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Wpro wad zenie

Wspó³czeœni psychol ogo wie, estet ycy i teore -
t ycy muzyki przyj muj¹ zgod nie, ¿e sztuka dzia³a
na sferê emoc jona ln¹ cz³owieka, kszta³tuj¹c jego 
psyc hikê i wzbo gac aj¹c ¿ycie wewn êtr zne –
sferê wart oœci, kszta³ci wra¿ liw oœæ estet yczn¹
i mo¿e pe³niæ wa¿n¹ funkc jê w wychow aniu
cz³owieka. Jej komuni kat ywnoœæ spra wia, ¿e jest 
istotn ym elem entem w ¿yciu jednostki i spo -
³eczeñstwa.

Muzyka, jak ka¿dy inny rodzaj sztuki, po -
s³uguje siê natur alnym i surow ym mater ia³em,
który jest prze kszta³cany drog¹ selekc ji i organ i -
za cji w intens ywny i skon cent rowa ny œrodek wy -
razu (8) i oddzia³uje na sferê emoc jona ln¹ od -
biorcy (21). Poziom semant yczny w muzyce,
dotyc zy ekspres ji emoc jona lnej w niej zawart ej.
Wed³ug Natans ona muzyka „nie stanowi (...)
inform acji szczeg óln ej, nie podleg aj¹cej prawom 
rz¹dz¹cym prze kaz ywa niem innych inform acji”
(21). W muzyczn ym utwor ze artys tycznym ka¿dy 
dŸwiêk, akord „jest swoiœ cie ekspres yjny. Okreœ -
lon¹ ekspres yjno œæ posiada tym bardziej ca³oœæ
utworu” (27) „a elem enty struk tury muzyczn ej s¹
zaraz em elem enta mi wyrazu muzyczn ego” (12).
Struk tura muzyki „nie jest w stanie wywo³aæ
okreœ l onej treœc iowo emocji (...), mo¿emy jedyn ie
oceni aæ natê¿ enie ekspres ji emoc jona lnej w mu -
zyce” (25). Przy jêta przeze mnie defin icja muzyki 
jest modyf ika cj¹ dwóch defin icji Natans o na
i osta t ecznie precyz u je, ¿e „muzyka to zbiór fal

akus tyczny ch mo¿li wych do okre œlenia miarami
licz bow ymi, które to fale trafiaj¹ do uk³adu infor -
m acy jnego, jakim jest system nerwowy cz³o -
wieka, powod uj¹c proces metab oli czny wy wo -
³uj¹cy reakc je weget aty wne i psychiczne, oraz
jest nosic ielem treœci o charak t erze emoc jona l -
nym”.

Jak twier dzi Marus zewski, ekspres ja poœred -
n ia emocji ma charakt er kontrol owa ny i mo¿e
przybie raæ postaæ muzyki (19). Ekspres ja ma
„postaæ poœredni¹ i wykor zyst uje narzê dzia ko -
mu n i ka cji kultur owej” (19) w reprezent acji bê -
d¹ cej efekt em kodow ania abstrakc yjne go. Moje
zaint ere sow ania koncent ruj¹ siê na pro ces ie
przejœ cia miêdzy kodem abstrakc yjnym i obraz o -
wym. Dzie³o muzyczne jako przyk³ad symbol iza -
cji (czyli procesu twórcz ego) – w pro ces ie de -
symb oli zac ji jest interp reto wane w ra mach kodu
obraz owe go. Desymb oli zac ja wystêp uj¹ca pod -
czas percepc ji muzyki to wra¿liw oœæ na symbole, 
których noœnik iem jest zbiór fal akus tyczny ch,
a abstrakc yjnym temat em – ekspres ja emoc jo -

na lna. Ekspres ja emoc jona lna w sztuce pow -
staje w wyniku projekc ji na zewn¹trz tego, co
wewn¹trz – poprzez kszta³towan ie w indyw idu -
alny sposób œrodków wyrazu (23). Elem enty
struk tury mu zycz n ej s¹ zaraz em elem enta mi
wyrazu muzycznego (12).

Dopiero w XIX wieku uœwiad omiono sobie fakt 
oddzia³ywania muzyki nie tylko jako bodŸca aku -
s tyczne go, ale te¿ jako waloru emoc jona lnego
wp³ywaj¹cego na psyc hikê cz³owieka. Istnieje
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jednak rozbie¿ noœæ pomiêdzy zamier zo nym efe -
kt em nadan ej inform acji a efekt em wy wo³anym,
co wynik aæ mo¿e z indyw idu aln ych ró¿nic na -
daw cy i odbiorcy oraz warunków odbioru. 

Cel pracy

Prze prow adzi³am badan ia w celu prze œle d ze -
nia zale¿ noœci pomiê dzy postaw¹ twór cz¹
a perc epcj¹ ró¿noro dnych œrodków wy razu
ekspres yjne go oraz zale¿no œci pomiê d zy po -
staw¹ twórcz¹ a wra¿liw oœci¹ na nasil enie
ekspres ji emoc jona lnej w ró¿n ych utwor ach
muzyczn ych. Zmien nymi nieza le¿ nymi kontrol o -
wa nymi by³y te¿: p³eæ, wiek, czêstoœæ s³uchan ia
muzyki oraz wykszta³cenie muzyczne.

Celem prak tyczn ym mojej pracy mog³oby byæ
zastos owa nie wyników badañ w muzyk ote rap ii
w opra cow ywa niu zasad doboru muzyczn ej re -
cep ty, a tak¿e w organ izo wan iu procesu eduk acji 
muzycznej.

Mater ia³ i metoda

W badan iach zosta³y zastos owa ne nastê pu -
j¹ce metody badawc ze:

Kwestion ari usz Twórczego Zachow ania
KANH-1, na podstaw ie którego diagnoz owa³am
poziom postawy twórcz ej. Postawa twórcza to
„aktywny stosun ek do œwiata i ¿ycia, wyra¿aj¹cy
siê potrzeb¹ poznan ia i œwiado mego prze twa r za -
nia zastan ej rzeczy wistoœci, a tak¿e w³asnego
’ja’” (22), to ukszta³towana genet ycznie i poprzez 
indyw idu alne doœw iad cze nie w³aœci woœæ poznaw -
c za i charakt ero log icz na. Sfera poznawc za do -
tyc zy zachow ania heurys tyczne go b¹dŸ algor yt -
mi cznego, sfera charakt ero log icz na zapewn ia
aktywne realiz owa nie siê mo¿liw oœci intel ektu al -
n ych i emoc jona lnych. 

Narzêdziem eksper yme ntal nym EEM (eks -
pre s ja emoc jona lna w muzyce) diagnoz owa³am
wra¿liw oœæ na ró¿nice w natê¿en iu ekspres ji
emo c jona lnej w muzyce oraz wra¿ liwo œæ na
okre œlone œrodki wyrazu w muzyce.

Zastos owa³am nastêp uj¹ce kryter ia w wybo -
rze bodŸc ów muzyczn ych do narzêdz ia EEM:

• zgodnoœæ ocen SK;

• wysoki wynik  "-Cron bac ha z badañ pilo ta -
¿ o wych;

• utwor zenie obszaru zmienn oœci doty cz¹ cego 
natê¿e nia ekspres ji emoc jona lnej maksy m al -
nie rozci¹gniête go;

• mo¿liw ie najmniejs ze odchyl enia stan dard o -
we;

• mo¿l iwie maksym alna ró¿nor odno œæ œrod -

ków wyrazu ekspres yjne go zawart ych w bo -

dŸ ca ch muzyczn ych.
Narzêdz ie eksper yme ntal ne EEM umo¿li wia

diagno zê wra¿li woœ ci cz³owieka na ró¿nice
w natê ¿eniu ekspres ji emoc jona lnej w muzyce
oraz jego wra¿ liwo œci na okre œlone œrodki wy -
razu ekspres yjne go. Sk³ada siê z 12 u³o ¿o nych
losowo par bodŸców muzyczn ych, w tym piêciu
do badañ iloœcio wych oraz jednej do badañ ja ko -
œcio wych. Rzeteln oœæ narzêdz ia jest przeciê tna,
a ró¿nice pomiêdzy poziom ami na tê¿en ia
ekspres ji emoc jona lnej s¹ istotne statys tycznie.
WskaŸn iki zgodno œci Sêdziów Kompe te n tny ch
odnoœ nie do natê¿ enia ekspres ji emoc jo na lnej
po sz czeg ólny ch bodŸ ców muzycz n ych s¹ wy -
sok ie i istotne statystycznie.

Zastos owa³am dobór próby do badañ – ce -
lowy (nieprob abi lis tyc zny). Próba kwotowa
uwzglê dnia procent owe rozk³ady inter esuj¹cych
mnie zmien nych (7). Wybrane zosta³y osoby,
które spe³niaj¹ wymag ane kryter ia przyn ale¿ -
noœci do próby. Kryter ia te to:

• wiek: 13 lat (118 osób badan ych) i 23 lata

(89 osób badan ych);

• p³eæ: mê¿cz yŸni – 68 osób, kobiety – 139
osób;

• poziom postawy twórcz ej, st¹d badana jest
m³odzie¿ szkó³ artys tyczny ch: muzyczn ych
(43 osoby), plastyczn ych (20 osób) oraz lo -
sowo wybran ych szkó³ gimnaz jalny ch (55
osób) – w sumie 118 osób; studenci z kier un -
k ów artys tyczny ch: muzyczn ych (19 osób),
plastyczn ych (33 osoby) oraz z wybran ych
losowo pozos ta³ych kieru nków studi ów (37
osób) – w sumie 89 osób;

• wykszta³cenie muzyczne: 62 osoby badane 

kszta³cone w dzie dzin ie muzyki, 145 osób

bez wykszta³cenia muzyczn ego.
Wnio skow anie statys tyczne zosta³o prze -

prow adz one na podstaw ie wyników 207 osób.
Prze bieg badañ by³ ujedn oli cony we wszyst -

kich próba ch. Badan ia w ca³oœci zosta³y zrealiz o -
wa ne przeze mnie, co pozwoli³o zachow aæ
standa rdowoœæ warunk ów ich prze biegu dla
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wszyst kich badan ych. Narzê dzia ba dawc ze by³y
stosow ane zbio rowo, w tej samej kolejnoœci. 

W celu weryf ika cji hipot ez pos³u¿y³am siê
nastê puj¹cymi tech nik ami oceny statys tycznej: 

• testem P2 dla zobraz owa nia istotnoœci

ró¿nic jakoœc iowych miêdzy grupami, tzn.

stop nia dopas owa nia okreœ laj¹cego ró¿ni -

cê miêdzy prób¹ a zbio rem oczek iwa nych

wyników;
• wspó³czyn nik iem Phi miary si³y zwi¹zku

(dla skali nomin alnej) dla zmien nych jakoœ -
ciowych;

• wspó³czyn nik iem V-Cramera miary si³y
zwi¹zku (dla skali nomin alnej) dla zmien -
nych jakoœ ciowych;

• wspó³czyn nik iem korel acji liniow ej wed³ug
momentu iloc zyno wego Pears ona dla
zobraz owa nia si³y zwi¹zku;

• testem param etr ycznym t-Studenta dla
danych na skali interwa³owej dla zobraz o -
wa nia istotn oœci ró¿nic iloœci owy ch miêdzy
grupami;

• testem param etr ycznym jedno rod noœci wa -
rianc ji F (gdzie wartoœæ mniej sza od 0,05
wska zuje na niej edn orodnoœæ warianc ji) dla
zobraz owa nia, czy zmien ne nieza le¿ne wy -
wier aj¹ istotny wp³yw na zmienn¹ zale¿n¹ Y;

• 0 (eta) do porówn añ miêdzy zmienn¹ iloœci -
o w¹ i jakoœc iow¹ oraz wspó³czyn nik iem ko -

re l acji krzy wol ini owej 02, aby wskazaæ, jaki
procent warianc ji zmien nej zale¿ nej jest wy -
jaœ niony przez zmien noœæ zmien nej nie za -
le¿nej, tzn. ile procent zmiennoœci wa rian c ji
zmien nej iloœc iowej wyjaœ nia zmien  noœæ
zmien nej jakoœciowej;

• analiz¹ czyn nik ow¹.

Jako krytyczny zosta³ przyjêty poziom 0,05.
Wszyst kie oblic zenia wykon ano przy u¿yciu

programu SPSS/PC.

Wyniki badañ i ich omówien ie

Wyniki badañ wska zuj¹, ¿e poziom postawy
twórcz ej nie ró¿nic uje percepc ji natê¿en ia
ekspres ji emoc jona lnej w utwor ach muzyczn ych, 
lecz ró¿nicu je wra¿liw oœæ na okreœlo ne œrodki
wyrazu ekspres yjne go. Nie istnieje prosta za le¿ -
no œæ wra¿liw oœci na ekspres yjnoœæ (ró¿nice
w natê¿en iu ekspres ji emoc jona lnej) w muzyce

od postawy twórcz ej, postawy odtwór czej i wskaŸ -
nika twórcz oœci. Dlatego te¿ zdecyd owa³am siê
na prze prow adz enie anal izy czyn nik owej. Roz -
poc zynaj¹c od macier zy wspó³czynni ków korel a -
cji pomiê dzy wszyst kimi 30 cechami z czte rech
skal (Kwestion ari usza KANH): Konform izm, Non -
konf ormi zm, Zachow ania Algor ytmi czne, Za cho -
wa n ia Heurys tyczne, wyodrê bni³am sie dem pod -
staw owy ch czynnik ów, które potrakt o wa³am jako 
Ÿród³owe zmien ne. Anal iza czyn nik o wa wyka -
za³a, ¿e maksym alne korel acje wystê puj¹ dla
czyn nika trze ciego, zawier aj¹cego siedem cech. 
Cechy, które maksym alnie korel uj¹ z wra¿l i woœci¹
na ró¿ni ce w natê¿ eniu ekspres ji emoc jona lnej
w muzyce, uszer ego wane od najwi êks zego
wp³y wu do najmniejs zego, to:

• H12: wysoka spra wnoœæ i umie jêtn oœæ kon -

strukc yjna;

• H14: zdolnoœæ tech niczna;
• N3: elas tyczn oœæ adapt acy jna;
• -A12: (korel acja ujemna): niska spraw noœæ

i umiej êtn oœæ konstrukc yjna;
• N2: aktywnoœæ, wital izm;
• -A14 (korel acja ujemna): brak pomys³o -

woœci tech niczn ej;

• N1: niez ale¿n oœæ;
• H3: wyob raŸnia twór cza;

• H8: elas tyczn oœæ intel ektu alna.

Rezult at tych badañ mo¿na t³umaczyæ, od wo ³u -
j¹c siê do pogl¹dów Hattena (11), który w swojej
teorii podejm uje problem ekspres ji struk tury oraz
struk tury ekspres ji. Odrzuca on prze wi d ywa nie roli
formaln ej dla struk tury dzie³a mu zyczn ego, a roli
znaczen iowej dla ekspres ji. Propon uje ilustr acjê
³añ cucha powi¹zanych wza jemn ie idei ekspres yw -
ny ch, prowadz¹cych ku struk tur om, i struk tur z ko -
lei wyra¿ anych. Wed³ug niego kompoz ytor wy ra -
¿a struk tury w proces ie kreacji, a odbiorca „struk -
tur u je” eks pres je implik o wa ne podczas realiz acji 
dŸwiê k o wej dzie³a (11). Byæ mo¿e dlatego w³aœ -
nie w wynik ach moich badañ wysoka spraw noœæ
i umiej êtnoœæ kon strukc yjna (doty cz¹ ca znajo -
moœci budowy struk tury) jest t¹ cech¹, która
najwy ¿ej korel uje z wra¿l iwo œci¹ na natê¿ enie
ekspres ji emoc jona l nej w utwor ach muzyczn ych.

Z wyników badañ wynika tak¿e, ¿e p³eæ oraz
czê stoœæ s³uchan ia muzyki nie ró¿ni cuj¹ per cepcji
natê¿en ia ekspres ji emoc jona lnej w mu zyce. Per -
ce pcjê natê ¿enia ekspres ji emoc jona l nej w utwo -
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r ach muzycznych ró¿nicuj¹ natom iast: wiek (" =

0,007) oraz wykszta³cenie muzyczne (" = 0,039).
Z rozk³adu czêsto œciowe go wynika, ¿e u osób

star szych (23-latków) oraz u osób wykszta³ co -
nych w dzie dzin ie muzyki czêœ ciej wyst êpuje
wysoka wra¿ liwo œæ na ró¿n ice natê ¿enia eks -
pres ji emoc jona lnej w utwor ach muzyczn ych ni¿
u m³odszych (13-latków) niepos iadaj¹cych wy -
kszta³ ce nia muzyczn ego. Wydaje siê, ¿e wynik
badan ia potwierd za po pierw sze fakt, i¿ w okres ie
adoles cencji zachodz¹ zmiany w poszczegól nych
proces ach poznawc zych. Wzra sta wówc zas wra¿ -
liwoœæ zmys³ów (m.in. ostr oœæ s³uchu mu zyczn e -
go) oraz ich czu³oœæ. Powiêks za siê tak¿e roz piê -
t oœæ wra¿liw oœci: od du¿ej wra¿liw oœci na bodŸce 
s³abe do bardzo du¿ej toler ancji na silne bodŸce
(np. dŸwiê ki). W wieku 19 lat wzra sta tak¿e inten -
s ywnie zdolno œæ do ró¿nic owan ia to nów (16).
Zmiany te powod uj¹, ¿e tak¿e per cepc ja natê ¿e -
nia ekspres ji emoc jona lnej jest inna u 13-latków,
ni¿ 23-latków, którzy ró¿n icuj¹ lepiej. Po drugie:
wynik badan ia ukazuj¹cy, ¿e natê¿ enie ekspres ji 
emoc jona lnej w muzyce le piej ró¿n icuj¹ osoby
wykszta³cone w dzie dzin ie muzyki od tych bez
wykszta³cenia muzyczn ego, potwierd za fakt, ¿e
odbiór dzie³a sztuki ma „cha rakt er indyw idu alny,
zale¿ ny od indyw idu al nych cech osobo woœ ci,
indyw idu aln ego doœwi ad cze nia” (23).

Z wynik ów badañ wynika tak¿e, ¿e postawa
twórcza ró¿nic uje percep cjê okreœl onych œrod -
ków wyrazu ekspres yjne go.

Ró¿nice w wymiar ze postawy twórcz ej (N+H)
oraz wskaŸn ika twórcz oœci (N+H)-(A+K) s¹ istotne
statys tycznie. Ró¿nice dla wymiaru po stawy
odtwór czej (A+K) s¹ bliskie istotnoœci statys tycznej 
z wyj¹tkiem wyniku dotycz¹cego percepc ji rytmu
jako œrodka wyrazu wysoce eks pres yjne go, który
jest wysoce istotny statys tycznie.

Jako bardzo ekspres yjne s¹ percyp owa ne:
• przez m³odzie¿ o wysok im nasil eniu po sta -

wy twórcz ej – dynam ika oraz agog ika;
• przez m³odzie¿ charakt ery zuj¹c¹ siê wyso -

k im wskaŸ nikiem twórc zoœci – instrum enta -
cja i harmon ia;

• przez m³odzie¿ o wysok im nasil eniu po sta -

wy odtwór czej – rytm;

• przez m³odzie¿ o niskim nasil eniu postawy

twórcz ej – metrum.

Wydaje siê, ¿e te dane wska zuj¹ na inter e -
suj¹c¹ prawid³owoœæ. Okaza³o siê, ¿e dla osób,

które posiad aj¹ niskie nasil enie postawy twór cz ej
(wysok ie nasil enie postawy odtwór czej), w odró¿ -
nieniu od osób posiad aj¹cych wysok ie nasil enie
postawy twórcz ej (wysoki wskaŸn ik twórcz oœci),
to rytm, który jest czyn nik iem organ izuj¹cym
nastê pst wo dŸwiê ków w czasie oraz metrum,
bêd¹ce zasad¹ regul arne go nastê pstwa natur al -
ny ch akcen tów w rytmiczn ym prze biegu utworu,
s¹ œrod kami wyrazu percyp owa nymi jako wy -
soce ekspres yjne. S¹ to te œrodki wyrazu, które
pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w ramach dzie³a muzyczn ego
w zakres ie kszta³towan ia prze biegu „na³adowañ” 
i „wy³adowañ” energ ety cz nych. Ich od dzia³y wa -
nie na odbio rcê prze jaw ia siê w zakres ie stymulo -
wania funk cji psychom o to ryc znych, kszta³towan ia 
prze biegu napiêæ i od pr ê¿eñ psychof izy cz nych
(28). Wydaje siê, ¿e mo¿na stwierd ziæ, i¿ m³o -
dzie¿ o postaw ie odtwór czej percyp uje mu zykê
jako wysoce ekspres yjn¹, gdy w czasie jej s³u -
chan ia zachod zi wyraŸna reakc ja motor yczna
uk³adu miêœn io wego na rytm (13) lub wyraŸ ne
zjawis ko acou stic driving – zestraj ania rytmu fal
mózgowy ch z rytmem muzyczn ym (10). W od -
ró¿ni eniu od percepc ji s³uchowo-ruchow ej tej
grupy m³odzie¿y, percepc ja s³uchowa cha rakt e -
ry zuje m³odzie¿ o wysok im nasil eniu po stawy
twórc zej (z wysok im wskaŸ nikiem twórc zo œci).
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Poziom postawy
twórczej

Œrodki wyrazu
percypowane
jako wysoce
ekspresyjne

a

(N + H) górne 27% Dynamika 0,001

Agogika 0,019

(N + H) dolne 27% Metrum 0,01

(A+ K) górne 27 % Forma 0,066

Harmonia 0,06

Rytm 0,001

(A + K) dolne 27% Agogika 0,09

Instrumentacja 0,07

(N + H) – (A + K)
górne 27%

Instrumentacja 0,03

Harmonia 0,001

Tabela 1. Poziom postawy twórcz ej a œrodki

wyrazu ekspres yjne go percyp owa ne jako wysoce

ekspres yjne



Grupa ta percyp uje jako bardziej ekspres yjne
œrodki wyrazu charakt ery zuj¹ce sam dŸwiêk.
I tak, dy na m ika dotyc zy jego g³oœnoœ ci, agog ika
sposobu jego artyk ula cji, harmon ia zespo³u
wspó³brzmi¹cych alikwo tów, instrum enta cja do -
tyc zy jego kolor yst yki (zale¿ nie od instrum entu,
na którym jest wydob ywa ny).

Z wynik ów badañ wynika tak¿e, ¿e:
• percepc ja okreœlo nych œrodków wyrazu eks -

pres yjne go nie zale¿y od p³ci;
• percepc jê okreœlo nych œrodków wyrazu eks -

pres yjne go ró¿nicu je: wiek, czêstoœæ s³u cha -
n ia muzyki oraz wykszta³cenie mu zycz ne.

Okaza³o siê, ¿e przez 13-latków rytm i forma
percyp owa ne s¹ jako œrodki wyrazu wysoce
ekspres yjne. Podobn ie m³odzie¿ niepos iadaj¹ca 
wykszta³ ce nia muzyczn ego oraz s³uchaj¹ca mu -
zyki jedyn ie czasami percyp uje te œrodki wyrazu
jako wysoce ekspres yjne (rytm, forma). M³odzie¿ 
posiad aj¹ca wykszta³cenie muzyczne percyp uje
inne œrodki wyrazu jako wysoce ekspres yjne. S¹
to: harmo n ia, dynam ika oraz agog ika.

W eduk acji muzyczn ej uzas adni one jest
rozwij anie wra¿li woœ ci na te œrodki wyrazu eks -
pres yjne go, które s¹ pomij ane w poszc zeg ól -
nych grupach ró¿nych pod wzglêdem p³ci, wieku, 
czêstoœci s³uchan ia muzyki, wykszta³ ce nia mu -
zyczn ego, takie jak: forma polif oni czna oraz
homof oni czna; instrum enta lna solowa i symfon i -
czna; harmon ia dur, moll oraz aton alna; metrum
dwudzielne, trójdziel ne oraz polim etr ia; dynam i -
ka i agog ika mniej i bardziej zró¿nicowana;
melod yka, tempo oraz rytm.

W nurcie psychof izj olog icz nym muzyk ote rap ii
muzyka trak tow ana jest jako œrodek relaks acy jny, 
prowadz¹cy do uzys kania stanu odpr ê¿en ia
psychiczn ego, jak i rozluŸnie nia miêœniowe go
oraz regul acji czynn oœci uk³adu auton omi cznego
(w leczen iu np. nerwic). W nurcie psychol ogi cz -
nym natom iast muzyka ma s³u¿yæ popraw ie
nastroju pacjenta oraz ma aktywiz owaæ emoc jo -
na lnie i stym ulow aæ do dzia³ania (np. w leczen iu
stanów depres yjny ch). 

Wnio ski

Z wyni ków badañ wynik aj¹ pewne wnio ski
dotycz¹ce zasad doboru muzyczn ej recepty dla
obu tych nurtów muzyk ote rap ii:

• W muzyk ote rap ii by³aby uzas adni ona taka

manip ula cja aplik owa nymi œrodk ami wy ra zu

muzyki (forma, instrum enta cja, har mon ia,

metrum, dynam ika, agog ika, me lo d yka,

tem po, rytm), a¿eby stanowi³y one zbiór, na

który pacjent jest rzeczywiœcie wra¿liwy (1,

2, 4, 5, 6). Taka „mu zyczna re cepta” praw -

dop odo bnie bêdzie skuteczn ym wspar ciem 

w terapii.
• W dobor ze utwor ów muzyczn ych w muzyk o  -

te rap ii wydaje siê zasadne wykor zyst anie
inform acji z powy¿s zych badañ, dotycz¹  -
cych wra¿li woœ ci na natê¿e nie ekspres ji
emo  c jo na lnej w muzyce w posz czeg ólny ch
gru pach, ró¿nych pod wzglêdem p³ci, wie -
ku, czêstoœci s³uchan ia muzyki, wy -

67

Beata Têcza

Zmienne
niezale¿ne
kontrolowane

Œrodki wyrazu
percypowane
jako wysoce
ekspresyjne

a

Wiek: 13 lat Rytm 0,001

Forma 0,004

Wiek: 23 lata Instrumentacja 0,063

Czêstoœæ s³uchania 
muzyki:

Czasami Forma 0,034

Melodyka 0,022

Rytm 0,03

Czêsto Metrum 0,06

Codziennie Agogika 0,09

Wykszta³cenie
muzyczne

Harmonia 0,002

Dynamika 0,002

Agogika 0,01

Melodyka 0,08

Brak wykszta³cenia 
muzycznego

Forma 0,002

Rytm 0,003

Tabela 2. Wiek, czêstoœæ s³uchan ia muzyki oraz

wykszta³cenie muzyczne a wra¿liw oœæ na

okreœlo ne œrodki wyrazu ekspres yjne go



kszta³ ce nia muzyczn ego. Aby uzyskaæ
w terap ii zamier zony skutek (1, 2), ko niecz ne
jest uwzglêdn ianie ró¿nic indyw idu aln ych,
zwi¹ zanych z wra¿l iwo œci¹ na natê¿ enie eks  -
pres ji emoc jona lnej w utwor ach mu zycznych.

• Wydaje siê, ¿e zbiór utwor ów uspak aja j¹ cych 
(w nurcie psychof izj olog icz nym o mu zyk ote -
rap ii) i pobud zaj¹cych (w nurcie psychol ogi -
cznym o muzyk ote rap ii) powin ien byæ ró¿ny
w zale¿ noœci od wra¿l iwoœci na eks pr e -

syjnoœæ muzyki pacjenta (zarówno odnoœ -
nie do natê¿en ia ekspres ji emoc jona lnej
w muzy ce, jak i u¿yt ych przez kompoz yto ra

œrodków wyrazu ekspres yjne go).

Stresz czen ie

Muzyka, jak ka¿dy inny rodzaj sztuki, po s³u -
guje siê natur alnym, surow ym mater ia³em, który
jest prze kszta³cany drog¹ selekc ji i organ i za cji
w intens ywny i skon cent rowa ny œrodek wyrazu
i oddzia³uje na sferê emoc jona ln¹ od biorcy. Fakt
ten uzas adnia istnien ie muzyk o te rap ii, której
g³ównym problem em jest taki dobór „muzyczn ej
recepty”, aby by³a ona maksym alnie efekt ywna
terap euty cznie.

Z wynik ów badañ, które prze prow adzi³am na
grupie 207 osób, wynika, ¿e istniej¹ istotne
statys tycznie ró¿nice indyw idu alne, które wska -
zuj¹, ¿e postawa twórcza pacjenta ró¿nicu je
wra¿liw oœæ na okreœlo ne œrodki wyrazu ekspre -
syj n ego w muzyce. Zmien ne, które ró¿ni cuj¹
wra¿l iwoœæ na natê¿ enie ekspres ji emoc jona lnej
w muzyce to wiek i wykszta³cenie muzyczne.

Z wyników badañ wynik aj¹ pewne wnio ski
dotycz¹ce zasad doboru „muzyczn ej recepty”:

– w muzyk ote rap ii by³aby uzas adni ona taka
manip ula cja aplik owa nymi muzyczn ymi œrodka -
mi wyrazu (forma, instrum enta cja, harmon ia,
metrum, dynam ika, agog ika, melod yka, tempo,
rytm), a¿eby tworzy³y one zbiór, na który pacjent
jest rzeczywiœcie wra¿liwy. Tylko taka „muzyczna
recepta” mo¿e byæ skuteczn ym wspar ciem
w terap ii (w sensie jej wiêks zej efekt yw noœci);

– w dobor ze utwor ów muzyczn ych w muzyk o -
te rap ii wydaje siê zasadne wykor zyst anie infor -
m acji z powy¿s zych badañ, dotycz¹cych wra¿li -
woœ ci na natê¿e nie ekspres ji emoc jona lnej
w muzyce w posz czeg ólny ch grupach, ró¿nych

pod wzglêdem wieku, wykszta³cenia muzyczn e -
go, nasil enia postawy twórczej;

– zbiór utworów uspok ajaj¹cych (w nurcie
psychof izj olog icz nym) i pobud zaj¹cych (w nurcie 
psychol ogi cznym) powin ien byæ ró¿ny w zale¿ -
noœci od wra¿l iwoœci pacjenta na ekspres yjn oœæ
mu zyki.

S³owa kluczowe: ekspres ja emoc jona lna,

muzyczna recepta, muzyk ote rap ia

Summary

Music, as any other type of art, makes use of
the natur al, unalt ered mater ial that is being conver -
ted by select ion and organ iza tion into an intense
and concent rated mean of expression and influe -
nces the emot ional sphere of a person that per -
cepts it. This proves the existence of the music
therapy whose main problem is finding a therap eu -
ti cal ly most effec tive „music prescript ion”.

The resea rch I have carried out on the group
of 207 people follows that there are statis tica lly
import ant individ ual diffe renc es which indic ate
that the patient ’s creative basis determ ines his
sensit ivity to the specif ic means of expression in
music. The variab les, which determ ine the sen -
sit ivity to the intens ity of emot ional expression in
music, are age and music al education.

The results allow us to give some detai ls
about the way to select a „music prescript ion”:

• it would be justif ied in music therapy to
manip ula te with the means of expression in
music (form, instrum enta tion, harmony,
metre, dynam ics, agoge, melody, tempo,
rhythm) in such a way that their set would
be corres ponde nt to the set that the patient
is sensit ive to. Only such a „music
prescript ion” would be a support in the
therapy (in the sense of a higher effic acy);

• in the select ion of music al works in music
therapy it seems to be justif ied to use the
infor ma ti on from the mention ed resea rch
concern ing sensit ivity to the emot ional ex -
pression intens ity in music in specif ic
groups of diffe rent age, music al educ ati on
and the intens ity of the creative basis;

• the set of relax ing music al works (in the
psycho-physiol ogi cal current) and stim ula -
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ting (in the psychol ogi cal current ) should
be diffe rent concern ing the sensit ivity to the 
patient ’s self-expression on music.

Key words: emot ional expression, music

prescript ion, music therapy)
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