000 roku w Wielkiej Brytanii, North
i wsp.,4 po przebadaniu 2465 nastolatków stwierdzili, że
przeciętnie codziennie słuchają oni muzyki przez 2,45 h.
W przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych w 2005
roku badaniu Roberts i wsp.25 oceniali korzystanie z mediów przez grupę osób w wieku 8-18 lat. Stwierdzili, że
w dniu badania muzyki słuchało 85% dzieci i nastolatków
między 8 a 18 rokiem życia. Mimo że czas poświęcany
na słuchanie muzyki różnił się między grupami wiekowymi, młodzież amerykańska słucha muzyki 1,5-2,5 h
dziennie. W badaniu przeprowadzonym na małej grupie
zagrożonej młodzieży wykazano, że średnio słuchali oni
muzyki 6,8 h dziennie.29 Ponadto Roberts i wsp. stwierdzili, że 33% słuchających muzykę w tym samym czasie robiło równocześnie coś innego. Te dane mogą popierać
spostrzeżenie, że częstość słuchania muzyki przez młodzież może być większa niż oglądania telewizji. Powodem
tego jest wszechobecność muzyki popularnej, od supermarketu aż po chodnik na ulicy, często jako muzyka puszczana w tle. Jest ona również łatwo dostępna w radiu,
w postaci różnych nagrań, w Internecie i rozprzestrzeniana przez nowe technologie,11,25 co umożliwia młodzieży
jej słuchanie w różnorodnych sytuacjach, samodzielnie lub
wspólnie z przyjaciółmi.
Młodzież nie jest jedynym konsumentem muzyki
popularnej. W badaniu grupy dzieci uczęszczających
do czwartej-szóstej klasy wykazano, że 98% z nich słucha
popularnej muzyki, z czego 72% przez „większość dni”
lub codziennie.30 Ponadto istnieją doniesienia, że dzieci
w wieku 8-10 lat słuchają muzyki przeciętnie 1 h dziennie.25 W przypadku słuchania przez dzieci i młodzież muzyki przy użyciu iPodów lub innych tego typu urządzeń
wyposażonych w słuchawki, rodzice mogą nie wiedzieć,
czego słuchają ich dzieci.
Badania dotyczące muzyki popularnej obejmowały
wiele obszarów, takich jak wpływ na naukę,31 interakcje
społeczne, nastrój i uczucia,20,26,27,32,33 a zwłaszcza zachowanie.10,11,34-36 Stworzono wiele teorii, których celem
miało być wyjaśnienie związku między muzyką a zachowaniem,15,37,38 a w wielu badaniach wykazano związek między muzyką a emocjami bez względu na wiek badanych
osób.20,23,27,39-41 Mimo że odpowiedź emocjonalna na słuchaną muzykę zależy od sposobu jej przedstawiania, to jednak prawdą jest, że ma ona ścisły związek z wiekiem
słuchacza i doświadczeniem lub przyjętymi z góry wyobrażeniami, jakie mają oni w stosunku do muzyki.2,14,39 Wpływ
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muzyki popularnej na zachowanie dzieci i młodzieży oraz
ich emocje powinien budzić duży niepokój.40 Szczególny
niepokój powinny budzić teksty piosenek i pewne rodzaje
muzyki oraz ich wpływ na dzieci i młodzież.3,10,11,42-45
Teksty piosenek przez lata wyraźnie nawiązywały
do narkotyków, seksu i przemocy.11 Przeprowadzona
w 1999 roku przez National Institute on Media analiza
treści dziesięciu najczęściej słuchanych płyt CD wykazała,
że na każdej z nich znajdował się co najmniej jeden utwór
o treści seksualnej. Wyraźny podtekst seksualny na tych
płytach miało 42% piosenek.46 Wykazano, że teksty piosenek niektórych gatunków muzyki, takich jak rock, heavy
metal, rap oraz nowo powstałych gatunków, takich jak reggaeton obracają się wokół takich tematów, jak swoboda
seksualna, śmierć, zabójstwo, samobójstwo i używanie narkotyków.9,13,17,43,45,46-53 Niektóre teksty utworów z rodzaju
rapu charakteryzowały się obecnością dosadnego języka
dotyczącego seksu, posługiwały się też językiem przemocy,
rasizmu, homofobii i nienawiści w stosunku do kobiet.9,10,42,54 W tych piosenkach gloryﬁkowano również picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków.
Aby odeprzeć zarzut dotyczący wpływu tekstów piosenek na słuchaczy, niektórzy wysuwają argumenty, że dzieci
i młodzież słuchają tylko muzyki w celu zabawy i wcale nie
zwracają uwagi na słowa lub zwracają tylko w niewielkim
stopniu, a jeśli poświęcają im jakąkolwiek uwagę, to ma ona
ograniczone znaczenie, gdyż teksty odbierane są przez
pryzmat wcześniejszych doświadczeń słuchacza.32,55
W innych badaniach wykazano jednak coś wręcz przeciwnego.56 W przybliżeniu około 17% nastolatków i 25%
nastolatek mówi, że lubi swoje ulubione piosenki przede
wszystkim dlatego, że teksty odzwierciedlają ich uczucia.2
Wykazano również, że im więcej wagi młodzież przykłada
do określonego typu muzyki, tym więcej uwagi poświęca
słowom piosenek.2,55,57,58 Ponadto Knobloch-Westerwick
i wsp. stwierdzili, że chociaż młodzi słuchacze mogą nie rozumieć wszystkich słów tekstów piosenek, to jednak zdobywają ogólne pojęcie na temat, który one przekazują.11
W związku z wpływem muzyki popularnej na zachowanie w wielu badaniach wykazano, że preferencje dotyczące pewnych typów muzyki mogą korelować lub mieć
związek z pewnymi zachowaniami,2,10,17,29,37,39,42,59-65 takimi jak związek między przyjmowaniem narkotyków i alkoholu a imprezami tanecznymi z muzyką „rave” lub
techno.13,50,51,62 Roberts i wsp.39 w 1997 roku przeprowadzili badanie w klinice dla młodzieży. Wyniki tego badania
sugerowały, że prawdopodobnie najlepszymi wskaźnikami
świadczącymi o występowaniu ryzyka u młodzieży,
które ma związek z muzyką, są ich samodzielne wypowiedzi dotyczące negatywnych emocji lub odczuć, jakie towarzyszą słuchaniu jakiegoś rodzaju muzyki. Autorzy tego
badania opisali związek między negatywną odpowiedzią
emocjonalną na muzykę i ryzykownymi zachowaniami,
a nawet sugerowali, że u niektórych nastolatków ryzykowne zachowania wyzwala negatywna odpowiedź psychiczna, a nie sam rodzaj słuchanej muzyki. Spostrzeżenia te
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popiera badanie Scheela i Westefelda61 przeprowadzone
w 1999 roku. W niektórych badaniach wiązano muzykę
typu heavy metal i pewne rodzaje rocka ze zwiększonym
ryzykiem popełnienia samobójstwa.17,61,63,66,67 Opisywano,
że fani muzyki heavy metal mają więcej problemów ze
szkolnymi władzami i nauczycielami niż uczniowie, którzy
za taką muzyką nie przepadają.2 Słuchanie muzyki z rodzaju heavy metal wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem
depresji, zachowań przestępczych,63-65 paleniem tytoniu
i problemami z zachowaniem.60 Fani muzyki heavy metal
i rapu wykazują większą tendencję do nieostrożnych zachowań niż ich rówieśnicy, którzy nie słuchają tego typu
muzyki.2,14,37,68 W badaniu oceniającym możliwy wpływ
muzyki heavy metal, w której znajduje swój wyraz agresja
seksualna lub bez niej, wykazano, że osoby słuchające muzyki z przekazem agresji seksualnej lub bez niego wykazywały znacznie więcej negatywnych stereotypowych postaw
w odniesieniu do kobiet niż ich rówieśnicy słuchający muzyki klasycznej.2,69 Podobnie w badaniu przeprowadzonym
przez Fischera i Greitemeyera42 mężczyźni słuchający piosenek, których słowa przekazują wstręt do kobiet, wykazują zwiększoną agresję w stosunku do nich i odbierają je
negatywnie.
W innym badaniu porównywano młodzież, która
preferowała muzykę heavy metal i rap z młodzieżą, która
wolała inne rodzaje muzyki. Wykazano, że w szkole podstawowej pierwsza grupa stale osiągała wyniki poniżej
przeciętnej i korzystała z pomocy korepetytorów z powodu problemów z opanowaniem materiału.14 W badaniu
przeprowadzonym w 1999 roku, którym objęto 345 matek dzieci uczęszczających do szkół publicznych wykazano, że 47% uważało, że agresywne przekazy w muzyce
rap przyczyniają się do przemocy w szkole.70 Ponadto z raportu Kaiser Family Foundation z 2007 roku dotyczącego rodziców, dzieci i mediów,44 wynikało, że tylko 9%
rodziców zdawało sobie sprawę z nieodpowiednich treści
towarzyszących muzyce.
Upodobanie do słuchania muzyki typu heavy metal, rap
i podobnych wśród młodzieży powinno wzbudzić nasze zainteresowanie, gdyż może wystąpić zwiększona podatność
i skłonność do ryzykownych zachowań. Młodzież obciążona ryzykiem oraz czująca się wyobcowana z powodu wcześniejszych niepowodzeń lub problemów ma tendencje
do preferowania takich rodzajów muzyki, które mogą odzwierciedlać ich pesymistyczne spojrzenie na życie
i świat.2,9,14,17,19,37,71 Badania oceniające tę współzależność
charakteryzuje jednak wiele ograniczeń i nie pozwalają one
na identyﬁkację związku przyczynowo-skutkowego, ale
stwierdzane związki odzwierciedlają stan obecnych badań.
Badania dotyczące muzyki oraz jej wpływu na dzieci
i młodzież poszerzono o wpływ innego rodzaju popularnych środków przekazu – teledysków. Teledyski szczególnie pociągają dzieci i młodzież. Mając na uwadze, że
teledyski łączą w sobie dwa media, które przyciągają młodzież (telewizję i muzykę popularną), trzeba zbadać ich
wpływ na młodą widownię oraz zainteresować się pro22 | Pediatria po Dyplomie Vol. 14 Nr 6, Grudzień 2010

mowanymi przez nie przekazami.30,72 Teledyski poddano
bardzo dokładnym badaniom.29,30,55,72-93 Są one klasyﬁkowane głównie jako przedstawienia lub „concept videos”.
Nagrania wideo przedstawiają artystę lub grupa ﬁlmowana jest w czasie przedstawienia, zwykle koncertu.
W przypadku „concept videos” widzowi opowiadana jest
historia, która mogła lub nie rozwinąć się z piosenki. Ta
opowieść może czasami dodać treść do słów piosenki
i spowodować szczególną interpretację, która jest wzmacniana za każdym razem, kiedy widz słyszy piosenkę.72,73,75
Tak jak w przypadku muzyki popularnej, odbiór i efekt
komunikatu przekazywanego przez teledyski dzieciom
i młodzieży zależą od wieku i rozwoju oraz stanu emocjonalnego widza oraz poziomu ekspozycji.
Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych
badano częstość oglądania teledysków.30,79,90,92,94 W badaniu obejmującym 100 dzieci uczęszczających do klas 4-6
stwierdzono, że 75% z nich ogląda teledyski, spośród
nich 60% samodzielnie określa częstość ich oglądania jako całkiem dużą lub dużą. Spośród tych dzieci 62% oglądało teledyski prawie codziennie lub codziennie, a 7%
oglądało je zanim jeszcze poszło do szkoły.30 W raporcie
Kaiser Family Foundation90 z 2003 roku wykazano,
że 3 z 4 osób w wieku 16-24 lat ogląda MTV, 58% ogląda MTV co najmniej raz w tygodniu, a 20% codziennie
przez godzinę lub dłużej. Niedawno w badaniu wykazano,
że badana grupa 12-15-latków ogląda teledyski przez
4,3 dnia w ciągu tygodnia.92
Badania nad teledyskami skupiały się głównie na analizie
ich treści. W opublikowanym w 1997 roku przez DuRent
i wsp.76,82 badaniu opisano analizę 518 teledysków nadawanych przez cztery sieci telewizyjne (MTV, VH1, CMT
i BET). W tym badaniu wykazano, że w 11,5-22,4% teledysków występowała przemoc, z czego najbardziej brutalne
emitowała MTV. Kiedy przeprowadzono analizę, uwzględniając rodzaj muzyki, teledyski z muzyką rap miały najwyższy współczynnik prezentowanej przemocy (20,4%),
za nią lokowały się teledyski z muzyką rockową (19,8%).
Korzystając z tej samej bazy w innym badaniu wykazano, że
chociaż wskaźnik tledysków, które przedstawiały spożywanie alkoholu, nie różnił się między poszczególnymi sieciami
telewizyjnymi, to jednak był on dość duży i mieścił się w granicach 18,7-26,9%. Spośród wszystkich sieci telewizyjnych
MTV emitowała najczęściej wideoklipy przestawiające alkohol i najwięcej pokazujących palenie tytoniu (25,7%).
Spośród tych teledysków prezentujące muzykę rap pokazywały więcej scen z piciem alkoholu lub paleniem tytoniu niż
pozostałe typy.75 W 1998 roku Rich i wsp.82 w tej samej próbie 518 teledysków oceniali treść wideo i analizowali płeć
lub różnice rasowe przedstawiane między agresorami a oﬁarami przemocy. W analizie wykazano, że w porównaniu
do ogólnej populacji osób czarnoskórych (12%), osoby rasy
czarnej bardzo często przedstawiano w roli napastników
(25%) oraz oﬁar (41%). W badaniach przeprowadzonych
przez Smitha i Boysona93 w 2002 roku i Grubera i wsp.
w 200591 potwierdzono te spostrzeżenia.
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Bardzo ważna jest analiza treści teledysków, ponieważ
w badaniach naukowych wykazano, że ekspozycja na przemoc, przekazy seksualne, stereotypy seksualne i używanie
narkotyków może powodować znaczne zmiany w zachowaniu i postawach młodych widzów.29,35,52,53,68,72,7678,80,85,89,92,94-97
Częste oglądanie teledysków wiązało się
z większym ryzykiem wytworzenia fałszywych przekonań
i stereotypów oraz częstszego zwracania uwagi na wygląd
i masę ciała nastolatek.83 W badaniach mających na celu
ocenę reakcji młodych mężczyzn oglądających przemoc
w teledyskach z muzyką rap lub teledyski o treściach seksualnych, uczestnicy badania mówili o większej chęci wzięcia udziału w incydentach z udziałem przemocy, większej
akceptacji stosowania przemocy oraz większej aprobaty stosowania przemocy względem kobiet w porównaniu
do uczestników badania, którzy nie byli eksponowani
na ten rodzaj teledysków.29,35,77,78,92
W 1999 roku Kalof84 pisał, że studenci, którzy oglądali wideo ze stereotypowymi obrazami seksualnymi wykazywali większą akceptację relacji antagonistycznych niż ich
nieoglądający. Kaestle i wsp.92 w 2007 roku opisali, że grupa chłopców, uczniów siódmych i ósmych klas, którzy
oglądają teledyski i zawodowe zapaśnictwo, bardziej akceptowała rap. W badaniu przeglądowym przeprowadzonym wśród 214 nastolatków wykazano istnienie związku
między oglądaniem teledysków a swobodnymi zachowaniami seksualnymi.76 Opisywano również, że po oglądaniu
programów emitowanych w MTV, młodzież bardziej
akceptuje przedmałżeńskie kontakty seksualne.52,53,80 W badaniu przeglądowym przeprowadzonym wśród 2760 młodych Amerykanów wykazano, że słuchanie muzyki
i oglądanie telewizji oraz teledysków często wiązało się
z ryzykownymi zachowaniami68 i piciem alkoholu.85,86
Wyniki tego badania zostały potwierdzone przez van den
Bulck i Beullensa,94 którzy wykazali długotrwały związek
między oglądaniem przez młodzież teledysków a spożywaniem alkoholu w barze, na imprezie, dyskotece itp.
Wingwood i wsp.89 w 2003 r. opublikowali wyniki badania, w którym przez rok obserwowano 522 czarnoskóre
nastolatki oglądające teledyski z muzyką rap przeciętnie
14 h tygodniowo. Po analizie wszystkich współzależności
większa oglądalność teledysków z muzyką rap była niezależnie związana z wieloma ryzykownymi zachowaniami,
takimi jak zwiększająca się swoboda seksualna czy między
innymi spożywanie alkoholu i używanie narkotyków. Co
ważniejsze, w badaniu przeprowadzonym przez Austina
i wsp. w 2000 roku wykazano, że potencjalne ryzyko związane z oglądaniem teledysków można byłoby złagodzić
przez odpowiednie wsparcie rodzicielskie lub interwencje
rodziców w przypadku niewłaściwych zachowań.

Zalecenia

American Academy of Pediatrics daje do zrozumienia, że
pediatrzy i rodzice powinni znać przedstawione dane i posiadać wiedzę dotyczącą rozwoju dzieci i młodzieży.
Ponadto, opierając się na przedstawionych w badaniach
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

dowodach, istotne dla pediatrów i rodziców jest zajęcie
stanowiska w tej kwestii. Dlatego też przygotowano następujące zalecenia.
1. Pediatrzy powinni znać rolę, jaką w życiu dzieci i młodzieży odgrywa muzyka oraz umieć określić preferencje muzyczne swoich pacjentów, które mogą być
źródłem potencjalnych problemów emocjonalnych lub
konﬂiktów.99
2. Pediatrzy powinni znać dostępne piśmiennictwo opisujące wpływ muzyki i teledysków na dzieci i młodzież.36,38,100-103
3. Pediatrzy wraz z pacjentami i ich rodzicami powinni
sprawdzać, jakich rodzajów muzyki słuchają dzieci
i młodzież, jakiego rodzaju teledyski oglądają i w jakich
okolicznościach.
4. Pediatrzy powinni zachęcać rodziców do aktywnego
monitorowania tego, jakich rodzajów muzyki słuchają ich dzieci i z jakiego rodzaju muzyką kupują
płyty.104-106 Rodzice mogą znaleźć teksty piosenek,
wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło „słowa
piosenek”. W ten sposób dotrą do jednej lub większej liczby stron internetowych ze słowami piosenek.
Pediatrzy powinni również poradzić rodzicom i opiekunom, aby ci monitorowali i regulowali oglądanie
programów telewizyjnych przeznaczonych dla odpowiednich grup wiekowych i dojrzałości dzieci i młodzieży.
5. Pediatrzy powinni zachęcać rodziców i opiekunów
do zapoznania się z różnymi mediami.
6. Pediatrzy powinni sponsorować i uczestniczyć w lokalnych oraz krajowych porozumieniach służących dyskusji na temat wpływu muzyki na dzieci i młodzież, aby
społeczeństwo i rodzice byli świadomi treści słów piosenek mających jednoznaczny wydźwięk seksualny, mówiących o narkotykach lub przemocy, które znajdują
się na CD lub kasetach, są prezentowane w teledyskach, w Internecie oraz rozpowszechniane przez nowe
technologie.
7. Społeczeństwo, a szczególnie rodzice, powinno być
świadome, a przemysł muzyczny w przypadku określonych treści powinien umieszczać na opakowaniu odpowiednie oznakowania. Zalecane logo w postaci nalepki
ma kolor czarno-biały i powinno być umieszczone
na wierzchu płyty CD, kasety wideo lub DVD. Może
ono uchronić dzieci przed pewnymi obraźliwymi, ordynarnymi czy odrażającymi materiałami.
8. Wykonawcy powinni służyć za pozytywny wzór do naśladowania dla dzieci i nastolatków.
9. Przemysł muzyczny powinien wydawać materiały o pozytywnej tematyce, o wzajemnych związkach, harmonii
rasowej, unikaniu narkotyków, rozwiązywaniu konﬂiktów bez przemocy, abstynencji seksualnej, zapobieganiu ciąży i unikaniu swobody seksualnej.
10. Należy przeprowadzać dalsze badania nad wpływem
na dzieci i młodzież muzyki popularnej, tekstów piosenek i teledysków.107
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Komentarz
Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka, Zakład Psychologii Zdrowia,
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie
Autorzy tekstu „Wpływ muzyki, tekstów piosenek i teledysków na dzieci i młodzież” kładą nacisk na negatywny wpływ słuchania muzyki na emocje i zachowanie
dzieci i młodzieży. Podają dane wskazujące na istnienie
związku między czasem i rodzajem słuchanej muzyki,
a problemowymi zachowaniami nastolatków. Niepokój
autorów powoduje analiza nagrań wideo i tekstów muzyki młodzieżowej, które zawierają treści jawnie erotyczne, naładowane są wulgaryzmami, pełne agresji
skierowanej przeciwko otoczeniu, negujące autorytety
moralne i społeczne normy. Muzyczna forma tych
utworów i teksty potęgują się wzajemnie.
Doktor Maciej Kierył, wybitny muzykoterapeuta, podaje, że omawiane zagadnienie jest przedmiotem troski
również polskich muzykoterapeutów od około 10 lat.
Jego zdaniem, muzyka młodzieżowa w swojej niestandardowej i eksperymentalnej formie jest starym problemem międzypokoleniowym, zjawiskiem związanym
wartościami, kulturą społeczną i tradycją. Pokolenie
obecnych 50-latków pamięta, jakie reakcje wywoływały
uznawane dziś za urokliwe utwory „Beatlesów” i „Stonesów”, jakie komentarze zbierali ubrani w kolorowe
marynarki długowłosi artyści, a zachowanie Micka Jaggera na scenie uważane było za gorszące moralnie i niedopuszczalne w publicznym pokazie. Reakcje tłumów
„rozhisteryzowanych” nastolatek komentowano z obawą. Niewątpliwie muzyka lat 60 i 70 wniosła określone
wzorce ekspresji emocji i style relacji społecznych. Czy
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jednak potwierdziły się wszystkie przewidywane zagrożenia? Czy konsekwencje są jednostronnie negatywne?
Patrząc z perspektywy psychologii rozwoju człowieka,
dorosłość oznacza autonomię myślenia i odpowiedzialność
za zachowania w wyniku osiągnięcia osobowej niezależności. Stanie się samodzielnym życiowo wymaga dojrzałości i siły wewnętrznej, którą daje stabilne poczucie
tożsamości. Niezwykle trudne zadanie dla nastolatka.
Można dostrzec w nim sprzeczność: bo jak być dorosłym i niezależnym a jednocześnie dobrze socjalizowanym? Jak zdobywać własną autonomię będąc
podporządkowanym normom społecznym i regułom
grupy, od której właśnie nastolatek powinien się uwolnić? Od sposobu rozwiązania tej (powierzchownej)
sprzeczności zależy, czy proces stawania się dorosłym
będzie przebiegał stopniowo i łagodnie, czy burzliwie
i konﬂiktowo. W naszym kręgu kulturowym często ani
rodzina, ani społeczeństwo nie ułatwiają nastolatkom
bezkonﬂiktowego rozwiązania. Rodzice chcą utrzymać
dotychczasową równowagę w rodzinie, obawiają się samodzielności, nie respektują prób autonomii. Przeciwnie – wzmacniają zależność: zaspokajają potrzeby
„dziecięce”, nagradzają zachowania uległe, a na próby
zmian i eksperymentów ze strony nastolatka reagują odrzuceniem. To powoduje, że młodzież poza rodziną szuka grup wsparcia dla ich „dorosłych” potrzeb i wartości.
Demonstruje swoją niekonwencjonalność za pomocą
stroju i swobody zachowania, podkreśla je używając
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Wpływ muzyki, tekstów piosenek i teledysków na dzieci i młodzież

symboli, których często w pełni nie rozumie i nawet nie
analizuje, a których znaczenie budzi grozę w dorosłych.
W ten sposób cel zachowania zostaje jednak osiągnięty.
Młodzież chce się wyróżniać, aﬁszować i szokować swoją odmiennością, chociaż często to głównie fasada. Nastolatek eksperymentuje metodą prób i błędów, ryzykuje
po to, aby przekonać się, co mu w życiu odpowiada,
a z czego zrezygnuje. Zdarza się, że skutki są bolesne, ale
w dłuższej perspektywie korzystne.
Potrzeby rozwojowe nastolatków łatwo wykorzystać
w celach komercyjnych, religijnych lub politycznych,
kiedy w poszukiwaniu nowych autorytetów moralnych,
wzorców estetycznych i kulturowych, młodzież nie unika skrajności. Nieuchronnie więc następuje eskalacja
treści i formy w jakiej te wzorce są rozpowszechniane.
Konieczność przyciągnięcia uwagi jak największej rzeszy odbiorców, przy tak szybkim tempie życia codziennego i konkurencji różnych bodźców i informacji,
wymusza coraz bardziej intensywne, aż po szokujące,
formy przekazu. Aktualny poziom rozwoju technik audiowizualnych sprawia, że istnieje nie tylko szeroki
i praktycznie nieograniczony dostęp, ale wręcz trudny
do opanowania zalew coraz bardziej skrajnych pomysłów nie tylko muzycznych. Cała rzesza ludzi jest profesjonalnie zaangażowana w to, aby docierały one do jak
największej liczby odbiorców. Tym bardziej, że wiek
konsumentów muzyki młodzieżowej się poszerza. Coraz
młodsze dzieci stają się aktywnymi konsumentami a coraz więcej dorosłych wciąż słucha tej muzyki. Priorytetem autorów stało się przebicie się utworu i utraﬁenie
w masowe gusta, czyli w podstawowe emocje i uniwersalne potrzeby. Ponieważ bodźce im bardziej intensywne tym łatwiej przyciągają uwagę, więc muzyka jest
coraz głośniejsza a efekty wizualne coraz bardziej drastyczne, do tego stopnia, że konieczna staje się ochrona
narządów zmysłu słuchu i wzroku. Dlatego cenna jest
intencja autorów artykułu, aby zorganizować formy
obrony przed szkodliwym wpływem muzyki młodzieżowej na nastolatki. W swoim komentarzu chcę jednak
zwrócić uwagę na to, że każdy człowiek dysponuje psychologicznymi mechanizmami oceny i selekcji informacji, więc nie jest bierny i całkowicie bezbronny wobec
wpływu z zewnątrz. Wszystkie docierające bodźce są
w umyśle selekcjonowane np. w nastroju lirycznym
człowiek łatwo wychwytuje liryczne treści, a w nastroju depresyjnym przecenia lub wybiera informacje potwierdzające jego pesymistyczne nastawienie. Osoba
o określonych poglądach nie przyjmuje do wiadomości
poglądów przeciwnika politycznego itd. I odwrotnie,
człowiek może „wyłapywać” z otoczenia lub aktywnie
szukać bodźców zmieniających jego nastrój albo poglądy na jakiś temat. Tak więc, wpływ jakiegoś utworu mu-
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zycznego na konkretną osobę jest indywidualnie zróżnicowany, a te treści, które mogą stanowić poważne
ryzyko dla jednej osoby, nie wywierają żadnej reakcji
u innej. Wyniki badań, do których autorzy się odwołują, w większości mają charakter korelacyjny, więc nie
wskazują ani na kierunek zależności, ani na przyczynowo-skutkowy charakter związku między zmiennymi.
Oczywiście, nastolatek słucha takiej muzyki, jaka mu
odpowiada, wykonawców, z którymi się identyﬁkuje,
bo to wzmacnia jego poczucie tożsamości i przynależności do grupy i podkreśla cele, do których dąży. Słuszną
intencją autorów artykułu jest zwrócenie uwagi
na znaczenie relacji między rodzicami a dziećmi. Wiedza
na temat zainteresowań dziecka i znajomość jego przyjaciół odzwierciedla jakość wzajemnych relacji. Uwaga
poświęcona dziecku, jego potrzebom i zainteresowaniom dotyczy też ulubionej muzyki. Fakt, że młodzież
słucha swojej głośnej muzyki przez słuchawki, nie powinien uspokajać rodziców ani dawać pretekstu do zamykania się nastolatka we własnym, niedostępnym
rodzicom świecie. Wyłącznie krytyczne uwagi rodziców
nie zmienią gustów nastolatka, wręcz przeciwnie, mogą
wzmagać jego poczucie niezrozumienia, wyobcowania
we własnym domu i skłonić do szukania takiej grupy
odniesienia, która podobnie jak on przeżywa frustrację
i odrzucenie. Brak zainteresowania rodziców nastawionym konfrontacyjnie nastolatkiem też nie rozwiązuje
ani jego, ani tym bardziej wspólnych problemów.
W kontekście szczególnej uwagi, jaką poświęca się
w praktyce i piśmiennictwie medycznym problemom wieku dojrzewania, uzasadnione jest stworzenie przez American Academy of Pediatrics zaleceń dla lekarzy. Wydaje
się, że polscy lekarze również powinni się z uwagą zapoznać z treścią artykułu i postulatów. Ich bezpośredni
udział w realizacji tych zaleceń w praktyce wydaje się jednak wątpliwy. W polskim systemie ochrony zdrowia zarówno pediatrzy, jak i lekarze rodzinni mają wiele
rutynowych obowiązków i wprowadzanie dodatkowych
zadań stanowi obciążenie niejednokrotnie przekraczające
kompetencje zawodowe, a przede wszystkim zwiększające czas trwania wizyty. W zależności od typu problemów
nastolatka i indywidualnych oczekiwań jego i jego rodziny, proponowany temat może wzbudzić zdziwienie lub
niechęć pacjentów, a skutki nieumiejętnie podejmowanych interwencji mogą być odwrotne do oczekiwanych.
Na zakończenie komentarza ponownie odwołam się
do autorytetu muzykoterapeuty Macieja Kieryła. Jego
zdaniem, funkcje edukacyjne mogą pełnić ulotki zawierające informacje dla rodziców, które mogą być przekazywane podczas wizyty u lekarza. Wydaje się to cenną
sugestią, treść prezentowanej pracy mogłaby stanowić
podstawę do opracowania odpowiednich materiałów.

Grudzień 2010, Vol. 14 Nr 6 Pediatria po Dyplomie | 27

