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Wprowadzenie
W swojej klasycznej monogra¿i Socjologia kultury, stanowiącej kompendium
wiedzy o kulturze w ujĊciu socjologicznym, uznana polska socjoloĪka Antonina
Káoskowska wyróĪniáa trzy ukáady kultury, de¿niujące moĪliwe sytuacje komunikacyjne i tworzące tym samym osobliwe ramy dla uczestnictwa w kulturze.
Pierwszy lub pierwotny ukáad kultury opieraá siĊ na bezpoĞrednich stycznoĞciach
spoáecznych o charakterze nieformalnym; byá typowy dla maáych, autarkicznych
spoáecznoĞci i przyczyniaá siĊ przede wszystkim do ksztaátowania sfery uczuciowej nadawców i odbiorców, formowania ich ocen itp. Drugi ukáad kultury,
zwany równieĪ instytucjonalnym, opieraá siĊ na bezpoĞrednich stycznoĞciach
spoáecznych o charakterze formalnym; sytuowaá nadawców i odbiorców w ĞciĞle
sformalizowanych rolach, które w sposób naturalny petry¿kowaá. Trzeci ukáad
kultury natomiast opieraá siĊ na stycznoĞciach spoáecznych zapoĞredniczonych
przez media masowe; nadawcy w tym ukáadzie wystĊpowali w sformalizowanych rolach, odbiorcy zaĞ – w niesformalizowanych, porzucając jednoczeĞnie
jakikolwiek dystans proksemiczny. Choü Káoskowska odnotowywaáa rosnącą
dominacjĊ ukáadu trzeciego, dostrzegając jego niezaprzeczalny wpáyw na uczestnictwo w kulturze, to jednoczeĞnie przeciwstawiaáa siĊ technologicznemu de-
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terminizmowi1, uwzglĊdniając znaczenie czynników spoáeczno-ekonomicznych
i demogra¿cznych jako róĪnicujących w najwiĊkszym stopniu owe uczestnictwo2.
W 1981 roku jednak, bo wtedy Socjologia kultury zostaáa wydana po raz
pierwszy, nawet uczona o tak przenikliwym umyĞle, jak Káoskowska, nie mogáa
przewidzieü, Īe mniej wiĊcej dwadzieĞcia lat póĨniej uksztaátuje siĊ nowy ukáad
kultury, który w pewnym sensie poáączy owe trzy, i Īe na tyle zrewolucjonizuje
on rzeczywistoĞü komunikacyjną, Īe nastĊpne pokolenie akademików w jakiejĞ
mierze nie oprze siĊ pokusie absolutyzowania jego wpáywu na uczestnictwo
w kulturze; ten czwarty ukáad kultury bĊdzie opieraá siĊ na stycznoĞciach spoáecznych zapoĞredniczonych przez media cyfrowe.
Na początku XXI wieku wĞród czynników róĪnicujących uczestnictwo w kulturze, o których pisaáa Káoskowska, szczególnego znaczenia zaczĊáy nabieraü
czynniki technologiczne i powiązane z nimi czynniki socjokulturowe i Ğrodowiskowe. Wobec dokonujących siĊ pod wpáywem technologii cyfrowych przeobraĪeĔ Ğrodowiska spoáeczno-kulturowego czáowieka wykrystalizowaá siĊ nowy
typ kultury, tj. cyberkultura. Choü wspóáczeĞnie wyraĪa siĊ ona równieĪ w nowych, oryginalnych bytach kulturowych, to jednoczeĞnie, za sprawą digitalizacji,
wcháania coraz wiĊksze obszary kultury tradycyjnej, jej najszerzej pojĊtego dziedzictwa, a nadto organizuje na nowo zachowania jej odbiorców. Dostrzegając
te przeáomowe zjawiska, wielu wspóáczesnych kulturologów powątpiewa coraz
czĊĞciej w ĪywotnoĞü kultury przedcyfrowej, analogowej, ofÀine, utrzymując, Īe
infrastruktura technologiczna jest na tyle potĊĪną siáą sprawczą w przeĞwietlanym przez nich obszarze, Īe obecnie kultura realizuje siĊ juĪ niemal wyáącznie
w sieci i Īe poza siecią istnieje wáaĞciwie juĪ tylko jakieĞ sukcesywnie kurczące
siĊ z upáywem lat kulturalne residuum.
Trudno doprawdy zaprzeczaü tym opiniom, pamiĊtając, Īe umoĪliwiające pokonywanie czasoprzestrzennych ograniczeĔ uczestnictwa w kulturze technologie
cyfrowe rzeczywiĞcie udomawiają konsumpcjĊ kultury. Za ich sprawą obieg kultury odbywa siĊ dziĞ gáównie w akumulującej coraz bogatsze zasoby kulturalne
i rozszerzającej wachlarz swoich funkcjonalnoĞci sieci. Coraz wiĊcej odbiorców
kultury wáącza siĊ w procesy tworzenia i upowszechniania jej treĞci, przydając
1
Technologiczny determinizm zakáada, Īe związek pomiĊdzy technologią (czynnikiem aktywnym) a kulturą (czynnikiem pasywnym) ma charakter przyczynowo-skutkowy; kultura zatem
podlega przeobraĪeniom determinowanym przez rozwój technologiczny. To skądinąd prawdziwe
zaáoĪenie razi swoją de¿nitywnoĞcią, gdyĪ technologia jest równieĪ wynikiem lub produktem
ubocznym okreĞlonych procesów spoáeczno-kulturowych. Por. V. Miller, Understanding Digital
Culture, Londyn 2011, s. 3-4.
2
A. Káoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1983, s. 330-370.
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znaczenia i wagi pojĊciom kulturalnego prosumeryzmu (prosumerism), proĪytkowania (produsage)3, oraz osobliwie przeestetyzowując Īycie codzienne. Coraz
trudniej teĪ posáugiwaü siĊ takimi utrwalonymi kategoriami, jak „uczestnictwo
w kulturze”, „aktywnoĞü kulturalna”, „odbiorca kultury” czy „kanon kultury”.
Upowszechnia siĊ, jak sugeruje Wojciech J. Burszta, nowy „model uczestnictwa w kulturze – pozainstytucjonalny w tradycyjnym sensie, zapoĞredniczony
medialnie i charakteryzujący siĊ nieustanną zmianą oferty i pogáĊbiającą siĊ
krótkotrwaáoĞcią «obowiązujących» wartoĞci”4. RównoczeĞnie jednak stary, instytucjonalny model uczestnictwa w kulturze pozostaje w mocy, choü zyskuje
nową technologiczną oprawĊ. Odbiorcy w dalszym ciągu odwiedzają teatry, ¿lharmonie, muzea, biblioteki, ale związane z tym decyzje podejmują, korzystając
z mediów cyfrowych5. To bowiem, co dzieje siĊ w kulturze ofÀine, znajduje swój
zwielokrotniony rezonans w kulturze online.
Te wywoáane technologiami cyfrowymi sejsmiczne wstrząsy przetaczają siĊ
równieĪ przez kulturĊ muzyczną, dokonując jej istotnej transformacji pod wzglĊdem technicznym i psychospoáecznym, iloĞciowym i jakoĞciowym, na poziomach tworzenia, wykonywania i odbierania muzyki, jej produkcji, dystrybucji
i konsumpcji, ksztaátując na nowo relacje pomiĊdzy tąĪ kulturą a jej obiorcami,
konstytuując nowe wzory uczestnictwa w niej. Zmiany te zachodzą w skali globalnej, choü ich natĊĪenie i subtelnoĞci podlegają geogra¿cznie uwarunkowanym
wariacjom. Jako Īe media cyfrowe ucieleĞniają chyba najpeániej ideĊ demokracji kulturalnej, o obliczu wspóáczesnej kultury muzycznej zdaje siĊ przesądzaü
w najwiĊkszym stopniu ksztaátowana pod wpáywem kolejnych technologicznych innowacji i afordancji nowego typu aktywnoĞü jej odbiorców. Rodzą siĊ
w związku z tym pytania o charakter uczestnictwa w kulturze muzycznej w dobie
mediów cyfrowych: jak media cyfrowe mody¿kują utrwalone praktyki uczestnictwa w kulturze muzycznej?, jak są wykorzystywane przez uczestników kultury muzycznej?, czy cyfrowe treĞci zniechĊcają, czy zachĊcają do uczestnictwa
w kulturze muzycznej?, czy pozbawiają tradycyjne instytucje muzyczne racji
bytu?, czy relacje pomiĊdzy kulturą muzyczną online i ofÀine uznaü naleĪy za
substytucyjne, czy komplementarne? Usiáując znaleĨü na nie odpowiedzi, zacząü
Miller, op. cit., s. 86-88.
W. J. Burszta, Opisaü rewolucjĊ, [w:] M. Filiciak, M. Danielewicz, M. Halawa, P. Mazurek,
A. Nowotny, Máodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum BadaĔ nad
Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010, s. 142, [za:] http://bi.bazeta.pl/im/9/7651/m7651709.
pdf [15.12.2011].
5
D. Batorski, Internet a uczestnictwo w kulturze poza Siecią, [w:] M. Filiciak, J. Hofmokl,
A. Tarkowski, Obiegi kultury. Spoáeczna cyrkulacja treĞci, s. 42, [za:] http://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl [20.12.2012].
3
4
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chyba naleĪy od przyjrzenia siĊ wpáywowi mediów cyfrowych na uczestnictwo
w kulturze en général oraz na samą kulturĊ muzyczną.

Uczestnictwo w kulturze a media cyfrowe
JuĪ z pierwszej globalnej antropologicznej de¿nicji kultury, sformuáowanej
w 1871 roku przez Edwarda Burnetta Tylora, wedáug której „kultura to záoĪona
caáoĞü obejmująca wiedzĊ, wierzenia, sztukĊ, moralnoĞü i inne nawyki zdobyte
przez czáowieka jako czáonka spoáeczeĔstwa”6, wyczytaü moĪna, Īe kultura to
w istocie nie tylko zespóá myĞlowych konstruktów, sensów i wiedzy, ale i aktywnoĞci, które ludzie podejmują z róĪną intensywnoĞcią jako uĪytkownicy tychĪe
konstruktów, sensów i wiedzy, tj. jako ich twórcy, odbiorcy, krytycy, interpretatorzy itd. PojĊcie „uczestnictwa w kulturze” odnosi siĊ w związku z tym do twórczych i odbiorczych ról, jakie ludzie odgrywają w procesach tworzenia, przekazywania i zachowywania kultury7. Analizując wszakĪe uczestnictwo w kulturze, bierze siĊ pod uwagĊ nie tyle antropologiczne rozumienie kultury, jako
caáoksztaátu Īycia materialnego, intelektualnego i duchowego, czy krytyczne,
jako stanu intelektualnego rozwoju, ale zawĊĪa siĊ to rozumienie do kultury symbolicznej czy teĪ najszerzej pojĊtej sztuki8. Niekiedy „uczestnictwo w kulturze”
rozumie siĊ wĊziej, odnosząc je wyáącznie dla uczestnictwa w „modelowych”
(benchmark) formach sztuki, takich jak opera, symfonia, teatr czy balet. CzĊĞciej
jednak uwzglĊdnia siĊ równieĪ kontakt z wszelkimi formami sztuki za poĞrednictwem róĪnych mediów, a wiĊc czytanie literatury, chodzenie do kina, pobieranie lekcji gry na instrumencie czy oddawanie siĊ jakiemukolwiek artystycznemu
hobby9. Rozpatruje siĊ je wówczas w kontekĞcie form instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, publicznych i prywatnych, bezpoĞrednich i poĞrednich, zorganizowanych i niezorganizowanych. PojĊcie „uczestnictwa w kulturze” obejmuje
zatem wymianĊ idei, realizacjĊ zainteresowaĔ, twórczoĞü symboliczną, przeĪycia
estetyczne, rozrywkĊ itp.

6
Cyt. [za:] B. Olszewska-Dyoniziak, SpoáeczeĔstwo i kultura. Szkice z antropologii kulturowej,
Kraków 1994, s. 141.
7
A. Rigney, Introduction, [w:] Cultural Participation. Trends since the Middle Ages, red. A. Rigney, D. Fokkema, Amsterdam 1993, s. 1-2.
8
M. J. Wyszomirski, Field Building. The Road to Cultural Policy Studies in the United States, [w:]
Understanding the Arts and Creative Sector in the United States, red. J. M. Cherbo, R. A. Stewart,
M. J. Wyszomirski, New Brunswick 2008, s. 40-41.
9
J. M. Cherbo, H. L. Vogel, M. J. Wyszomirski, Toward an Arts and Creative Sector, [w:] Understanding the Arts…, s. 13.
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WĞród czynników warunkujących uczestnictwo w kulturze wymienia siĊ podejmującą aktywnoĞü kulturalną samą jednostkĊ – z jej kompetencjami, nastawieniem, wraĪliwoĞcią i temu podobnymi przymiotami, wáaĞciwoĞci intelektualno-estetyczne dzieá kultury oraz sytuacjĊ spoáeczną, którą obok struktury spoáecznej,
systemów instytucji, stosunków politycznych czy ekonomicznych, konstytuują
równieĪ technologiczne innowacje. Media cyfrowe stanowią szczególny przypadek tych ostatnich. Są bowiem w istocie innowacjami tyleĪ technologicznymi,
co spoáeczno-kulturowymi. Nazywane równieĪ technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, z jednej strony stanowią najwaĪniejszą dziĞ platformĊ wymiany informacji, z drugiej zaĞ – rozszerzają Ğrodowisko komunikacyjne czáowieka
o nowe, nieznane do tej pory wymiary, podnosząc komunikacjĊ miĊdzyludzką do
rangi kluczowej aktywnoĞci w obszarze kultury. Piotr CeliĔski konstatuje, Īe digitalizacja „pozwala na korzystanie z kulturowej spuĞcizny w nowym otoczeniu
technologicznym i otwiera juĪ istniejące zasoby na dobrodziejstwa technologii
cyfrowych, jakimi są zwáaszcza powszechna dostĊpnoĞü oraz interaktywnoĞü”10.
Z kolei dziĊki zapoĞredniczonej komputerowo komunikacji (computer-mediated
communication) powstają – nierzadko nawet pod egidą dziaáających w sieci tradycyjnych instytucji kultury, które starają siĊ nawiązywaü nowego typu relacje
ze swoimi odbiorcami11 – wirtualne spoáecznoĞci zjednoczone wspólnymi zainteresowaniami kulturalnymi. Media cyfrowe, które produkują nie tylko treĞci
(teksty) kultury, ale i mające swoją specy¿kĊ i implikacje praktyki oraz formy
ich konsumpcji, Terry Flew okreĞla wprost mianem „technologii kulturowych”
(cultural technologies). Z ich poáączenia z kulturą i spoáeczeĔstwem rodzi siĊ,
jego zdaniem, ontologicznie nowy byt12.
WspóáczeĞnie uczestniczyü w kulturze to najczĊĞciej podejmowaü zapoĞredniczone przez technologiczną infrastrukturĊ kulturowo zorientowane czynnoĞci
związane z produkowaniem i konsumowaniem symbolicznych artefaktów, z formuáowaniem, mody¿kowaniem, konserwowaniem, rozprzestrzenianiem czy reaktywowaniem okreĞlonych aspektów kultury symbolicznej. Skądinąd wydaje
siĊ to naturalne. Wszak z upáywem czasu zmieniają siĊ media, za poĞrednictwem
których przekazywana jest kultura. Technologiczne innowacje rozszerzają i przeobraĪają poczet kulturalnych aktywnoĞci, mody¿kują relacje pomiĊdzy twórcami
i odbiorcami oraz pomiĊdzy samymi odbiorcami13. Co jest zatem szczególnego
w tym nowym uczestnictwie w kulturze?
P. CeliĔski, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocáaw 2010, s. 49.
J. Scheff Bernstein, Arts Marketing Insights. The Dynamics of Building and Retaining Performing Arts Audiences, Hoboken 2007, s. 167.
12
T. Flew, New Media. An Introduction, Oksford 2002, s. 39.
13
Rigney, op. cit., s. 3-4.
10
11
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Wydaje siĊ, Īe uwalnia siĊ ono od wielu niegdysiejszych ograniczeĔ. JeĞli
w epoce przedcyfrowej mówiáo siĊ o piĊciu barierach uczestnictwa w kulturze,
tj. ekonomicznej (dochód), czasowej (czas wolny), przestrzennej (dostĊpnoĞü instytucji kulturalnych), aspiracji (interesy, dąĪenia) i percepcyjnej (wyksztaácenie,
sprawnoĞü komunikacyjna)14, to wspóáczeĞnie wskazuje siĊ raczej na kulturalne
i technologiczne kompetencje uĪytkowników mediów cyfrowych jako decydujące w najwiĊkszym stopniu o uczestnictwie w kulturze; akcentuje siĊ zdolnoĞü odnajdywania w uspoáecznionych Ğwiatach kultury i technologii cyfrowych; zwraca
siĊ uwagĊ zarówno na obycie kulturalne, rozeznanie w kwestiach kultury, znajomoĞü pewnych konceptów, jak i na umiejĊtnoĞü angaĪowania siĊ w twórczo-odbiorcze aktywnoĞci kulturalne, dokonywania satysfakcjonujących wyborów
w obszarze kultury. Sáowem, na kulturalno-technologiczny habitus, savoir-faire.
Choü cyfrowa rewolucja spowodowaáa obniĪenie kosztów produkcji komputerów i urządzeĔ telekomunikacyjnych, skutkiem czego doszáo do ich gwaátownej ekspansji, to podáączony do Internetu komputer wciąĪ jeszcze pozostaje dla
wielu ludzi medium ekskluzywnym. Wszak o tzw. wykluczeniu cyfrowym decydują czynniki materialne i kompetencyjne. W tym sensie bariery ekonomiczna,
aspiracji i percepcyjna pozostają w jakimĞ sensie aktualne15. Jednak rzesza uĪytkowników sieci, których 30 lipca 2012 roku byáo na Ğwiecie juĪ 2.405.518.376
(wedáug danych Internet World Stats)16, sukcesywnie roĞnie. DziĊki technologiom cyfrowym kultura uniezaleĪnia siĊ od swojej czasoprzestrzennej infrastruktury; uczestnictwo w niej oznacza wspóáczeĞnie przede wszystkim dostĊp do sieci, ale i posiákowanie siĊ sieciowymi informacjami przy podejmowaniu decyzji
o uczestnictwie w kulturze ofÀine.
Technologie cyfrowe wydają siĊ w związku z powyĪszym urzeczywistniaü
najpeániej ideĊ demokracji kulturalnej. Demokratyczne dąĪenia w obszarze kultury ujawniáy siĊ bardzo silnie juĪ po drugiej wojnie Ğwiatowej pod wpáywem realizowanych idei demokracji politycznej17. Ksztaátująca siĊ wówczas demokracja
kulturalna pozostawaáa jednak niepeána. Z jednej strony odbiorcy kultury mogli
swobodnie schlebiaü swoim kulturalnym preferencjom, z drugiej zaĞ – szkoáa czy
instytucje kulturalne narzucaáy im wyraĨnie okreĞlony kanon kultury18. SytuacjĊ
tĊ odmieniáy dopiero technologie cyfrowe przy wtórze typowych dla drugiej po-

14
A. Tyszka, Interesy i ideaáy kultury. Struktura spoáeczeĔstwa i udziaá w kulturze, Warszawa
1987, s. 163-165.
15
Por. Miller, op. cit., s. 98-99.
16
http://www.internetworldstats.com/stats.htm [15.11.2012].
17
Por. C. H. Roell, The Piano in America 1890-1940, Chapel Hill 1989, s. 156-159.
18
D. Fokkema, Foreword, [w:] Cultural Participation…., s. VIII.
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áowy XX wieku zjawisk pluralizacji, dehierarchizacji, odmasowienia, dokonujących siĊ w sztuce, Īyciu spoáecznym i politycznym.
W architektonicznie zdecentralizowanym Ğrodowisku sieciowym koszty produkcji, dystrybucji i popularyzacji kultury niepomiernie spadáy, tradycyjne modele komunikacji i dystrybucji znaczeĔ ulegáy zmianie, role twórców, dystrybutorów i odbiorców zdestabilizowaáy siĊ. PĊczniejące cyfrowe repozytoria, formy
kulturalnej pamiĊci, chroniące przed zapomnieniem i niszczącym dziaáaniem
czasu wszelkiego rodzaju artystyczne artefakty, znalazáy rzesze uĪytkowników
– od akademickich elit do zainteresowanych profanów. W miejsce jednokierunkowego przepáywu informacji (alokucja) sieü – a zwáaszcza jej druga generacja (po epoce dotcomów), która teoretyków nowych mediów skáoniáa do ukucia
terminu „Web 2.0”19 – umoĪliwiáa ciągáą wymianĊ idei, informacji i twórczych
inspiracji, pozwoliáa rosnącej rzeszy jej uĪytkowników angaĪowaü siĊ w mniej
lub bardziej kreacyjne akty, a nie tylko odbieraü okreĞlone treĞci, daáa asumpt
do powstania niezliczonej iloĞci wirtualnych wspólnot, zjednoczonych podobnymi zainteresowaniami i generujących, wedáug okreĞlenia Johna Fiske’a, „alternatywny kapitaá kulturowy” (alternative cultural capital)20. Te zainicjowane
technologiami cyfrowymi przemiany kulturowe o wyraĨnie demokratyzującym
charakterze najlepiej oddają pojĊcia „kultury uczestnictwa”, w której wáadza jest
scedowana na twórczego odbiorcĊ – prosumenta, proĪytkownika21, oraz „kultury konwergencji”, w której dochodzi do upodabniania siĊ twórców i odbiorców,
informacji i konwersacji, Ğrodków przekazu i samych przekazów, publicznych
i prywatnych toĪsamoĞci22.
W obszarze kultury dokonaáa siĊ zatem swoista deintermediacja (disintermediation), polegająca na pomijaniu niegdysiejszych dystrybutorów kultury, dawnych instytucjonalnych gatekeeperów. JednoczeĞnie jednak wiele tradycyjnych
instytucji kulturalnych odnalazáo siĊ w cyfrowej rzeczywistoĞci dziĊki reintermediacji (reintermediation), poĞrednicząc w dalszym ciągu pomiĊdzy twórcami
a odbiorcami, ale w nieco inny juĪ sposób – rezygnując z dawnych kuratorskich
praktyk, wykorzystując technologie cyfrowe do efektownego zaprezentowania
siĊ przed odbiorcami, komunikując siĊ z nimi dwukierunkowo (interaktywnoĞü),
19
G. Creeber, R. Martin, Introduction, [w:] Digital Cultures. Understanding New Media, red.
G. Creeber, R. Martin, Nowy Jork 2009, s. 3.
20
Cyt. [za:] Flew, op. cit., s. 109.
21
Por. H. Jenkins, Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, Chicago 2006, s. 7-12, [za:] http://digitallearning.macfound.org/atf/
cf/%7B7E45C7E0-A3E0-4B89-AC9C-E807E1B0AE4E%7D/JENKINS_WHITE_PAPER.PDF
[20.11.2012].
22
Flew, op. cit., s.78.
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nawiązując z nimi bardziej partnerskie relacje, wyczulając siĊ na ich potrzeby,
wsáuchując siĊ w ich opinie, wspóátworząc wirtualne spoáecznoĞci zainteresowane kulturą23.
ZapoĞredniczone cyfrowo uczestnictwo w kulturze moĪna naturalnie rozpatrywaü nie tylko w aspekcie behawioralnym (prosumpcja, proĪytkowanie kultury),
ale i jak w epoce przedcyfrowej – w aspektach semiotycznym, semantycznym,
aksjologicznym, normatywno-sterowniczym, psychologicznym, poznawczym
czy socjologicznym24. Trudno natomiast wskazaü jakiĞ ideaá aktywnoĞci kulturalnej. Choü technologie cyfrowe zdają siĊ sprzyjaü uczestnictwu w kulturze, to
w cyfrowym Ğwiecie dominująca ongiĞ kultura traci swój doniosáy status, ginąc
w zalewie oddolnych inicjatyw kulturalnych, podejmowanych przez uĪytkowników, którym czĊsto daleko do profesjonalizmu. „Kultura uczestnictwa” jest bez
wątpienia pochodną kultury popularnej. Cyfrowy Ğwiat nie jest wiĊc akademicki czy elitystyczny. Uczestniczący w kulturze za poĞrednictwem mediów cyfrowych tworzą nomadyczną publicznoĞü, która swobodnie decyduje, jak, gdzie,
kiedy i co ze Ğwiata kultury konsumowaü. Nie oznacza to wszakĪe, Īe tradycyjne
instytucje kulturalne nie mają Īadnego wpáywu na odbiorców, czy Īe zawieszają wrĊcz swoją dotychczasową dziaáalnoĞü. Wprost przeciwnie, „coraz chĊtniej
korzystają z wypracowanych na potrzeby Internetu mechanizmów nadawania,
interakcji z odbiorcami czy tworzenia spoáecznoĞci odbiorców”25, aby w dalszym
ciągu uprawomocniaü, legitymizowaü zinstytucjonalizowaną kulturĊ. Demokratyczny charakter sieci, mieszczącej z powodzeniem zarówno kulturĊ DIY (Do-It-Yourself), jak i zinstytucjonalizowaną kulturĊ „wysokich lotów”, przesądza
jednak o de-koncentracji „idealnej” aktywnoĞci kulturalnej na „wyĪszych” wartoĞciach i treĞciach kultury, na utrwalonym kanonie kultury. Stąd wraĪenie, Īe
eksplozji zainteresowania kulturą w dobie mediów cyfrowych towarzyszy nader
czĊsto implozja przyjĊtych w jej obszarze wartoĞci.
Naturalnie te kulturowe artefakty, które eksperymentują ze sposobami komunikacji i które w związku z tym okreĞla siĊ mianem „dzieá sztuki”, zdają siĊ
niezmiennie zmuszaü odbiorców do bardziej aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wymagają bowiem dodatkowych, pomocniczych interpretacyjnych dyskursów, które uáatwiają odbiorcom orientacjĊ w nich, które czynią je zrozumiaáymi,

23
Por. J. Lee, Contesting the digital economy and culture: digital technologies and the transformation of popular music in Korea, s. 4-6, 13-19, [za:] http://sonicscape.koreanpop.org/wp-content/
uploads/2009/07/jylee090625contesting-the-digital-economy-and-culture.pdf [20.12.2012]; Flew,
op. cit., ss. 107, 143-144; Miller, op. cit., s. 92.
24
Tyszka, op. cit., s. 91-96.
25
CeliĔski, op. cit., s. 61.
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a w konsekwencji interesującymi26. Demokracja kulturalna nie oznacza wiĊc
upadku hierarchii kulturalnych wartoĞci; oznacza jedynie niepewnoĞü, jakie wartoĞci, jak dáugo bĊdą okupywaáy szczyty tej hierarchii, i kto o tym zadecyduje27.
PamiĊtając o tym, moĪna Ğmiaáo przyjąü, Īe media cyfrowe, áączące porządki
technologiczny i kulturowy, cyfrowy i analogowy, kultury popularnej i elitarnej,
a nadto a¿rmujące w szczególny sposób relacje spoáeczne, sprzyjają uczestnictwu w kulturze.

Kultura muzyczna a media cyfrowe
Encyklopedia muzyki podaje, Īe kultura muzyczna to „caáoksztaát zjawisk kulturalnych związanych z muzyką. Skáadają siĊ na nią: twórczoĞü muzyczna, sztuka
wykonawcza, instytucje muzyczne, Ğrodki przekazywania muzyki, wychowanie
muzyczne, odbiorczoĞü muzyki. Wszystkie te czynniki nawzajem siĊ warunkują”28. To rozumienie kultury muzycznej jest w duĪej mierze zbieĪne z proponowanym przez Jana SzczepaĔskiego ujmowaniem kultury jako zlokalizowanego
w czasie i w przestrzeni kompleksu zogniskowanego wokóá jednego elementu29.
Element ten ma tĊ wáaĞciwoĞü, iĪ wyznacza w jakiejĞ mierze funkcjonowanie
jednostek. Wraz z innymi elementami, powiązanymi z nim funkcjonalnie, tworzy
szerszą caáoĞü o charakterze systemowym, tj. kulturowy kompleks. W tym przypadku elementem tym jest muzyka, konstytuująca kulturĊ muzyczną. Inną de¿nicjĊ kultury muzycznej proponuje Barbara Pabjan. Pojmuje ona bowiem kulturĊ
muzyczną jako „caáoksztaát wzorów zachowaĔ, norm i wartoĞci oraz przekonaĔ
związanych z muzyką”30. Wszystkie te de¿nicje przypisują kulturze muzycznej
bardzo szerokie ramy pojĊciowe; są pojemne, inkluzywne, wszechogarniające,
niewartoĞciujące; zakáadają rozumienie muzyki jako wszelkiej sztuki organizacji
dĨwiĊków w czasie, wpáywającej na aktywnoĞü spoáeczną i od niej zaleĪnej; jako
artystycznej ekspresji, rozrywki, informacji; pozostającej w trwaáych związkach
z obrazem i sáowem.
Z kolei terminem „media cyfrowe” okreĞla siĊ najogólniej rzeczywistoĞü komunikacyjną, zrewolucjonizowaną za sprawą upowszechnianych od lat osiemRigney, op. cit., s. 7.
Nb. kryteria wyznaczania dominujących wartoĞci w kulturze muzycznej zawsze zmieniaáy
siĊ wraz z epokami i dominującymi kulturowo grupami spoáecznymi.
28
Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 589.
29
J. SzczepaĔski, Elementarne pojĊcia socjologii, Warszawa 1970, s. 69-79.
30
B. Pabjan, Recepcja postaci i twórczoĞci Chopina we wspóáczesnym spoáeczeĔstwie polskim,
[w:] Chopin w kulturze polskiej, red. M. Goáąb, Wrocáaw 2009, s. 69.
26
27
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dziesiątych ubiegáego wieku technologii cyfrowych. Przyjmuje siĊ, Īe media
cyfrowe to formy multimedialnych treĞci, áączące i integrujące przechowywane
w cyfrowych formatach dane – wszelkiego rodzaju teksty, dĨwiĊki i obrazy, które są coraz intensywniej dystrybuowane za poĞrednictwem sieci bazujących na
szerokopasmowych kablach Ğwiatáowodowych, satelitach i systemach transmisji
sygnaáów mikrofalowych. Takie cyfrowe dane odznaczają siĊ nastĊpującymi cechami:
są odporne – nie ulegają zniszczeniu podczas ich przesyáania lub przechowywania; moĪna je nieprzerwanie reprodukowaü bez uszczerbku na jakoĞci;
poddają siĊ manipulacji – moĪna je áatwo zmieniaü i adaptowaü na wszystkich
etapach ich tworzenia, przechowywania, dostarczania i wykorzystywania;
są usieciowione – moĪna siĊ nimi dzieliü i wymieniaü, symultanicznie i na
odlegáoĞü, w najszerszym gronie uĪytkowników;
są kompaktowe – moĪna je przechowywaü w olbrzymich iloĞciach na maáych
przestrzeniach ¿zycznych (np. na páytach kompaktowych) lub sieciowych serwerach;
poddają siĊ kompresji – ich pojemnoĞü moĪna znacząco zredukowaü poprzez
kompresjĊ, która zawsze jest odwracalna;
są obojĊtne – pozostają niezaleĪne od form, które reprezentują, swoich twórców i uĪytkowników, sposobów wykorzystywania, platform medialnych; są
kombinacją zer i jedynek31.
Wymienione przymioty cyfrowych danych przyczyniają siĊ do zmiany oblicza kultury muzycznej. Muzyka bowiem umiejscowiona w cyfrowej rzeczywistoĞci zaczyna wieĞü niejako nowe Īycie. Przekonwertowana z postaci analogowej (nagrania, ¿lmowe rejestracje koncertów itp.) na cyfrową, zachowuje swoją
toĪsamoĞü, ale ulega jednoczeĞnie caákowitej dematerializacji. Za poĞrednictwem cyfrowych interfejsów jest bowiem jedynie umownie odzyskiwana. DziĊki
swojej numerycznej reprezentacji, staje siĊ podatna na wszelkie przeksztaácenia
„wedáug algorytmów i formuá matematycznych obecnych w miĊkkiej warstwie
technologii”32. Stąd ów renesans amatorskiej twórczoĞci muzycznej33. Wraz
z upowszechnieniem muzyki w cyfrowej postaci oraz dostĊpnoĞcią taniego lub
nawet darmowego (free software, open source) oprogramowania muzycznego,
niegdysiejsi odbiorcy są w stanie tworzyü ją áatwiej niĪ kiedykolwiek34. DokoFlew, op. cit., s. 11; Creeber, Martin, op. cit., s. 1-2.
CeliĔski, op. cit., s. 45.
33
J. Sterne, What’s Digital in Digital Music?, [w:] Digital Media. Transformations in Human
Communication, red. P. Messaris, L. Humphreys, Nowy Jork 2006, s. 99-102.
34
G. Bolin, Personal Media in the Digital Economy, [w:] Moving Data. The iPhone and the
Future of Media, red. P. Snickars, P. Vonderau, Nowy Jork 2012, s. 95.
31
32
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nując remake’ów, remixów, mash-upów istniejącej muzyki, angaĪują siĊ w akty
twórcze – stają siĊ DJ-ami, sound designerami, reĪyserami dĨwiĊku35.
Media cyfrowe wyjątkowo teĪ sprzyjają samej proliferacji muzyki. Tanie cyfrowe formaty, wirtualne pliki niezajmujące miejsca w realnej przestrzeni zachĊcają do gromadzenia jej w olbrzymich iloĞciach. Stąd jej nadmiar oraz podatnoĞü
na owe rekreacje, rekombinacje, rekontekstualizacje itp. PrzenoĞne (cyfrowe)
odtwarzacze multimedialne (portable media players, digital media players) natomiast, zdolne pomieĞciü caáe kolekcje zrelokowanej36 muzyki37, zapewniają mobilny, wolicjonalny i natychmiastowy do niej dostĊp, indywidualizując w peáni
muzyczne doĞwiadczenia38.
Sieciowy wymiar cyfrowego Ğrodowiska z kolei rzutuje na áatwoĞü, z jaką
sama muzyka, jak i wszelkie informacje na jej temat, są dystrybuowane. Wzrost
zainteresowania muzyką w dobie mediów cyfrowych (jej tworzenie i zamieszczanie na rozmaitych portalach spoáecznoĞciowych, Ğciąganie plików mp3, oglądanie koncertów, wideoklipów, komentowanie ich, tagowanie itp.) nie byáby
moĪliwy, gdyby nie sieü. Wspóáczesny fan muzyki, meloman moĪe hoádowaü
swoim pasjom w najróĪniejszy sposób – odwiedzając na przykáad rozmaite strony internetowe o muzyce, czytając muzyczne blogi, webziny czy e-ziny, Ğciągając audialne i audiowizualne podcasty, uczestnicząc w grupach dyskusyjnych
poĞwiĊconych muzykom, gatunkom muzycznym lub okresom w historii muzyki,
zabierając gáos na specjalistycznych forach internetowych, zapisując siĊ na listy
e-mailowe instytucji muzycznych i otrzymując regularnie od tychĪe informacje
o koncertach, kompozytorach, wykonawcach itp. Wspóáczesny muzyk natomiast
jest nie tylko w stanie samodzielnie dystrybuowaü na szeroką skalĊ swoją muzykĊ, dając siĊ poznaü wirtualnej spoáecznoĞci i zdobywając przy tym rozgáos, ale

35
T. D. Taylor, Music + Digital Culture: New Forms of Consumption and Commodi¿cation,
[w:] Digital Media. Transformations in Human Communication, red. P. Messaris, L. Humphreys,
Nowy Jork 2006, s. 90. PopularnoĞci tego fenomenu dowodzi ukuty kilka lat temu termin „sypialniany producent” (bedroom producer). (J. Sexton, Digital music: production, distribution and
consumption, [w:] Digital Cultures..., s. 95).
36
Terminem „relokacja” okreĞla siĊ „proces, za poĞrednictwem którego dochodzi do reaktywacji doĞwiadczenia medialnego w innym niĪ pierwotne miejscu, choü przy zachowaniu związków
z tymĪe, poprzez róĪne urządzenia i w innych Ğrodowiskach” (F. Casetti, S. Sampietro, With Eyes,
With Hands. The Relocation of Cinema Into the iPhone, [w:] Moving Data..., s. 20).
37
T. Kulisiewicz, Konwergencja w komunikacji elektronicznej i jej wpáyw na operatorów, media i odbiorców, [w:] Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszáoĞci, s. 12-13, [za:] http://kpbc.umk.
pl/Content/45368/Raport_Kultura_2.0.pdf [15.12.2012].
38
Sexton, op. cit., s. 99.
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i angaĪowaü odbiorców w swoje procesy twórcze39. Nie oznacza to oczywiĞcie,
Īe w sieci nie dziaáają Īadne tradycyjne mechanizmy rynkowe, gdyĪ i tam prosperują ¿rmy fonogra¿czne40. Popyt na cyfrowe pliki muzyczne roĞnie z roku na
rok; ich sprzedaĪ szacuje siĊ wspóáczeĞnie na poziomie 32% obrotów miĊdzynarodowego przemysáu muzycznego (wedáug danych IFPI Digital Music Report
2012)41. W sieci funkcjonują równieĪ instytucje muzyczne, sprzedające bilety,
nadające strumieniowo koncerty i widowiska muzyczne, inicjujące powstawanie
sieciowych zbiorowoĞci skupionych wokóá ich dziaáalnoĞci.
Par excellence multimedialne cyfrowe Ğrodowisko dodatkowo awansuje
znaczenie obrazu w odbiorze muzyki. Eksponowanie wizualnej strony muzyki
nie sprowadza siĊ tylko do prezentowania wykresów falowych ĞcieĪek audio,
akompaniamentów wizualnych itp. Muzyczne wideo jest gáówną atrakcją wielu
stron internetowych, a takĪe najbardziej lubianym formatem cyfrowych treĞci,
sprawdzającym siĊ doskonale równieĪ w przenoĞnych odtwarzaczach multimedialnych.
Media cyfrowe moĪna równieĪ pojmowaü w kategoriach tzw. 3C, tj. (1) technologii komputerowych i informacyjnych (Computing and information technology), (2) sieci komunikacyjnych (Communications networks), oraz (3) treĞci
cyfrowych mediów i informacji (digitised media and information Content), zbiegających siĊ poniekąd ze sobą, dziĊki czwartemu C, tj. procesowi konwergencji
(Convergence)42. W takim ujĊciu dostrzec moĪna wyraĨnie, Īe tworzą one kulturową matrycĊ, która idealnie nakáada siĊ na kulturĊ muzyczną. Nie stanowią
bowiem jedynie ¿zycznej infrastruktury, ale i reprezentują okreĞlone treĞci, które
produkują i dystrybuują, oraz systemy wiedzy i spoáecznych znaczeĔ, które towarzyszą korzystaniu z nich43. Podobnie jest z kulturą muzyczną, która posiada nie
tylko wymiary materialny i artystyczny, ale i spoáeczno-komunikacyjny, i Ğwiatopoglądowy.
39
Justyna Hofmokl i Alek Tarkowski podają przykáad amerykaĔskiego muzyka Becka, który
„nie boi siĊ oddaü swoją twórczoĞü w rĊce odbiorców, gdyĪ wielokrotnie przekonaá siĊ o wysokiej
jakoĞci remiksów i mash-upów tworzonych przez internautów” (J. Hofmokl, A. Tarkowski, Obieg
kultury – dystrybucja dóbr cyfrowych, [w:] Kultura 2.0…., s. 38.
40
Miller, op. cit., s. 90.
41
http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012_key_facts_and_¿gures.pdf [25.11.2012].
42
Flew, op. cit., s. 10.
43
Nawiązując do Karola Marksa, moĪna przyjąü, Īe technologie cyfrowe stanowią infrastrukturalny system ksztaátujący nowe praktyki kulturowe i relacje spoáeczne. Naturalnie kapitalistyczny
kontekst narzuca temu systemowi funkcje wynikające z pomnaĪania zysków. Technologiczna infrastruktura zatem wspóátworzy ekonomiczną bazĊ spoáeczeĔstwa (stosunki produkcji), na której
wznosi siĊ nadbudowa tegoĪ spoáeczeĔstwa (kultura), determinująca relacje ekonomiczne i sposoby Īycia. Por. Miller, op. cit., s. 7.
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Zasiedlając kulturĊ muzyczną, media cyfrowe wydają siĊ jedynie zbiorem narzĊdzi usprawniających utrwalone sposoby tworzenia, wykonywania i odbierania
muzyki. Za poĞrednictwem na przykáad programów do notacji muzycznej (edytorów nutowych), stanowiących ekwiwalent papierowych arkuszy do sporządzania
partytur, kompozytorzy są w stanie realizowaü pewne znane im czynnoĞci duĪo
szybciej, áatwiej, wygodniej. Dla twórców multimedialnych widowisk artystycznych komputer jest uĪytecznym narzĊdziem zapewniającym „interoperacyjnoĞü”
w pracy z róĪnymi dziedzinami sztuki, gwarantującym elastycznoĞü zabiegów
edytorskich, pozwalającym na poáączenie szeregu dziaáaĔ w jeden twórczy
proces44. Adepci sztuki wykonawczej podnoszą swoje zawodowe kwali¿kacje,
korzystając z programów wspierających rozwój techniki gry na instrumentach
i umiejĊtnoĞci wykonawczych, które są zasadniczo „inteligentnymi” narzĊdziami
do üwiczeĔ z akompaniamentem. Uczniowie szkóá muzycznych, a czasem i ogólnoksztaácących, korzystają z programów do ksztaácenia sáuchu lub zapoznawania
z teorią i historią muzyki. Wykonawcy uczestniczą w muzycznych sesjach „na
odlegáoĞü”, dokonując w ten sposób – poprzez rejestrowanie poszczególnych
ĞcieĪek muzycznych lub przesyáanie sobie plików audio, MIDI czy okreĞlonych
aplikacji – wspólnych nagraĔ45. Odbiorcy z kolei, o czym byáa juĪ mowa, mają
dostĊp zarówno do nieprzebranych iloĞci cyfrowo nagranej muzyki, z którą mogą
siĊ zapoznawaü, korzystając zarówno z komputera, jak i z najrozmaitszych przenoĞnych odtwarzaczy multimedialnych (wáącznie z telefonami komórkowymi)46,
jak i do nieprzebranych iloĞci informacji o muzyce, a dodatkowo moĪliwoĞü
swobodnego wypowiadania siĊ muzycznie i o muzyce na szerokim forum.
Transformacja kultury muzycznej pod wpáywem mediów cyfrowych dokonuje siĊ jednak nie tylko na poziomie technicznym, ale i psychospoáecznym,
pociągając za sobą zmiany utrwalonych sposobów konceptualizowania muzyki.
Nowe moĪliwoĞci ksztaátowania materii dĨwiĊkowej za poĞrednictwem mediów
cyfrowych pozwalają dostrzegaü w muzyce zupeánie nowe dyspozycje. Modelowanie, ksztaátowanie i realizowanie muzycznych idei zachodzi coraz czĊĞciej ze
ĞwiadomoĞcią moĪliwoĞci i ograniczeĔ komputera, Internetu, oprogramowania
czy elektronicznych instrumentów muzycznych. Dla przykáadu, zastĊpowanie
A. R. Brown, Computers in Music Education, Nowy Jork 2007, s. 164-165.
G. Aitken, Music Technology for the 21st Century, [w:] Technology and Higher Education,
red. L. K. Enghagen, Waszyngton 1997, s. 70-72; W. Siwak, Audiosfera na przeáomie stuleci, [w:]
Nowe media w komunikacji spoáecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hop¿nger, Warszawa 2002,
s. 173-174.
46
Dziesiątki muzycznych aplikacji na smartfony pozwalają równieĪ „zamieniaü” je w rozmaite
instrumenty muzyczne; przykáadem – Ocarina dla iPhone’a (F. Behrendt, Playing the iPhone, [w:]
Moving Data…., s. 287-295; zob. równieĪ http://www.smule.com/ocarina [30.01.2012]).
44
45
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fortepianu komputerem powoduje takie zmiany, jak zwrot od koncentracji na wysokoĞci i czasie do koncentracji na barwie, czasie i przestrzeni, od korelacji typu
jeden gest-jedno zdarzenie dĨwiĊkowe do korelacji typu jeden gest-róĪne zdarzenia dĨwiĊkowe itp. Stąd miĊdzy innymi takie techniki produkcji muzycznej,
jak sekwencjonowanie (sequencing), zapĊtlanie (looping), przetwarzanie sygnaáu
(signal processing) czy projektowanie brzmienia (sound design). Twórcy i wykonawcy muzyki elektronicznej postrzegają muzykĊ z perspektywy moĪliwoĞci
mediów cyfrowych. To one determinują przebieg wielu ich procesów myĞlowych
skoncentrowanych na muzyce, choü niekoniecznie zachodzących w bezpoĞrednich kontaktach z elektronicznymi instrumentami. Ale nawet i bardziej tradycyjni
twórcy i wykonawcy uwzglĊdniają w swoich kompozytorsko-interpretacyjnych
zamysáach potencjaá znacznie zoptymalizowanej przez media cyfrowe techniki
nagraniowej, która pozwala jeszcze bardziej „ingerowaü w brzmienia, panoramy
i proporcje dynamiczne, tworząc daleko róĪniący siĊ od oryginaáu efekt dĨwiĊkowy”47, a nawet ulegają nowomedialnej estetyce, skáaniając siĊ ku repetytywnoĞci,
sonorystyce, plakatowoĞci. JeĞli zaĞ chodzi o odbiorców, to praktyka sytuowania
muzyki w Ğrodowisku multimedialnym, integrującym funkcjonalnie dĨwiĊk, obraz i tekst, rzutuje zazwyczaj na sposób myĞlenia o muzyce jako sztuce utylitarnej, podporządkowanej obrazowi, uatrakcyjniającej rozmaite przekazy48.

ZapoĞredniczone cyfrowo uczestnictwo w kulturze muzycznej
w Ğwietle wybranych raportów badawczych
Aby uzyskaü moĪliwie peány obraz uczestnictwa w kulturze muzycznej w dobie mediów cyfrowych, warto odwoáaü siĊ do danych empirycznych, zgromadzonych, zanalizowanych i przedstawionych w róĪnych raportach badawczych
poĞwiĊconych uczestnictwu w kulturze en général (a wiĊc i muzycznej) w dobie
mediów cyfrowych. Zabieg ten jest o tyle ryzykowny metodologicznie, iĪ zestawianie danych jakoĞciowych i iloĞciowych, zebranych w toku róĪnych czynnoĞci
badawczych, podjĊtych wobec róĪnych grup respondentów w róĪnych krajach,
wyklucza ich wery¿kowanie pod kątem rzetelnoĞci i trafnoĞci. Jedynym uzasadnieniem dla jego przeprowadzenia jest idea triangulacji, dopuszczająca odwoáywanie siĊ do róĪnych niezaleĪnych Ĩródeá danych, uwaĪanych za komplemen-

K. Sztekmiler, Podstawy nagáoĞnienia i realizacji nagraĔ, Warszawa 2001, s. 115.
M. Biaáas, O wpáywie nowych mediów na kulturĊ muzyczną, [w:] Nowe media. MiĊdzy tradycjonalizmem a kulturą popularną, red. M. JeziĔski, B. BrodziĔska, à. Wojtkowski, ToruĔ 2010,
s. 81-94.
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tarne, dla lepszego zrozumienia jakiegoĞ zjawiska49. W tym przypadku chodzi
o zapoĞredniczone cyfrowo uczestnictwo w kulturze muzycznej.
Raport „Máodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze” powstaá
w 2010 roku w Centrum BadaĔ nad Kulturą Popularną SWPS w Warszawie.
Opiera siĊ na przeprowadzonych w 2009 roku przez dziewiĊcioosobowy zespóá
medioznawców, socjologów i antropologów pod kierunkiem Mirosáawa Filiciaka
badaniach jakoĞciowych (metoda etnogra¿czna), które polegaáy na poznawaniu
przenikniĊtego nowymi mediami codziennego Īycia 137 licealistów i licealistek
w trzech polskich miastach, identy¿kowaniu podstawowych wymiarów ich zapoĞredniczonego cyfrowo uczestnictwa w kulturze – równieĪ muzycznej. Autorzy
raportu usiáowali miĊdzy innymi rozstrzygnąü, jak technologie cyfrowe transformują (remediują) zarówno samą muzykĊ, jak i związane z nią praktyki, jak
wygląda uczestnictwo w kulturze muzycznej w dobie mediów cyfrowych, jak
owe media wpáywają na indywidualne pasje tworzenia, kolekcjonowania czy sáuchania muzyki itp.
Z przeprowadzonych przez nich badaĔ wynika, Īe gáówną sferą cyrkulacji
kultury muzycznej są dla máodych ludzi media cyfrowe. Uczestnictwo w kulturze muzycznej oznacza wiele rozmaitych praktyk, w które nieodmiennie uwikáane są urządzenia typu komputer, iPod, odtwarzacz mp3 lub mp4, telefon komórkowy, sáuchawki, gáoĞniki itp. Naturalnie máodzi ludzie mają róĪne gusty
muzyczne; róĪne teĪ są ich kompetencje techniczne, co przejawia siĊ chociaĪby
w ich wĊĪszym lub szerszym horyzoncie sieci, tj. „zbiorze uĞwiadamianych […]
moĪliwoĞci korzystania z aplikacji internetowych”50. Mimo to technologie cyfrowe pozostają dla nich warunkiem sine qua non uczestnictwa w kulturze muzycznej, które wyraĪa siĊ w takich chociaĪby praktykach, jak:
nierozstawanie siĊ z muzyką niemal przez caáy czas dziĊki takim urządzeniom, jak komputer, iPod, odtwarzacz mp3 lub mp4, telefon komórkowy, sáuchawki, gáoĞniki itp.;
uĪywanie komputera jako podstawowego stacjonarnego odtwarzacza muzycznego;
umieszczanie na pulpitach komputerów w charakterze tapet zdjĊü swoich ulubionych zespoáów muzycznych;
Ğciąganie z sieci plików muzycznych, wypalanie ich na páytach kompaktowych, przerzucanie na przenoĞne noĞniki pamiĊci i dzielenie siĊ nimi ze znajomymi;

49
Por. K. T. Konecki, Studia z metodologii badaĔ jakoĞciowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000, s. 77-98.
50
Filiciak, Danielewicz, Halawa, Mazurek, Nowotny, op. cit., s. 74.
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tagowanie i komentowanie cyrkulujących w sieci plików muzycznych;
zapoznawanie siĊ z dostĊpnymi w sieci informacjami na temat ulubionych
artystów-muzyków, dzielenie siĊ posiadaną wiedzą na forach znanych internetowych portali muzycznych;
wyszukiwanie w sieci i podpowiadanie sobie utworów do sáuchania, podsyáanie linków do nich, polecanie miejsc, w których moĪna kupiü páyty, czytanie
opinii i komentarzy innych fanów muzyki, nawiązywanie z nimi sieciowych dyskusji o muzyce;
tworzenie empetrójkowych playlist na specjalne okazje (np. urodziny);
zajmowanie siĊ DJ-owaniem;
samodzielne uczenie siĊ gry na instrumencie z wykorzystaniem sieci jako tutorialu, biblioteki gitarowych tabulatur, miejsca wspólnych üwiczeĔ, wymiany
doĞwiadczeĔ i dyskusji o problemach wykonawczych ze znajomymi;
granie w zespoáach muzycznych i Ğledzenie w sieci komentarzy na temat swoich poczynaĔ oraz poczynaĔ innych podobnych zespoáów;
umawianie siĊ na lekcje gry na instrumentach za poĞrednictwem sieci i telefonów komórkowych.
Miejsce tradycyjnych instytucji muzycznych zastĊpują máodym ludziom „sieciowe miejsca-instytucje”, tj. muzyczne portale spoáecznoĞciowe typu Last.fm.
Ten ostatni twórcy raportu opisują jako „mieszankĊ sklepu muzycznego, naszywek z nazwami zespoáów na plecaku, domowego regaáu z páytami, radia, krytyka
muzycznego, lepiej obeznanej w muzyce koleĪanki, mentora, plakatu koncertowego, informatora i kalendarium w jednym”51. Opierając siĊ na scrobllingu
(przesyáaniu plików muzycznych do portalu), tagowaniu (opatrywaniu plików
muzycznych informacyjnymi etykietami) i zarządzaniu muzycznymi pro¿lami,
Last.fm umoĪliwia monitorowanie ewolucji osobistego gustu muzycznego, poznawanie uĪytkowników o podobnym guĞcie oraz wzbogacanie muzycznych doĞwiadczeĔ, dziĊki podpowiadanym przez portal coraz to nowym utworom utrzymanym w indywidualnie preferowanej estetyce52.
Niektórzy máodzi ludzie, zwáaszcza ci, którzy wiąĪą z muzyką swoje plany
zawodowe, uczestniczą w zapoĞredniczonej cyfrowo kulturze muzycznej jeszcze intensywniej. Na przykáad jedna z licealistek, odpowiadając na ofertĊ pracy
w internetowym radiu specjalizującym siĊ w muzyce reggae, tj. przesyáając e-mailem swoje dane, list motywacyjny oraz nagraną minutową próbkĊ audycji
w formacie mp3, zostaáa prezenterką radiową. AngaĪuje siĊ w prowadzenie swojego autorskiego programu, regularnie przeglądając fora dyskusyjne o muzyce
51
52

Ibid., s. 86.
Por. Miller, op. cit., s. 92-93.
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reggae, Ğciągając z sieci rozmaite informacje na jej temat, przesáuchując tamĪe
coraz to nowych wykonawców, reagując na sugestie sáuchaczy itp. Z kolei jeden
z licealistów, marzący o karierze dziennikarza muzycznego, swoją imponującą
kolekcją ĞciągniĊtych z sieci nagraĔ kultowego heavymetalowego zespoáu (11
tysiĊcy plików) oraz godną podziwu wiedzą o tymĪe daje siĊ poznaü na forum
internetowym zespoáu jako wytrawny koneser jego twórczoĞci.
WĞród máodych ludzi zdarzają siĊ oczywiĞcie i twórcy, choü stanowią oni
mniejszoĞü. Jeden z licealistów, pragnący studiowaü inĪynieriĊ dĨwiĊku, zamieniá swój pokój w amatorskie studio nagraniowe, zajmuje siĊ produkcją muzyczną, komponuje i gra w zespole hardrockowym, administruje portalem o tematyce
muzycznej, a nawet prowadzi nieformalną szkoáĊ gry na gitarze. Dodatkowo,
nie bĊdąc osobą zamoĪną, konstruuje overdrive’y (efekty gitarowe), korzystając
z dostĊpnych w sieci teorii, porad, rysunków, kupując niedrogie podzespoáy za
poĞrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro oraz radząc siĊ ekspertów za pomocą
komunikatora internetowego GG. „Sam jako twórca docenia promocyjne walory
swobodniejszego podejĞcia do dystrybucji muzyki – swoje nagrania udostĊpnia
w Internecie i rozdaje po koncertach. Szanuje jednak wolĊ tych wykonawców,
którzy muzykĊ tylko sprzedają”53. Starając siĊ respektowaü prawa autorskie, korzysta wyáącznie z shareware’owego programu od obróbki muzyki, Ğciąga tylko
te pliki muzyczne, które są w sieci udostĊpniane bezpáatnie, oraz ogranicza siĊ do
odsáuchiwania interesujących go utworów na portalu YouTube.
W Ğwietle zaprezentowanych w raporcie wyników badaĔ kultura muzyczna
jawi siĊ jako trudna do opisania w kategoriach uczestnictwa bądĨ nieuczestnictwa sfera sieciowych zbiorowoĞci o okreĞlonych kompetencjach estetycznych
i technicznych, skupionych wokóá okreĞlonych muzycznych praktyk lub artefaktów, wspóápracujących w tworzeniu pewnych muzycznych treĞci. Nie jest to wiĊc
kultura muzycznego kanonu lansowanego przez tradycyjne instytucje muzyczne,
lecz stale dostĊpnych w sieci muzycznych treĞci wszelkiego rodzaju. Naturalnie
o takich a nie innych wynikach badaĔ przesądza w duĪej mierze dobór respondentów – są to máodzi ludzie, którzy dorastali w otoczeniu mediów cyfrowych
i nie znają Ğwiata sprzed epoki tychĪe mediów.
Uczestnictwu w kulturze (takĪe muzycznej) w dobie mediów cyfrowych poĞwiĊcony jest równieĪ angielski raport „Digital audiences: Engagement with arts
and culture online”54. Opiera siĊ on na przeprowadzonych online badaniach (iloĞciowych i uzupeániających jakoĞciowych) 2.000 angielskich internautów w wie-

Filiciak, Danielewicz, Halawa, Mazurek, Nowotny, op. cit., s. 101.
MTM London, Digital audiences: Engagement with arts and culture online, http://www.
artscouncil.org.uk/media/uploads/doc/Digital_audiences_¿nal.pdf [15.12.2012].
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ku 16+ lat, reprezentujących angielską populacjĊ dorosáych uĪytkowników sieci.
O doborze respondentów (internauci, którzy tworzą populacjĊ nieznacznie máodszą i zamoĪniejszą od caáej angielskiej populacji) zawaĪyáo przekonanie, Īe Internet (dostĊpny za poĞrednictwem komputera i innych przenoĞnych odtwarzaczy
multimedialnych) pozostaje wspóáczeĞnie kluczową technologią cyfrową, jeĞli
chodzi o praktyki uczestnictwa w kulturze, nadając jednoczeĞnie socjologii korzystania z usáug tradycyjnych instytucji kulturalnych zupeánie nowego wymiaru.
Badania, których wyniki prezentuje ów raport, przeprowadzone zostaáy w 2010
roku przez angielską agencjĊ konsultingową specjalizującą siĊ w mediach, telekomunikacji i marketingu MTM London na zlecenie Arts Council England – para-autonomicznej organizacji pozarządowej (typu quango) Ministerstwa Kultury,
Mediów i Sportu w Anglii, Arts & Business – charytatywnej organizacji zajmującej siĊ rozwijaniem wspóápracy pomiĊdzy sektorem kultury a przedsiĊbiorcami,
oraz Museums, Libraries and Archives Council – paraautonomicznej organizacji
pozarządowej (typu quango) zajmującej siĊ podnoszeniem jakoĞci i innowacyjnoĞci w obszarze muzeów, bibliotek i archiwów.
Z badaĔ wynika, Īe zapoĞredniczone cyfrowo uczestnictwo w kulturze muzycznej przybiera róĪne formy i podlega nieustannej ewolucji inicjowanej zmianami technologicznymi. O ile bowiem na początku nowego tysiąclecia telefony
komórkowe sáuĪyáy niemal wyáącznie do rozmów i wysyáania SMS-ów, a portale
spoáecznoĞciowe wáaĞciwie nie istniaáy, to wspóáczeĞnie jedna czwarta angielskiego spoáeczeĔstwa posiada smartfony, za poĞrednictwem których sáucha piosenek lub ogląda zwiastuny widowisk muzycznych, z o¿cjalnej zaĞ strony Royal
Opera House na portalu spoáecznoĞciowym Facebook korzysta 40 tysiĊcy ludzi.
Muzyka jest dziedziną sztuki, która cieszy siĊ wĞród badanych najwiĊkszą
popularnoĞcią. Jest przez nich najczĊĞciej konsumowana, co byü moĪe odzwierciedla jej wiĊkszą w porównaniu z innymi dziedzinami sztuki podaĪ. Zainteresowanie nią deklaruje aĪ 77% respondentów. 25% respondentów przyznaje, Īe
w czasie wolnym regularnie Ğciąga muzykĊ z sieci, korzystając z takich serwisów
muzycznych, jak iTunes55 czy Spotify56. WĞród respondentów, którzy w ciągu
roku oglądali w sieci zwiastuny widowisk artystycznych, 81% oglądaáo zwiastuny widowisk muzycznych (przewaĪnie na portalu YouTube); wĞród tych natomiast, którzy oglądali caáe widowiska artystyczne, 86% oglądaáo widowiska

55
DziĊki serwisowi muzycznemu iTunes, którego obroty szacuje siĊ wspóáczeĞnie na poziomie
70% Ğwiatowej sprzedaĪy muzyki online, ¿rma Apple uzyskaáa kontrolĊ nad dystrybucją cyfrowej
muzyki. Zob. P. Snickars, P. Vonderau, Introduction, [w:] Moving Data…., s. 3.)
56
Por. M. Filiciak, J. Hofmokl, A. Tarkowski, Obiegi kultury. Spoáeczna cyrkulacja treĞci, s. 53,
57, [za:] http://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl [20.12.2012].

Uczestnictwo w kulturze muzycznej w dobie mediów cyfrowych

205

muzyczne. Respondenci deklarujący zainteresowanie muzyką podejmują w sieci
takie aktywnoĞci, jak:
oglądanie piĊciominutowych zwiastunów widowisk muzycznych (39%);
oglądanie zarejestrowanych widowisk muzycznych w caáoĞci (37%);
oglądanie strumieniowych transmisji „na Īywo” widowisk muzycznych
(38%);
podejmowanie wirtualnych wycieczek „za kulisy” (32%);
zdobywanie wiedzy na temat widowisk muzycznych, uczenie siĊ np. gry na
instrumencie (30%);
korzystanie z bazujących na technologii geolokalizacyjnej aplikacji na smartfony, dających rozeznanie w usytuowaniu ¿lharmonii, teatrów muzycznych itp.
(16%);
korzystanie z dodatkowych usáug, np. Ğciąganie ekskluzywnych widowisk
muzycznych (9%).
NiezaleĪnie od tego uĪywają regularnie sieci do pozyskiwania informacji
o twórcach, wykonawcach, instytucjach muzycznych itp.57; nabywania biletów
na widowiska muzyczne; czytania i komentowania blogów o muzyce; dyskutowania na muzycznych forach; uczestniczenia w sieciowych spoáecznoĞciach
fanów muzyki; publikowania rozmaitych treĞci związanych z muzyką; prezentowania wáasnych twórczych lub artystycznych dokonaĔ (np. stworzonej lub wykonanej muzyki); Ğciągania oprogramowania muzycznego itp.
DuĪe znaczenie dla ¿ltrujących sieciowe informacje na temat kultury muzycznej internautów, zwáaszcza tych starszych, mają marki instytucji muzycznych.
Podejmując na przykáad decyzjĊ o wybraniu siĊ na koncert, biorą pod uwagĊ,
przez jaką instytucjĊ jest on ¿rmowany. RównieĪ dowiadując siĊ o wydarzeniach
muzycznych, korzystają najczĊĞciej ze sprawdzonych portali internetowych (nierzadko sieciowych witryn znanych im czasopism), udostĊpniających informacje
pochodzące z wiarygodnych Ĩródeá i na temat róĪnych instytucji muzycznych.

57
Gáównym narzĊdziem docierania do informacji na temat kultury muzycznej są dla respondentów sieciowe wyszukiwarki z Google na czele. TuĪ za nimi plasują siĊ portale spoáecznoĞciowe,
a zwáaszcza Facebook. Rola tych ostatnich, umoĪliwiających dodatkowo dzielenie siĊ informacjami, roĞnie. To na nich respondenci, choü gáównie ci máodsi, coraz czĊĞciej poszukują informacji
o wydarzeniach muzycznych, dzielą siĊ nimi z przyjacióámi, komentują koncerty nawet podczas
ich oglądania/sáuchania, zamieszczają zdjĊcia i ¿lmiki dokumentujące wáasną obecnoĞü na tychĪe, stają siĊ zwolennikami (followers) instytucji muzycznych, muzyków itp. Zyskują tym samym
wiĊkszą ĞwiadomoĞü tego, co siĊ dzieje w kulturze muzycznej. Informacje bowiem zdobywają zarówno pasywnie (posty innych ludzi), jak i aktywnie (sami ich poszukują). Ich uczestnictwo w kulturze muzycznej staje siĊ przy tym zaleĪne nader czĊsto od osobistych rekomendacji znajomych
z sieci, wystĊpujących zwykle w rolach adwokatów rozmaitych muzycznych marek.
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Z przedstawionych w raporcie danych wynika, Īe chociaĪ zapoĞredniczone
cyfrowo uczestnictwo w kulturze muzycznej staáo siĊ juĪ mainstreamową aktywnoĞcią, to sieü nie staje siĊ przez to prymarną modalnoĞcią tegoĪ uczestnictwa.
Jej moĪliwoĞci w zakresie upowszechniania kultury muzycznej, choü potĊĪne,
pozostają ograniczone. Fakt, iĪ w dobie muzyki cyfrowej wzrasta konsumpcja
muzyki „na Īywo” dowodzi najdobitniej, Īe ludzie wciąĪ preferują zinstytucjonalizowane formy uczestnictwa w kulturze muzycznej. UĪytkownikom komputerów, laptopów czy smartfonów media cyfrowe nie zastĊpują kontaktów „na
Īywo” z kulturą muzyczną, lecz je uáatwiają. Choü spora czĊĞü internautów wykorzystuje Internet do konsumowania, dystrybuowania i produkowania muzyki
wraz z towarzyszącymi jej wszelkiego rodzaju metatreĞciami, to jednak przede
wszystkim sáuĪy on do zdobywania informacji na temat widowisk muzycznych,
oglądania ich zwiastunów, nabywania na nie biletów itp. Oferując „próbki”
prawdziwych doĞwiadczeĔ muzycznych, pozwala zorientowaü siĊ w nich nieco
i podjąü decyzje o wybraniu siĊ na okreĞlony koncert, musical czy operĊ. DziĊki
technologii geolokalizacyjnej owe decyzje bywają podejmowane równieĪ bardziej spontanicznie. Tu teĪ wiĊkszoĞü badanych dostrzega najwiĊkszy potencjaá
mediów cyfrowych, oddając wciąĪ kontaktom „na Īywo” z kulturą muzyczną
prymat nad tymi zapoĞredniczonymi nowomedialnie.

PomiĊdzy uczestnictwem w kulturze muzycznej
a muzyczną kulturą uczestnictwa
Z przedstawionych raportów badawczych, jeĞli uznaü je za komplementarne, wyáania siĊ doĞü záoĪony obraz uczestnictwa w kulturze muzycznej w dobie mediów cyfrowych. Ksztaátowana pod wpáywem technologicznych innowacji i afordancji nowego typu aktywnoĞü uczestników kultury muzycznej nie ma
bowiem jednolitego charakteru. Media cyfrowe mody¿kują utrwalone praktyki
uczestnictwa w kulturze muzycznej nie tylko zapoĞredniczając je, ale i rozszerzając niepomiernie ich zakres. WĞród owych róĪnorodnych praktyk zarysowują siĊ
jednakowoĪ pewne dwie wyraĨnie dostrzegalne tendencje, tj. (1) do preferowania starych, zinstytucjonalizowanych form uczestnictwa, choü z wykorzystaniem
mediów cyfrowych; (2) do faworyzowania form nowych, zdezinstytucjonalizowanych, uksztaátowanych w cyfrowym Ğrodowisku.
Dla czĊĞci respondentów zdematerializowana, sprowadzona do numerycznej
reprezentacji kultura muzyczna, pomimo swoich niewątpliwych walorów, pozostaje wciąĪ erzacem oryginaáu. Media cyfrowe sáuĪą do zapoĞredniczania kontaktów z kulturą muzyczną tylko wtedy, kiedy kontakty bezpoĞrednie nie są moĪ-
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liwe. Innymi sáowy, sieü staje siĊ gáównym i zadowalającym miejscem uczestnictwa w tejĪe kulturze tylko w obliczu braku alternatyw. Wydaje siĊ nadto, Īe
respondentom tym zinstytucjonalizowany Ğwiat analogowy, w porównaniu z cyfrowym (przesyconym wprawdzie kulturalnymi treĞciami, ale o najróĪniejszym
poziomie – od najbardziej wulgarnych po najbardziej wysublimowane), wciąĪ
bardziej kojarzy siĊ z profesjonalizmem, fachowoĞcią, znawstwem; Īe w dobie
ekspansji cyberkultury przyznają oni widowiskom muzycznym „na Īywo” taką
samą racjĊ bytu, jak chociaĪby ich sportowym odpowiednikom58. Uznając zapoĞredniczone cyfrowo doĞwiadczenia muzyczne za poĞledniejsze w stosunku do
tych bezpoĞrednich, dostrzegają najwiĊcej korzyĞci z uĪytkowania sieci wtedy,
kiedy uáatwia ona uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych „na Īywo”. Stąd
podejmowane przez nich w cyfrowym Ğrodowisku aktywnoĞci związane są najczĊĞciej z pozyskiwaniem informacji na temat koncertów, nabywaniem biletów,
zdobywaniem wiedzy o twórcach i wykonawcach, a w owych wyjątkowych sytuacjach braku moĪliwoĞci uczestnictwa „na Īywo” w kulturze muzycznej równieĪ
z oglądaniem w sieci widowisk muzycznych w caáoĞci.
ZapoĞredniczone cyfrowo uczestnictwo w kulturze muzycznej nie koliduje
wówczas z tym bezpoĞrednim, ale idzie z nim w parze. DoĞwiadczenia muzyczne
online bowiem raczej uzupeániają (komplementują) niĪ zastĊpują doĞwiadczenia
muzyczne ofÀine, sieciowe treĞci i funkcjonalnoĞci zaĞ zachĊcają do uczestnictwa „na Īywo” w kulturze muzycznej, wzmacniając jednoczeĞnie pozycjĊ tradycyjnych instytucji muzycznych.
CzĊĞü respondentów wszakĪe faworyzuje nowe formy uczestnictwa w kulturze muzycznej, dojrzewające w obrĊbie wspomnianej juĪ „kultury uczestnictwa”,
co wynika zasadniczo z zaakceptowania przez nich cyfrowego Ğrodowiska jako
gáównej sfery cyrkulacji kultury muzycznej. Zdecentralizowana architektura sieci, nasyconej wszelkiego rodzaju muzycznymi treĞciami, podpowiadającej nowe
praktyki komunikacyjne, a¿rmującej w szczególny sposób relacje spoáeczne,
stymuluje niejako nowe zachowania uczestników kultury muzycznej. Cyfrowe
Ğrodowisko bez wątpienia zachĊca do uczestnictwa w kulturze muzycznej, ale
w zupeánie inny sposób niĪ to analogowe – nie skazuje na odbieranie okreĞlonych muzycznych treĞci, ale oferuje ich wyjątkową róĪnorodnoĞü, uwalnia od
niegdysiejszych przymusów w kwestiach ich wyboru, a nadto pozwala rosnącej
rzeszy jego uĪytkowników angaĪowaü siĊ w akty kreacji (user-generated content) i dysseminacji znaczeĔ, zachodzące na prawach konwersacji raczej niĪ alo-

58
Czy z racji tego, Īe w sieci moĪna dziĞ tyleĪ komfortowo, co skrupulatnie, Ğledziü rozgrywki
Wielkiego Szlema lub egzaltowaü siĊ meczami Ligi Mistrzów, przestaje siĊ wznosiü obiekty sportowe, a ludzie przestają uczestniczyü w widowiskach sportowych „na Īywo”?
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kucji59. Uwolniona z wiĊzów harmonogramu cyfrowa kultura muzyczna staje siĊ
kulturą dostĊpu do muzycznych treĞci „na Īądanie” (on-demand), bez wzglĊdu
na to, czy są one páatne czy przesyáane sobie przez uĪytkowników (peer-to-peer);
dostĊpu w kaĪdym czasie i w kaĪdym miejscu (przenoĞne odtwarzacze multimedialne). Uczestnictwo w takiej kulturze muzycznej wiąĪe siĊ z nieustannym
pomnaĪaniem jej treĞci. Doáączane do plików muzycznych opinie, komentarze,
tagi, wpisy, zdjĊcia, ¿lmiki, bĊdące przejawami twórczej ekspresji (folksonomia,
blogosfera), funkcjonują w charakterze metatreĞci, zasilających nieustannie jej
obieg. Stoją za nimi wszakĪe niegdysiejsi odbiorcy, wchodzący w role twórców
i juĪ nie tylko nadający kulturze muzycznej osobliwej dynamiki, ale i wpáywający na kierunki jej rozwoju60. Kulturolodzy zgodnie konstatują, Īe „w sieciowym Ğrodowisku role autora i publicznoĞci ulegają destabilizacji”61, Īe „wáadza
przechodzi z rąk autora w rĊce publicznoĞci”62, Īe „odbiorca-konsument […]
przeistacza siĊ w «prosumenta», który w zaleĪnoĞci od potrzeb funkcjonuje jako
autor, wspóáautor lub zwykáy odbiorca”63. Takiego odbiorcĊ interesują nie tyle
tradycyjne instytucje muzyczne, ile wirtualne wspólnoty zjednoczone podobnymi zainteresowaniami muzycznymi.
Muzyczna kultura uczestnictwa obrazuje wiĊc najpeániej zainicjowane technologiami cyfrowymi demokratyczne dąĪenia w obszarze kultury – jest pluralistyczna, zdezinstytucjonalizowana, zdehierarchizowana, zdecentralizowana, odmasowiona, spersonalizowana, usieciowiona i antypedagogiczna, wchodząc tym
samym z tradycyjną kulturą muzyczną w relacjĊ substytucji.
Zarysowana dychotomia pomiĊdzy uczestnictwem w kulturze muzycznej
a muzyczną kulturą uczestnictwa odzwierciedla naturalnie duĪo gáĊbsze kulturo59
Por. M. Hills, Participatory culture: mobility, interactivity and identity, [w:] Digital Cultures…., s. 114.
60
Por. P. Théberge, Any Sound You Can Imagine. Making Music/Consuming Technology, Hanover 1997, s. 131. Jako Īe kojarzona ze sztuką kultura jest sferą symboliczno-materialnych artefaktów, zainteresowane nią wirtualne wspólnoty są dla ich czáonków punktem odniesienia, wedáug
którego de¿niują swoje potrzeby kulturalne oraz formy ich zaspokajania w kontaktach z tymiĪ
artefaktami i innymi zainteresowanymi nimi odbiorcami. Tak wiĊc dostĊpne w sieci artykuáy o muzyce, recenzje koncertów, opinie na temat muzyków itp. peánią podwójną rolĊ: z jednej strony
dostarczają informacji o szeroko pojĊtej kulturze muzycznej, z drugiej zaĞ – wskazują na coraz to
nowe Ĩródáa muzycznych przyjemnoĞci, kreując tym samym nowe potrzeby kulturalne oraz sposoby ich zaspokajania. Choü przyjemnoĞci w kontaktach z muzyką odczuwane są indywidualnie, to
mają spoáeczno-kulturowe uwarunkowania. Por. Théberge, op. cit., s. 140.
61
P. Nguyen, Internet as Medium. Art, Law, and the Digital Environment, [w:] Understanding
the Arts…, s. 158.
62
G. Creeber, Digital theory: theorizing New Media, [w:] Digital Cultures…., s. 20.
63
CeliĔski, op. cit., s. 165.
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wo-technologiczne dyskrepancje – ot chociaĪby pomiĊdzy odgórnie rekomendowaną makrokulturą (top-down) a oddolnie tworzoną mikrokulturą (bottom-up);
pomiĊdzy kulturą masową a spersonalizowaną; elitarną a popularną; modernistycznym porządkiem a postmodernistyczną rozwiązáoĞcią; hierarchiczną, scentralizowaną strukturą drzewiastą a antyhierarchiczną, rizomatyczną strukturą káączastą; dzieáem a tekstem itp.
Mimo to owe dwie gáówne tendencje w obszarze uczestnictwa w kulturze muzycznej w dobie mediów cyfrowych zostaáy tu ze wzglĊdów koncepcyjnych nieco przesadnie uwydatnione. W rzeczywistoĞci nie są one aĪ tak ostre. PomiĊdzy
uczestnictwem w kulturze muzycznej a muzyczną kulturą uczestnictwa rozciąga
siĊ bowiem szereg rozmaitych praktyk, które w jakiejĞ mierze uwspólniają owe
zdawaáoby siĊ caákowicie rozbieĪne tendencje. Sieciowe afordancje pozwalają
zapoĞredniczone cyfrowo uczestnictwo w kulturze muzycznej opisaü za pomocą
piĊciu gáównych kategorii aktywnoĞci kulturalnych, takich jak:
dostĊp – zapoznawanie siĊ z tym, „co sáychaü” w kulturze muzycznej, ¿ltrowanie tych informacji i planowanie uczestnictwa w widowiskach muzycznych;
nauka – nabywanie muzycznych umiejĊtnoĞci (np. gry na instrumencie) i wiedzy (np. na temat Īycia i twórczoĞci danego kompozytora);
doĞwiadczenie – zdobywanie muzycznych doĞwiadczeĔ poprzez oglądanie
dostĊpnych w sieci widowisk muzycznych w caáoĞci;
dzielenie siĊ – wykorzystywanie Internetu do dzielenia siĊ treĞciami, doĞwiadczeniami i opiniami dotyczącymi muzyki;
tworzenie – wykorzystywanie Internetu jako pomocy we wszelkich twórczych
poczynaniach związanych z muzyką.
Tych piĊü kategorii nie rozstrzyga jednak de¿nitywnie o uczestnictwie w kulturze muzycznej bądĨ muzycznej kulturze uczestnictwa. Choü uczestniczący
w kulturze muzycznej za poĞrednictwem mediów cyfrowych cieszą siĊ peánią
muzycznej demokracji, to jednoczeĞnie ulegają wpáywom rozmaitych instytucji muzycznych, ¿rm fonogra¿cznych itp., dla których sieü staje siĊ nie tylko
kanaáem komunikacji marketingowej czy placówką handlową, ale i nowym
Ğrodowiskiem funkcjonowania. Stąd nie tylko owe o¿cjalne strony internetowe
czy pro¿le na portalach spoáecznoĞciowych, ale i strumieniowe transmisje „na
Īywo” widowisk muzycznych64; stąd nie tylko sprzedawanie muzyki online, ale
i angaĪowanie odbiorców w rozmaite twórcze przedsiĊwziĊcia muzyczne65. JeĞli
64
Przykáadami takie sieciowe portale, jak http://www.digitalconcerthall.com, http://www.classicaltv.com czy http://www.medici.tv, które nadają strumieniowo „na Īywo” lub wczeĞniej zarejestrowane koncerty muzyki powaĪnej z róĪnych miejsc na kontynencie europejskim.
65
„Niemiecki label muzyki elektronicznej Compost Records – jak przypomina Piotr CeliĔski – stosuje praktykĊ udostĊpniania zainteresowanym osobom ĞcieĪek z taĞm-matek z nagraniami
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jednak owych piĊü kategorii, zaprezentowanych w kolejnoĞci od najbardziej do
najmniej rozpowszechnionych aktywnoĞci w obszarze uczestnictwa w kulturze
muzycznej, ilustruje narzucony dziĞ niejako przez media cyfrowe model wchodzenia w coraz wiĊkszą zaĪyáoĞü z kulturą muzyczną (od odbiorcy do twórcy,
od dyletanta do eksperta), a w jakiĞ sposób równieĪ odsáania gamĊ odcieni rozpowszechnionego dziĞ kulturalnego prosumeryzmu66, to dla uczestnictwa w kulturze muzycznej bardziej typowe wydają siĊ aktywnoĞci związane z dostĊpem,
zaĞ dla muzycznej kultury uczestnictwa – z tworzeniem. W duĪym uproszczeniu
ilustruje to przedstawiony poniĪej schemat. Forma piramidy daje pewne wyobraĪenie o iloĞciowych proporcjach pomiĊdzy wskazanymi aktywnoĞciami podejmowanymi w sieci przez uczestników kultury muzycznej.

đródäo: opracowanie wäasne na podstawie MTM London, Digital audiences:
Engagement with arts and culture online, s. 27, [za:] http://www.artscouncil.org.uk/
media/uploads/doc/Digital_audiences_final.pdf [15.12. 2012].

wydawanych przez siebie wykonawców, które ci nastĊpnie remiksują wedáug wáasnego pomysáu
i umiejĊtnoĞci. Najlepsze ze stworzonych w ten sposób wersji utworów tra¿ają na strony internetowe wytwórni, single ¿rmowane przez artystów lub skáadanki wytwórni” (CeliĔski, op. cit., s. 172).
66
Por. A. Bartak, The departing train: on-line museum marketing in the age of engagement,
[w:] Museum Marketing. Competing in the Global Marketplace, red. R. Rentschler, A. M. Hede,
Oksford 2007, s. 27.
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Konkluzja
Z podjĊtych tu rozwaĪaĔ wynika, Īe w XXI wieku kultura muzyczna staáa siĊ
jedną z podstawowych funkcjonalnoĞci mediów cyfrowych, one zaĞ – waĪnym jej
elementem. PrzeobraĪając gruntownie kulturĊ muzyczną media cyfrowe uksztaátowaáy na nowo relacje pomiĊdzy tąĪ kulturą a jej obiorcami, konstytuując nowe,
rozciągniĊte pomiĊdzy dwoma biegunami, wzory uczestnictwa w niej. Choü sieü
w jakiejĞ mierze zawáaszczyáa przestrzeĔ dawnych reprezentacji muzyki, to jednak nie zagroziáa istnieniu tradycyjnych instytucji muzycznych. Odnalazáy siĊ
one w nowym cyfrowym Ğrodowisku nad podziw dobrze, utwierdzając odbiorców
w przekonaniu o wyĪszoĞci ich oferty nad tą cyfrową, a jednoczeĞnie nie zniechĊcając ich bynajmniej do sieciowych aktywnoĞci w obszarze kultury muzycznej67.
CzĊĞü odbiorców jednakowoĪ uznaáa media cyfrowe za Ğrodowisko szczególnie
atrakcyjne w kontekĞcie uczestnictwa w kulturze muzycznej, nie rezygnując przy
tym z bardziej tradycyjnych form uczestnictwa w tejĪe kulturze. Tak czy inaczej
wiĊc, media cyfrowe okazaáy siĊ sprzyjaü uczestnictwu w kulturze muzycznej68.
Podsumowując powyĪsze rozwaĪania, warto jeszcze podjąü krótki namysá
nad potencjalnymi nastĊpstwami ukonstytuowania siĊ zapoĞredniczonego cyfro67
Por. J. Watkins, A. Russo, Beyond Individual Expression. Working with Cultural Institutions,
[w:] Story Circle. Digital Storytelling Around the World, red. J. Hartley, K. McWilliam, Malden
2009, s. 275.
68
Nb. wiele badaĔ poĞwiĊconych uczestnictwu w kulturze en général dowodzi, Īe istnieje wyraĨna korelacja pomiĊdzy zainteresowaniem kulturą a korzystaniem z mediów cyfrowych, Īe najwiĊksi entuzjaĞci kultury są jednoczeĞnie najaktywniejszymi uĪytkownikami mediów cyfrowych,
Īe postawy wzglĊdem kultury oraz mediów cyfrowych są konwergentne. Na przykáad Dominik
Batorski, prowadząc w 2011 roku, w ramach zakrojonego na szeroką skalĊ projektu naukowego
Diagnoza Spoáeczna 2011. Warunki i JakoĞü ĩycia Polaków, badania nad korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez Polaków, stwierdziá m.in., Īe „osoby korzystające
z Internetu prowadzą aktywniejsze Īycie spoáeczne i kulturalne niĪ osoby niekorzystające. W okresie miesiąca 37 proc. uĪytkowników byáo w kinie, teatrze lub na koncercie, wĞród pozostaáych
osób ledwie 6 proc. [...] OczywiĞcie przedstawione tu róĪnice wynikają przede wszystkim z innych
czynników niĪ samo korzystanie z Internetu. Znaczenie ma z pewnoĞcią wiek, wyksztaácenie, zamoĪnoĞü, czy wielkoĞü miejscowoĞci zamieszkania. Wszystkie te czynniki są teĪ związane z korzystaniem z Internetu i stąd obserwowane zaleĪnoĞci. Jednak samo korzystanie z Internetu teĪ
moĪe mieü znaczenie. ChociaĪby dlatego, Īe wpáywa na sposób spĊdzania czasu wolnego. Ponadto
w coraz wiĊkszym stopniu to w Internecie moĪna znaleĨü informacje o wydarzeniach kulturalnych,
a takĪe ich recenzje” (D. Batorski, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:]
Diagnoza Spoáeczna 2011 Warunki i JakoĞü ĩycia Polaków – Raport, s. 320-321, [za:] http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/5/issue/3 [20.12.2012]). Por. National Endowment for the Arts, Audience
2.0: How Technology InÀuences Arts Participation, s. 91-95, [za:] http://www.nea.gov/research/
new-media-report/New-Media-Report.pdf [20.12.2012].
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wo uczestnictwa w kulturze muzycznej. Wszak w sáuchaniu muzyki ujawnionej
z transformacji kodu cyfrowego, w sieciowych zbiorowoĞciach skupionych wokóá dziaáalnoĞci pojedynczych muzyków lub instytucji muzycznych czy w twórczej hiperaktywnoĞci uczestników kultury muzycznej w cyfrowym Ğrodowisku
moĪna dopatrzyü siĊ czegoĞ wiĊcej niĪ tylko zainicjowanych mediami cyfrowymi nowych praktyk uczestnictwa w kulturze muzycznej.
Choü przenikające kulturĊ muzyczną media cyfrowe zdają siĊ nieinwazyjne
czy wrĊcz transparentne, to w zapoĞredniczonym cyfrowo uczestnictwie w kulturze muzycznej uwydatnia siĊ mimo wszystko element fetyszyzowania technologii, która na przekór czĊsto autentycznemu zaangaĪowaniu uczestników kultury
muzycznej zdaje siĊ dominowaü nad tąĪ kulturą. Dominowaü nad nią zdaje siĊ
równieĪ fetyszyzowana z kolei przez technologiĊ kultura wizualna.
Muzyka zdematerializowana, oderwana od ¿zycznych noĞników, uwolniona spod pieczy instytucji, wyzwolona spod hegemonii mediów masowych, wywoáuje osobliwe, bo fragmentaryczne69 i rozproszone wzdáuĪ róĪnych mediów
i sieci, ale jednoczeĞnie bogate w ramach rozmaitych codziennych kontekstów,
doĞwiadczenia70.
W obliczu nadmiaru cyfrowej muzyki wielu uczestników kultury muzycznej
zatraca siĊ w jej gromadzeniu, gubiąc zdolnoĞü gáĊbszej reÀeksji nad pojedynczymi utworami muzycznymi71. Ci z kolei, którzy ulegają pokusie poddawania
dostĊpnej w sieci muzyki róĪnych epok historycznych i obszarów geogra¿cznych
wszelkiego rodzaju cyfrowym rekombinacjom, dokonują w istocie zarówno rewaluacji, jak i degradacji zastanej kultury muzycznej.
JednoczeĞnie jednak nadmiar cyfrowej muzyki przyczynia siĊ do wzrostu jej
konsumpcji nie tylko w sensie iloĞciowym, ale i jakoĞciowym. Choü kultura popularna wciąĪ w najwiĊkszym stopniu determinuje muzyczne wybory, to uczestniczących w kulturze muzycznej za poĞrednictwem mediów cyfrowych cechuje
owa opisywana przez kulturologów „wszystkoĪernoĞü”72. Wprawdzie zaleĪy im
na rozrywce, ale nie stronią od ambitniejszych treĞci. Rzadko bowiem bywają
trwale przywiązani do jednego stylu czy gatunku muzycznego (sieciowe wspól69
W dobie mediów cyfrowych zamkniĊty pod wzglĊdem czasoprzestrzennym odbiór integralnych utworów muzycznych przestaje byü obligatoryjny. Uczestniczący w kulturze muzycznej
czĊsto Ğciągają z sieci interesujące ich widowiska muzyczne i oglądają je „na raty” w wolnych
chwilach (Hills, op. cit., s. 113). Niezwykle popularne staáo siĊ teĪ Ğciąganie pojedynczych piosenek, wypierając popularne w przeszáoĞci zainteresowanie caáymi albumami (Sexton, op. cit., s. 97;
Filiciak, Hofmokl, Tarkowski, op. cit., s. 70).
70
Lee, op. cit., s. 15-16.
71
Sexton, op. cit., s. 100.
72
Filiciak, Danielewicz, Halawa, Mazurek, Nowotny, op. cit., ss. 86, 108, 135.
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noty muzyczne niekoniecznie są trwaáe). Mogą zachwyciü siĊ zarówno symfonią
Beethovena73, jak i koreaĔskim gugak74. JednoczeĞnie nie są skáonni uznawaü kogoĞ za artystĊ tylko dlatego, Īe za artystĊ uznaá go establishment. Stronią wrĊcz
od autorytetów skáonnych ich oĞwiecaü. Nie wierzą teĪ w wyĪszoĞü jednej muzyki nad inną75.
W cyfrowym Ğrodowisku na plan pierwszy wysuwają siĊ nie tyle estetyczne
czy artystyczne funkcje muzyki, ale wszystkie inne (egzystencjalna, integracyjna,
osobotwórcza, ludyczna itp.)76, ze spoáeczną na czele. Naturalnie muzyka zawsze
uczestniczyáa w procesach tworzenia wspólnot, ale w dobie póĨnej nowoczesnoĞci muzyczne gusty i a¿liacje staáy siĊ kluczowe w procesach konstruowania
spoáecznych toĪsamoĞci, zwáaszcza wĞród ludzi máodych. WspóáczeĞnie muzyka
jest jednym z kluczowych elementów zapoĞredniczających relacje interpersonalne. ToteĪ na sieciowych portalach spoáecznoĞciowych, forach dyskusyjnych czy
w blogosferze tworzą siĊ – wolne od problemów związanych z dostĊpem i miejscem – rozmaite niszowe wspólnoty zjednoczone podobnymi zainteresowaniami
muzycznymi. Ich uczestnicy zdobywają tam wiedzĊ o muzyce od innych uczestników, z którymi nawiązują sieciowe interakcje. WiąĪe siĊ to wszakĪe z uleganiem przez nich wpáywom nowych brokerów kulturalnych. W cyfrowym Ğrodowisku rolĊ tĊ peánią ci uczestnicy kultury muzycznej, którzy pomagają innym
odnaleĨü siĊ w sieciowym bezmiarze muzycznych moĪliwoĞci, podpowiadając
„godną uwagi” muzykĊ (w sytuacji nadmiaru muzyki, szczególnie cenna staje
siĊ wiedza na temat tego, która muzyka zasáuguje na uwagĊ). To oni w najwiĊkszym chyba stopniu nadają cyfrowej konsumpcji muzyki spoáecznego i interpersonalnego charakteru, zachĊcając fanów muzyki do interakcji spoáecznych
i przyczyniając siĊ do powstawania wspomnianych muzycznych wspólnot. JeĞli
wiĊc tradycyjne uczestnictwo w kulturze muzycznej oznaczaáo zapoznawanie siĊ
z utworami muzycznymi, dyskutowanie o ofercie instytucji muzycznych, zdobywanie muzycznej wiedzy itd., to zapoĞredniczone cyfrowo uczestnictwo w kulturze i sztuce oznacza funkcjonowanie w muzycznych fandomach, wystĊpowanie
73
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w rolach ewangelistów muzycznych marek (brand evangelists) lub wprost muzycznych marketerów77. Rozmaite instytucje muzyczne, ¿rmy fonogra¿czne itp.
zrozumiaáy juĪ bowiem, Īe w cyfrowym Ğrodowisku najlepszymi animatorami
kultury muzycznej są skupieni na rozmaitych platformach spoáecznoĞciowych
wielbiciele okreĞlonych instytucji muzycznych, miáoĞnicy okreĞlonej muzyki,
fani okreĞlonych wykonawców itp. Internet staá siĊ dla nich nowym marketingowym narzĊdziem budowania, utrzymywania i rozszerzania publicznoĞci oraz
upowszechniania kultury muzycznej poprzez rozwijanie interaktywnych i osadzonych w wirtualnym Ğwiecie relacji z odbiorcami i operowanie ujĊtymi w róĪne formaty cyfrowymi treĞciami78. Cyfrowa kultura muzyczna zatem, jak celnie
zauwaĪa Vincent Miller, rodzi siĊ w wyniku zachodzących symultanicznie dwóch
procesów, tj. decentralizacji i wzmocnienia pozycji odbiorców muzyki oraz skuteczniejszego wyjĞcia przemysáu muzycznego naprzeciw ich potrzebom79.
JeĞli uczestnictwo w kulturze muzycznej wiąĪe siĊ ze zdobywaniem muzycznej wiedzy lub umiejĊtnoĞci, to media cyfrowe zdecydowanie sprzyjają incydentalnej (swobodnej), tudzieĪ nieformalnej edukacji muzycznej. Techniczno-spoáeczne aspekty korzystania z sieci przesądzają jednoczeĞnie o jej antypedagogicznym rysie. Wyszukiwanie treĞci o charakterze tutoriali, nawiązywanie
znajomoĞci z osobami o podobnych zainteresowaniach, podsáuchiwanie/podpatrywanie profesjonalistów (lurking) czy reagowanie na oceny i komentarze
innych uczestników zapoĞredniczonej cyfrowo kultury muzycznej80 ma chyba
najwiĊcej wspólnego z edukacją muzyczną, jaką na ogóá przechodzili muzycy
popularni, którzy uczyli siĊ muzycznego rzemiosáa, a i przejmowali pewien zewnĊtrzny image, typowy dla danego stylu muzycznego, kontaktując siĊ w swobodny, nieformalny sposób z innymi, bardziej doĞwiadczonymi muzykami (dziĞ
w sieci dziaáają rozmaite grupy muzyków, które stanowią potĊĪne wsparcie dla
tych, którzy usiáują do nich doáączyü). Tego typu edukacja muzyczna jest procesem spoáecznym, opierającym siĊ nie tylko na dostĊpie do muzycznej wiedzy
i tajników muzycznych umiejĊtnoĞci, ale i na osobliwych sposobach przekazywania tychĪe81.
JeĞli uczestniczyü w kulturze muzycznej moĪna zarówno na prawach amatora, jak i profesjonalisty82, to zawodowym muzykom media cyfrowe z jednej
Hills, op. cit., s. 114.
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strony uáatwiają zaistnienie na rynku muzycznym, umoĪliwiając chociaĪby dystrybuowanie czy sprzedawanie wáasnych dzieá bez udziaáu rozmaitych niegdysiejszych poĞredników, z drugiej zaĞ pozbawiają ich dawnego statusu, skazują
na niepewnoĞü, zmuszają do wchodzenia w role samodzielnie zarządzających
swoimi talentami antreprenerów83.
PoniewaĪ cyfrowe Ğrodowisko dezaktualizuje spoáeczne i ekonomiczne umowy chroniące wáasnoĞü intelektualną, zapoĞredniczone cyfrowo uczestnictwo
w kulturze muzycznej wiąĪe siĊ teĪ bardzo czĊsto z naruszaniem prawa84.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe za sprawą mediów cyfrowych dokonuje siĊ wspóáczeĞnie globalna transformacja kultury, której skutków nie sposób do koĔca przewidzieü. ZwaĪywszy na to, Īe rzeczywistoĞü wirtualna przenika realną coraz silniej, Īe cyfrowe Ğrodowisko staje siĊ nowym lokum kultury, Īe udziaá podejmowanych za poĞrednictwem mediów cyfrowych aktywnoĞci kulturalnych poĞród
wszystkich podejmowanych aktywnoĞci kulturalnych staje siĊ coraz wiĊkszy,
media te postrzegaü naleĪy raczej jako udraĪniające obieg kultury muzycznej.
DziĊki nim w kulturze muzycznej uczestniczy dziĞ wiĊcej ludzi niĪ kiedykolwiek. Ale uczestnictwo to ma swoją osobliwą specy¿kĊ.

SUMMARY
In the 21st century, music culture has become one of the basic ¿elds of the functionality
of digital media, while the latter have become its important element. By thoroughly
transforming music culture in technical and psychosocial, or in quantitative and qualitative
terms, at the levels of music production, distribution, and consumption, the digital media
have at the same time re-shaped the relations between this culture and its recipients, and
established news patterns of participation in it.
Seeking to answer the questions about the character of participation in music culture
in the age of the digital media, the author examines, ¿rst, the impact of these media on
participation in culture and on music culture itself. Second, in order to obtain as full
a picture as possible of participation in music culture in the digital media age, he refers
to the empirical data collected, analyzed and presented in two research reports devoted to
participation in culture (including music culture) in the digital media age.
The conducted analyses show a fairly complex picture of participation in music culture
because, shaped by technological innovations and affordances, the new type of activity
of participants in music culture is not uniform. However, the author notices two distinct
tendencies in it: a tendency to prefer old, institutionalized forms of participation albeit
83
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s. 139.
84
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with the use of the digital media; and a tendency to favor new, de-institutionalized forms
developed in the digital environment. They allow the researcher to outline a fundamental dichotomy (because it essentially reÀects deeper cultural-technological discrepancies)
between participation in music culture and the music culture of participation. The author
culminates his discussion with the conclusion, in which he brieÀy considers the potential
consequences of the emergence of digitally mediated participation in music culture.

