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Streszczenie 

Wykorzystanie muzyki w artystycznym reportażu radiowym polega na zakodowanym w warstwie 

muzyczno-słownej lub melodii i przekazie. Autor reportażu wykorzystuje utwór muzyczny 

w audycji, po to aby coś podkreślić, dodać wątek lub stworzyć klimat. Konkretna muzyka sama 

w sobie ma przekaz nadany przez kompozytora, jednak wykorzystana w przestrzeni reportażu 

zyskuje dodatkowe znaczenie. Czytelność takiego komunikatu zależy od sprawności reportera 

komponującego reportaż dźwiękowy oraz od wrażliwości odbiorcy i otoczenia w jakim się znajduje. 

To jak będzie odebrany komunikat zapośredniczony muzyką nie zawsze ma wpływ na zrozumienie 

całości audycji, to zależy od funkcji, przypisywanej  muzyce w danym reportażu. Porównując 

analizę jakościową z opinią słuchaczy skupię się właśnie na tworzywie awerbalnym 

skonwencjonalizowanym, rozumiejąc muzykę jako konkretną piosenkę lub utwór, melodię. Wyniki 

analizy jakościowej opiszę i zestawię z opinią odbiorców, co jest kluczowym elementem dla 

potwierdzenia postawionej tezy: iż muzyka jest komunikatywną formą wykorzystywaną 

w artystycznych reportażach radiowych. 

Słowa-klucze: muzyka, artystyczny reportaż radiowy, nadawca, odbiorca 

Abstract 

Music in radio reportage on the basis of analysis of selected works of the Polish Radio 

The use of music in artistic radio reportage is based on a message encoded in the musical-verbal 

layer or melodies, broadly understood as songs. The author of the reportage uses a specific piece of 

music in the broadcast to emphasize something, add a thread, or create an atmosphere. The specific 

music itself has a message conveyed by the composer, but the one used in the reportage space gains 

additional meaning. The legibility of such a message depends on the efficiency of the reporter 

composing the audio report as well as the sensitivity and environment in which the recipient is. 

The way the message is received, mediated by music, does not always influence the understanding 

of the entire program, it depends on the function assigned to the music in a given report. 

Comparing the qualitative analysis with the opinion of the reporters' listeners, I will focus on the 

conventionalized non-verbal material, understanding music as a specific song, piece, or melody. 

I will describe the results of the qualitative analysis and compare it with the opinion of the audience, 

which is a key element in confirming the thesis, as music is a communicative form used in artistic 

radio reports. 
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I. RADIOWY REPORTAŻ ARTYSTYCZNY 

Mówi się, że największą sztuką dziennikarską jest zadawanie pytań, a następnie 

przekazanie obiektywnej informacji. To reportaż radiowy uważany jest jednak za 

jeden z najbardziej wymagających gatunków. Monika Białek1 zwraca uwagę na 

złożoność procesu powstawania reportażu radiowego. ,,To trudna sztuka, której 

tworzywo jest bardzo nietypowe – żywe słowo zapisane za pomocą dźwięków, 

utrwalone, a następnie odtworzone zgodnie z zamysłem nie tego, kto mówi, 

lecz autora reportażu”2.  

 

[...] Autor reportażu jest zobowiązany do wykonania pracy dziennikarskiej – wyboru 

tematu, zebrania materiału i dokonania selekcji w czasie montażu. Ten trzyetapowy proces 

twórczy musi jednak być powiązany z dobraniem odpowiednich radiowych środków wyrazu 

i uporządkowaniem całości według przemyślanej przez autora koncepcji3 . 

 

Analizując przytoczone słowa, możemy dojść do wniosku, że w procesie 

powstawania reportażu, autor przechodzi drogę od reportera do twórcy/artysty, 

który, dzięki dostępnym środkom i technikom może skomponować dzieło. Nazywa 

się to jednak wciąż reportażem będącym ,,środkiem artystycznej wypowiedzi”4. 

Reportaż stricte artystyczny opisała Kinga Klimczak5: 

 

[…] Reportaż artystyczny – temat nie ma charakteru społecznego; tworzywo 

dźwiękowe jest tak samo istotne, jak warstwa werbalna, niejednokrotnie nawet istotniejsze; 

                                                      
1 M. Białek: Rzeczywistość dźwiękiem spisana. Studia o reportażu radiowym. Gdańsk 2019, s. 100–105. 
2 Tamże. 
3 M. Białek: Polski reportaż radiowy: wybrane zagadnienia. Poznań 2010, s. 96–99. 
4 Tamże. 
5 K. Klimczak: Reportaż radiowy – definicja i podział. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 

Polonica” 2011, t. 14, s. 123–133. 
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autor reportażu artystycznego wyzyskuje wszystkie możliwości dźwięku, buduje z nich plany 

dźwiękowe sprawiając, iż reportaż staje się audialnym filmem6 . 

 

Należy tutaj zwrócić uwagę na podjęcie tematu charakteru reportażu, który nie 

determinuje, tego, czy dane nagranie będzie reportażem artystycznym, czy też nie. 

Ponownie podkreślona została tutaj waga środków artystycznego wyrazu, bez 

których, przywołany ,,temat o charakterze społecznym” byłby tylko wstawką 

problemową7. 

 

Atrakcyjności przekazywanej treści, autentyczność i wierność wydarzeniom są 

podstawowymi wyznacznikami gatunku. Białek8 dodaje do tego zestawienia jeszcze 

jeden kluczowy aspekt – aktualność. W związku z tym, reportaż radiowy bez względu 

na rodzaj powinien być: aktualny, autentyczny i atrakcyjny. 

II. REPORTAŻ JAKO FORMA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 

Reportaż radiowy, jak i inne formy wykorzystywane w tym medium, operuje 

dźwiękami. Każdy przekaz radiowy jest awizualny, dlatego też twórcy wykorzystują 

wszelkie rozwiązania techniczne i kreatywne, dla uzyskania pełnobarwnej 

i plastycznej rzeczywistości. Wszystkie zabiegi użyte przez nadawcę są radiowymi 

środkami wyrazu, które mają na celu: wierne oddanie opowiadanej historii 

(w przypadku reportażu radiowego), zbudowanie atmosfery wspomagającej 

słuchanie oraz nawiązanie kontaktu ze słuchaczem (musi poczuć się komfortowo).  

Rozumienie i interpretacja nadawanego komunikatu, także w przypadku form 

artystycznych ma dualistyczny charakter. Na to jak słuchacz odbierze daną audycję 

ma wpływ zarówno sposób przekazu informacji, jak i jego osobiste doświadczenia. 

                                                      
6 Tamże. 
7 Wstawka – krótki dźwięk reporterski. 
8 M. Białek: Polski reportaż radiowy…, s. 96–99. 
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Dlatego, radiowy reportaż artystyczny powinien ,,[...] dać słuchaczowi albo obraz 

dźwiękowy najbardziej zbliżony do rzeczywistego, albo taki, jakiego chce reżyser”9. 

W celu uzyskania właściwej formy akustycznej, radiowcy wykorzystują dostępne 

środki wyrazu. Białek10 wymienia kluczowe zabiegi dla form artystycznych w radiu: 

● fonosfera, 

● sposób wypowiedzi bohatera i gest foniczny,  

● cisza radiowa, 

● efekty akustyczne, 

● radiowe zabiegi stylistyczne. 

● montaż,  

● muzyka. 

III. MUZYKA JAKO UZUPEŁNIENIE MEDIUM 

Muzyka jest nieodłącznym elementem radiofonii. Obok słowa, to właśnie 

muzyka tworzy format radia oraz poszczególne programy. Począwszy od piosenek 

emitowanych między blokami programowymi, po jingle11 i sygnały stacji (zwykle 

melodyjne). Muzyka towarzyszy komunikatom nadawanym w radiu oraz może być 

tworzywem gatunkotwórczym. 

W przypadku konkretnych form radiowych muzyka zmienia swoją funkcję 

w zależności od omawianego programu. W audycji radiowej12 jest formą gatunkową, 

blokiem, gdzie pełni funkcję przerywnika i/lub komentarza. W przypadku wstawki 

reporterskiej może być tłem lub sygnałem zmiany.  

                                                      
9 Cyt. za M. Białek: Polski reportaż radiowy…, s. 78. Zob. S. Miszczak: Teoretyczne zasady reżyserii dźwięku 

w radiofonii i telewizji. Warszawa 1976, s. 7. 
10 M. Białek: Polski reportaż radiowy…, s. 100–105. 
11 Jingiel to krótki śpiewany tekst na podkładzie muzycznym, słowno-muzyczna identyfikacja. 
12 Audycja radiowa w rozumieniu programu nadawanego na antenie radiowej o konkretnych ramach 

czasowych i wyznacznikach gatunkowych. Zob. W. Pisarek: Słownik terminologii medialnej. Kraków 2006, 

s. 12. 
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Jednak, obok słowa mówionego, muzyka to najważniejszy czynnik stylizujący 

w reportażu radiowym. Może być wykorzystana w sposób pragmatyczny, jako 

przerywnik lub tło, analogicznie do ciszy. Najczęściej w dziełach reporterów pojawia 

się jednak jako czynnik stylizujący, wprowadzający określoną atmosferę, epokę 

i klimat lub główny wyraz, czyli ideę utworu radiowego. Białek13 wyróżnia siedem 

funkcji muzyki w dziele radiowym. Są to: 

● muzyka jako sygnał – znak, sygnał audycji poświęconej reportażowi, 

tzw. zapowiedź; 

● melodia charakteryzująca – wykorzystuje się ją w celu identyfikacji 

konkretnych postaci, tzw. znak ikoniczny; 

● muzyka jako klimat – wprowadza w konkretne środowisko, otoczenie, 

zbiorowisko; 

● muzyka jako tło – melodia wzbogacająca całe nagranie, niewyróżniająca się. 

Może także maskować złe jakościowo nagrania; 

● muzyka jako główny wyraz14 – nie jest tłem, jednak tworzy swoiste spoiwo 

całości reportażu, tzw. motyw przewodni; 

● muzyka jako przerywnik – jest niezwiązana z fabułą, stosowana w reportażu 

na zasadzie teatralnego antraktu, sygnał zmiany miejsca akcji; 

● muzyka o charakterze bezprzestrzennym i trójwymiarowym, przypominająca 

odgłosy charakterystycznych przedmiotów, dodaje realizmu. 

IV. MUZYKA W REPORTAŻU RADIOWYM 

Muzyka tworzy radio, a w samym reportażu radiowym może pełnić wiele 

funkcji. Warto jednak spojrzeć na tę formę w kontekście całego dzieła dźwiękowego, 

bo w odróżnieniu od muzycznej audycji autorskiej, którą szerzej opisuje Grażyna 

                                                      
13 M. Białek: Polski reportaż radiowy…, s. 96–99. 
14 M. KAZIÓW: O DZIELE RADIOWYM. Z ZAGADNIEŃ ESTETYKI ORYGINALNEGO SŁUCHOWISKA. LWÓW 1973, 

S. 110–114. 
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Stachyra15, muzyka w reportażu radiowym nie jest formą gatunkotwórczą, a jedynie 

elementem składowym. Mimo to, pełni dopełniającą funkcję komunikacyjną 

opowiadanej dźwiękiem historii. 

 Sława Bardijewska16 muzykę w artystycznych formach radiowych opisuje jako 

,,materię dźwiękową formalnie uporządkowaną, apojęciową i tylko pozornie 

asemantyczną”17. To znaczy, że muzyka w dziele radiowym jest określonym 

dźwiękiem wizualizującym komunikat18, który ma przypisane znaczenie. 

Asemantyczność19 muzyki zaś odnosi się do z góry założonego braku znaczenia 

wytwarzanego dźwięku, jednak kody kulturowe20 dyktują nam zapisane 

w świadomości znaczenia konkretnych melodii. Poza tym, występują także pewne 

wyznaczniki techniczne komponowania muzyki, a mianowicie, kiedy słyszymy 

melodię zagraną np. na instrumentach smyczkowych w wysokiej tonacji, to może to 

wywołać wzruszenie, zaś piosenka napisana dla zespołu rockowego w szybkim 

tempie ma nas porwać do tańca. Podobnie przekładamy przyswajane przez nas 

konteksty danego utworu przez filmy, w których zostały wykorzystane lub sytuacje, 

w których słyszeliśmy piosenkę po raz pierwszy, jak np. wakacyjny przebój podczas 

letniej podróży. Wszystkie tzw. czynniki zewnętrzne wpływają na odbiór dzieła. 

                                                      
15 Muzyka w audycji autorskiej muzycznej stanowi główny składnik, a cały trzon programu opiera się 

właśnie na emitowanych piosenkach. Zob. G. Stachyra: Gatunki audycji w radiu sformatowanym. Lublin 

2008, s. 120. 
16 S. Bardijewska: Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku. Warszawa 2001, s. 21. 
17 Tamże. 
18 Komunikat jako informacja przekazana w procesie komunikacji, przesłanie zakodowane w utworze 

muzycznym. Zob. J. Beliczyński: Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej. Kraków 2007, s. 58. 

Zob. także: https://wwsh.edu.pl/komunikat-radiowy-jako-wtorna-wizualizacja-foniczna-i-

lingwistyczna-analiza-komunikatu-radiowego/ [dostęp: 30.05.2021]. 
19 Asemantyczny w znaczeniu nie uwzględnienia związków, jakie zachodzą między wyrażeniami 

języka (w tym przypadku muzyka to język komunikatu) a przedmiotami, do których się odnoszą.  
20Kod kulturowy to ogólna definicja tego, jak w konkretnej kulturze jest postrzegane dane zjawisko lub 

obiekt, oddziałują na odbiorcę na podstawie podświadomych znaczeń. W reportażu radiowym często 

nadaje się muzyce dodatkowy kontekst, czyli zmienia jej znaczenie w zależności od fabuły, może mieć 

to miejsce w przypadku znanych utworów. Więcej na temat kodów kulturowych i ich znaczeniu 

w komunikacji społecznej pisze Antonina Kłoskowska. Zob. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze. 

Red. A. Kłoskowska. Wrocław 1991; C. Rapaille: Kod kulturowy. Przeł. R. Paprocki. Warszawa 2019. 
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 Wracając do słów Bardijewskiej 21, muzyka, będąca częścią reportażu, ma za 

zadanie przekazać nam jakąś emocję, czyli tzw. komunikat, ponieważ muzyka jako 

część jest tylko pozornie asemantyczna. Po pierwsze, może być powiązana 

z osobistymi skojarzeniami odbiorcy oraz posiadać z góry narzucone przez nadawcę 

znaczenia. To jak czytelny będzie muzyczny komunikat w reportażu radiowym, 

zależy tylko od sprawności autora oraz dobrego dopasowania poziomu 

zaszyfrowania komunikatu względem potencjalnego odbiorcy.  

V. DEFINIOWANIE MUZYKI 

Definicja muzyki jako takiej jest formalnie usystematyzowana, natomiast 

badania strukturalne i stylistyczne formy muzycznej zawierają duże pole do 

interpretacji własnych. Mimo tego, muzyka to wolny twór, który sam w sobie posiada 

także wyznaczniki gatunku, m.in. początek, koniec, tempo, rytm i tonację. 

W przypadku badania reportażu radiowego pod kątem zawartej w nim muzyki, nie 

należy skupiać się na strukturalnym aspekcie danej melodii, a na tym, jaki efekt 

wywołuje jej słuchanie. 

Empiryczne pojmowanie muzyki podkreślił np. Alphons Silbermann22, 

który pisał, że „muzyka jest fenomenem społecznym: społecznym, ponieważ jest 

ludzkim wytworem, a także dlatego, że jest formą komunikacji pomiędzy 

kompozytorem, wykonawcą i słuchaczem”23. W kwestii formalnej, Bielczyński24 

opisuje muzykę jako ,,dźwięki zorganizowane w kompozycyjną całość, utwory 

                                                      
21 S. Bardijewska: Nagie słowo…, s. 31. 
22 A. Silbermann: Sociology of Music. London 1963: https://www.routledge.com/The-Routledge-Reader-

on-the-Sociology-of-Music/Shepherd-Devine/p/book/9781138856363 [dostęp: 30.05.2022]. 
23 Tamże, s. 37. 
24 J. Beliczyński: Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej. Kraków 2007, s. 77 
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wykonywane są na instrumentach i/lub przez głos ludzki”25. Rozwinięcie definicji tego 

hasła znajdziemy w Encyklopedii PWN26:  

 

Muzyka jest przedmiotem odrębnej dyscypliny naukowej — muzykologii, 

która obejmuje m.in. estetykę muzyczną, zajmującą się problemem istoty muzyki 

i przeżycia muzycznego oraz specyfiką muzyki w odróżnieniu od innych sztuk. Utwór 

muzyczny jest wynikiem współistnienia tzw. współczynników (elementów) 

muzycznych: rytmu i metrum, melodii, harmonii, dynamiki, agogiki, artykulacji, 

barwy dźwięku, budowy formalnej (formy muzyczne); współczynniki muzyczne 

nigdy nie występują w izolacji, ale też nie wszystkie muszą występować łącznie (np. 

w utworze jednogłosowym brak jest czynnika harmonicznego), jedne z nich mogą 

dominować nad innymi (np. rytm w utworach tanecznych) lub też mogą zmieniać się 

role poszczególnych elementów (np. w wariacjach). 

 

Pomijając teorię muzyki27 jako takiej, warto tutaj skupić się na samej dziedzinie 

estetyki muzycznej, która ma niebywały wpływ na odbiór dzieła muzycznego jako 

indywidualnego bytu oraz kompozycji w dużej formie audialnej. Już wcześniej 

przywołane definicje wskazują filtry przez, które przepuszczana jest muzyka 

w kolejności kompozytor–wykonawca–odbiorca. Do odbiorcy dociera już 

zinterpretowany przez osobę postronną(lub nie) przekaz, który następnie ponownie 

jest poddany analizie na indywidualnym poziomie poznawczym. W związku z tym 

komunikat, jakim jest muzyka, może mieć wiele znaczeń, zapisanych na kilku 

poziomach. 

                                                      
25Tamże, s. 77. 
26 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/muzyka;3944813.html [dostęp: 02.06.2021]. 
27 Zob. Alfred's Essentials of Music Theory. Complete. Ed. A. Surmani, K. Surmani, M. Manus. New York 

1999. Zob. także: Music Theory Essentials: A Step-by-Step Introduction to Music Theory for All Musicians. 

New York 2020. 
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VI. ESTETYKA MUZYKI 

Muzyka to dźwięki komponujące całość utworu muzycznego lub słowno-

muzycznego, potocznie nazywanego piosenką. Takie struktury dźwiękowe mogą 

uchodzić za formę komunikacji między kompozytorem a słuchaczem, odbiorcą. 

Jest to jednak tylko jeden z poziomów postrzegania muzyki.  

 

Do głównych zagadnień estetyki muzycznej28 należą: problem istoty muzyki, jej 

specyfiki w stosunku do innych sztuk, istoty i kryteriów jej wartości, istoty przeżycia 

muzycznego. W historii estetyki muzycznej występują dwa sposoby traktowania tych 

zagadnień: estetyka muzyczna autonomiczna przyjmuje, iż dzieła muzyczne nie ujawniają 

żadnych treści niezależnych od samych struktur dźwiękowych, a muzyka nie odzwierciedla 

treści realnych lub psychicznych; estetyka muzyczna heteronomiczna stara się wyjaśnić, 

co i jak muzyka ujawnia poza własnym tokiem dźwiękowym; różne odłamy tego kierunku 

rozmaicie określają zawartość dzieł muzycznych: estetyka muzyczna metafizyczna dowodzi, 

iż poprzez muzykę ujawnia się sama istota bytu (wola, idea itp.); estetyka muzyczna wyrazu 

widzi w utworze muzycznym odbicie przeżyć psychicznych twórców; teoria naśladownictwa 

sprowadza muzykę do naśladowania zjawisk realnych, intonacji mowy itp.; marksistowska 

estetyka muzyczna widzi w muzyce uogólnione odzwierciedlenie rzeczywistości29. 

 

Dla ujednolicenia definicji muzyki i jej funkcji w reportażu radiowym należy 

do wcześniej przywołanych pojęć  dołączyć wyznaczniki heteronomiczne, 

metafizyczne i wyrażeniowe.  

 Wnioskując, muzyka jest formą dźwiękową składającą się z melodii lub słowno-

muzyczną, zawierającą w sobie historię samej dziedziny, bo słynne zdanie ,,gdzieś to 

już słyszałem/am” ma głębokie podstawy w korzeniach muzyki i standardach 

melodycznych, które powielają się w kolejnych, nowych utworach. Jednocześnie 

                                                      
28 Zob. C. Dahlhaus: Estetyka muzyki. Przeł. Z. Skowron. Warszawa 2007.  
29 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/estetyka-muzyczna;3898757.html [dostęp 02.06.2021]. 
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muzyki nie można oderwać od emocji twórcy, zatem, te zawsze będą przekładać się 

w mniejszym lub większym stopniu na odbiorcę. Podobna sytuacja pojawia się, 

kiedy artysta komponuje lub wykonuje utwór z zamierzeniem wywołania 

konkretnych emocji30.  

Brytyjski profesor filozofii i estetyki, Malcolm Budd31 poświęcił zależności 

muzyki od emocji cały esej, w którym pisze: 

 

Dzieło muzyczne można odnieść albo do jakiegoś szczególnego przypadku rodzaju 

danej emocji, albo do rodzaju jako takiego. Może się ono wiązać z emocjami konkretnej osoby 

– będzie wówczas partykularnym zdarzeniem w dziejach świata – bądź z rodzajem emocji, 

której to zdarzenie jest przykładem. Istnieją trzy szczególnie ważne przypadki emocji, 

z którymi dzieło muzyczne – utwór lub jego wykonanie – może się łączyć w jakiś sposób: 

emocja przeżywana przez kompozytora w trakcie komponowania dzieła albo emocja, której 

doświadczał w jakimś innym momencie swojej biografii, emocja przeżywana przez 

wykonawcę podczas wykonywania dzieła, wreszcie – emocja odczuwana przez słuchacza 

w trakcie wykonywania danego utworu32. 

 

To ujęcie percepcji jest niezbędne dla oceny komunikatywności muzyki 

wykorzystywanej w reportażach radiowych oraz wpływu na całe dzieło audialne. 

Hipotezą tych rozważań jest stwierdzenie, że utwór muzyczny w ogóle ma przypisany 

komunikat bez względu na wykorzystane środki wyrazu. Ze względu na fakt, 

że muzyka w reportażu radiowym jest zapisem audio, tym samym jest niewidzialna, 

dlatego jej treść i odbiór, a także odpowiedź zwrotna jest ograniczona do formy 

                                                      
30 ,,Gdy ktoś przeżywa emocje, często mamy do czynienia z taką sytuacją, że w jego ciele zachodzą 

procesy, których doświadcza on jako doznań cielesnych: może czuć, jak włosy stają mu dęba na głowie, 

serce wali jak młot, skóra cierpnie.”. Zob. M. Budd: Muzyka i emocje. Wybrane teorie filozoficzne. Przeł. R. 

Kasperowicz. Gdańsk 2014, s. 36 
31 Tamże. 
32 Tamże, s. 37. 
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wykorzystania przez autora dzieła. To jak dany komunikat jest czytelny w odbiciu 

całego dzieła radiowego, wykażę w następnej części artykułu. 

VII. MUZYKA JAKO OGÓLNE UJĘCIE AUDIALNOŚCI RADIA 

Dla pełnego zobrazowania formy, którą analizuję, warto spojrzeć na to jak 

dźwięk traktuje tzw. szkoła filmowa33. To spojrzenie uznaje muzykę jako soundtrack34. 

Składają się na to zarówno dialogi, efekty dźwiękowe, jak i utwory muzyczne35. Ma to 

także swoiste przełożenie na język radiowy, jednak w tym przypadku, mówimy 

konkretnie o wspomnianej wcześniej audialności Sława Bardijewska używa terminu 

fonosfera36, czyli ,,[...] rzeczywistość dźwiękowa naturalna i kreacyjna, rejestrowana 

przez mikrofon, jak i tworzona przed mikrofonem”37. Dźwięk, na którym opieram 

te badania, a także główne tworzywo przestrzeni radiowej, czyli audialnej, odznacza 

się złożonością. Rozróżnienie fonosfery zaproponowane przez Białek38 rozszerza 

Bardijewska39. Składa się na nią: 

● tworzywo werbalne – język, mowa, dialog, monolog; 

● tworzywo awerbalne – pozajęzykowe, muzyczno-akustyczne; 

● opozycja dźwięk–cisza.  

Pod względem znaczeniowym są to:  

                                                      
33 Zob. J. Pająk: Dźwięk w filmie. Między sztuką a rzemiosłem. Warszawa 2018, s. 77–110. 
34 Soundtrack, czyli ścieżka dźwiękowa – zapis motywu lub całej ścieżki dźwiękowej utworu 

muzycznego, który pojawia się w filmie lub grze komputerowej, jak również wydania płytowe złożone 

z kolekcji takich utworów. Termin dotyczy głównie ilustracji muzycznych, ale również jest to zapis 

konkretnych utworów, które zostały przygotowane specjalnie na potrzeby filmu lub gry. Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acie%C5%BCka_d%C5%BAwi%C4%99kowa [dostęp: 

09.06.2021]. 
35 Wnioski z warsztatu prowadzonego przez Nicka Sounidisa w ramach prelekcji podczas Węgiel Film 

Festiwal 2021. Nick Sounidis jest dźwiękowcem na planach filmowych, który zajmuje się zarówno pracą 

produkcyjną, jak i postprodukcyjną dźwięku, czyli przygotowaniem warstwy audio pod 

zarejestrowany i zmontowany obraz filmowy. 
36 S. Bardijewska: Nagie słowo…, s. 31. 
37 Tamże. 
38 M. Białek: Polski reportaż radiowy…, s. 96–99. 
39 S. Bardijewska: Nagie słowo …, s. 31–33. 
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● elementy skonwencjonalizowane – słowo, muzyka 

● elementy nieusystematyzowane – naturalne (odgłosy, szmery) 

● elementy paralingwistyczne (śmiech, gwar, płacz).  

 

Jak zauważa badaczka, ,,wzajemne funkcjonowanie sfery pojęciowej 

(językowo-dialogowej) i apojęciowej (muzyka–odgłosy) wyznacza poetykę dzieł 

radiowych, które mogą sytuować się na szerokiej skali między skrajnym realizmem 

(dosłownością, jednoznacznością) i skrajnym kreacjonizmem (metaforycznością, 

symbolicznością)”40. 

VIII. ANALIZA WYBRANYCH REPORTAŻY RADIOWYCH 

Jak już zauważył Janusz Łastowiecki ,,materia z jaką zmaga się badacz 

artystycznej twórczości radiowej, jest niewymierna naukowo” 41.  

Wybrałam pięć reportaży, które są reprezentacją gatunku. Każdy 

zróżnicowany pod względem kompozycji oraz tematu. Głównym celem tych 

rozważań jest udowodnienie tezy, że: muzyka w artystycznym reportażu radiowym 

jest komunikatem.  

Materiał źródłowy, będący podstawą analizy muzyki w reportażu radiowym 

to wybrane pięć tytułów autorstwa reportażystów Polskiego Radia:  

● Schowane w pamięci Eweliny Kosałki-Passi42 

● Nieidealna piosenka Anny Dudzińskiej 

● Żeglarz, czyli gra warta świeczki Beaty Kwiatkowskiej43 

                                                      
40 Tamże, s. 32. 
41 J. Łastowiecki: Specyfika odbioru słuchowiska radiowego. Na przykładzie polskich realizacji gatunku. Toruń 

2019, s. 25. 
42 Ewelina Kosałka-Passia to dziennikarka Polskiego Radia Katowice. Obecnie pracuje w agencji 

informacyjnej Radia Katowice. Przygotowuje także audycje historyczne i społeczne. W 2017 roku 

została stypendystką konkursu im. Jacka Stwory za reportaż Między schodami. 
43 Beata Kwiatkowska to dziennikarka Polskiego Radia związana z radiową Dwójką i Czwórką, 

współpracuje ze Studiem Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Reportaż Żeglarz, czyli gra warta 
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● Kyks Aleksandry Siążnik44 

● Misja Antoniego Rokickiego45. 

 

  Każdy z reportaży zawiera muzykę w rozumieniu utworu muzycznego, której 

wykorzystanie można pokazać w formie graficznej46, zaznaczając to na osi czasu 

nagrania. Ten zabieg pozwoli przedstawić w formie wizualnej zamierzenie autorów 

względem funkcji muzyki zastosowanej w swoim dziele. Tę kwestię  będę 

rozpatrywać  w pięciu ujęciach, które wyróżniła Białek47 w pracy Polski reportaż 

radiowy. Wybrane zagadnienia48. Są to:  

Muzyka jako komentarz 

To ujęcie muzyki w reportażu radiowym przypomina, jak pisze Białek, 

,,komentarze chóru w antycznej tragedii”49. Do takiego wykorzystania utworu 

muzycznego skłaniają autorów słowa piosenki, które przy odpowiednim zestawieniu 

komentują opowiadaną historię.  

Muzyka jako narracja 

Muzyka w tej funkcji spaja całą historię przedstawioną w komentarzu. Ma to 

na celu spójne przedstawienie wątków fabuły oraz dopowiedzenie tego, czego nie 

                                                      

świeczki został wyróżniony w konkursie Bałtyk 2017. Wielokrotnie nominowana w konkursach 

branżowych za swoją pracę reporterską, m.in. do Nagrody im. Jacka Stwory czy Grand Press. 
44 Aleksandra Siążnik z Polskim Radiem Katowice związana od 2018 roku. Współpracuje z redakcją 

muzyczną, gdzie przygotowuje relacje z najważniejszych festiwali i koncertów w regionie oraz 

przeprowadza wywiady z muzykami. Jej reportaż Kyks został nominowany do Nagrody im. Zygmunta 

Moszkowicza oraz dotarł do finału konkursu im. Jacka Stwory 2019.  
45 Antoni Rokicki to dziennikarz Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Jest absolwentem 

socjologii oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Wielokrotnie nagradzany za swoją 

pracę reporterską, m.in. za debiut publicystyczny roku w konkursie im. Bartka Zdunka. W 2019 roku 

został stypendystą konkursu im. Jacka Stwory za reportaż Misja. 
46 Przedstawienie form radiowych w formie graficznej jest skazane na uproszczenia w celu ukazania 

struktury audycji i jej poszczególnych części w czytelny sposób.  
47 M. Białek: Polski reportaż radiowy…, s. 16–26. 
48 Tamże, s. 100–105. 
49 Tamże, s. 102. 
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wypowiedzieli bohaterowie. Często tej funkcji towarzyszy muzyka specjalnie 

skomponowana do reportażu50. 

Muzyka jako tło 

Takie utwory towarzyszą opowieści. Muzyka zastosowana w formie tła, 

podobnie jak cisza ma na celu zbudowanie przestrzeni dźwiękowej, która nie narzuca 

się słuchaczowi a tworzy klimat dzieła. Muzyka w tym przypadku asystuje 

słuchaczowi przez większą część reportażu. 

Muzyka jako czynnik stylizujący  

 Zabieg ten ma na celu wywołanie konkretnego skojarzenia u odbiorcy oraz 

wytworzenie atmosfery charakterystycznej np. dla filmu szpiegowskiego lub zabawy 

weselnej. Taka muzyka opiera się na motywach łatwych do odszyfrowania, 

stanowiących  uogólnienie charakterystyki danego tematu, którym posługuje się 

reportażysta.   

Muzyka jako sygnał zmiany  

 Zastosowanie muzyki w formie sygnału zmiany na osi czasu reportażu może 

wskazywać na zabieg komentarza, jest jednak pozbawiona jego mocy. Ta funkcja 

opiera się na wyraźnym zaznaczeniu zmiany miejsca, czasu akcji lub płynnego 

przejścia z jednego wątku do kolejnego. Jej umieszczenie zwykle jest zależne od wizji 

dziennikarza, który buduje historię.  

 Muzyka w reportażu radiowym to materia płynna bez narzuconych ram, 

dlatego może pełnić kilka funkcji jednocześnie. To, jak zostanie wykorzystana, zależy 

od wizji dziennikarza, który ostatecznie decyduje o estetycznej kompozycji swojego 

dzieła.  

Jak zauważa Białek51: 

                                                      
50 Przykłady reportaży, w których piosenki lub muzyka zostały specjalnie napisane na potrzeby dzieła 

to: Schowane w pamięci Eweliny Kosałki-Passii, Ballada znaleziona na śmietniku Romy Leszczyńskiej i 

Mariusza Syta oraz Niebieski płaszczyk Katarzyny Michalak. 
51 M. Białek: Polski reportaż radiowy…, s. 26.  
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W epoce cywilizacji obrazków i komiksów radio rozwija wyobraźnię. Należy tylko stworzyć 

ten rodzaj gry z odbiorcą. [...]. Szczegóły radiowego procesu komunikacji musi stwarzać sam odbiorca. 

Obraz dźwiękowy odwołuje się bowiem do naszego doświadczenia życiowego. Chodzi jedynie o to 

[...], by zasugerować określony materiał pojęciowy, zebrać ilość przykładów i dać podstawę do 

reinterpretacji powyższych zdarzeń akustycznych52. 

 

Dlatego, celem tego badania jest zestawienie efektów analizy jakościowej 

materiałów badawczych53 z opinią odbiorców, którzy wysłuchali reportaży i według 

swoich odczuć odpowiedzieli na pytanie: jakie emocje wywołała w Tobie muzyka w 

tym reportażu? Zakładając, że opinia odbiorców będzie podyktowana afektami, które 

mogą być wywołane wspomnieniami i osobistymi przeżyciami w odniesieniu do 

przesłuchanego reportażu, należy przyjąć względną obiektywność odsłuchu. 

IX. GRUPA BADAWCZA 

Przeprowadzenie badania odbyło się zdalnie w formie internetowego 

formularza54. Każdy z uczestników otrzymał link do ankiety i dobrowolnie oraz 

anonimowo odpowiadał na kolejne pytania.  

Respondentami była grupa 12 osób pomiędzy 16 – 60 rokiem życia. W badaniu 

wzięli udział mężczyźni i kobiety w proporcji ⅕ (Wykres 1. i 2.). 

 

 

 

 

                                                      
52 W. Markiewicz: Radio, ,,świat z dźwięków”. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Z. Bauer, 

E. Chudziński. Kraków 1996, s. 70. Cyt. za: M. Białek: Polski reportaż radiowy…, s. 26–30. 
53 Wybrane reportaże to odmienne historie i tym samym pięć różnych zastosowań muzyki. Dotyczy to 

zarówno kompozycji w strukturze dzieł, a także intencjonalności autorów względem jej użycia. Każdy 

z tych reportaży porusza także ważne sprawy i ich wartość emocjonalna jest na podobnym poziomie. 

Takie ujednolicenie pomoże w badaniu z uwagi na kontrast muzyka-słowo mówione (treść). 
54 Ankieta w formie formularzu Google przeprowadzona w ramach badania jakościowego w dniach 

31.05.–03.06.2021. 
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Wykres 1. Wiek respondentów. [formularz Google, opracowanie własne]. 

 

Wykres 2. Płeć ankietowanych [formularz Google, opracowanie własne]. 

 

Jak wynika z odpowiedzi, każdy z uczestników miał wcześniej styczność 

z reportażem radiowym jako słuchacz (Wykres 3.). Z czego już można wywnioskować, 

że forma reportażu radiowego nie była czymś nowym dla odbiorców. Jedynym 

zaskoczeniem mogła być treść reportaży, ponieważ o tytułach dowiedzieli się 

z badania. 
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Dodatkową informacją, udzieloną przez respondentów jest to, że głównym 

faktorem, na który zwracają uwagę podczas słuchania reportażu (Wykres 4.) jest 

historia i poruszany problem, dopiero na drugim miejscu ex aequo znalazła się muzyka 

i sposób wypowiedzi bohaterów. Można to interpretować na korzyść słowa mówionego 

w reportażu, jako iż muzyka byłaby trudniejszym w odbiorze komunikatem w nim 

zawartym. Najmniej ważna w odbiorze dla słuchaczy jest strona techniczna oraz 

brzmienie głosu i  poprawność wypowiedzi. Już wcześniej zaznaczyłam, że jakość pod 

względem technicznym zaproponowanych w badaniu reportaży jest potwierdzona 

przez liczne wyróżnienia tych tytułów, co ułatwi słuchanie i pozwoli skupić się na 

dwóch wcześniej wymienionych aspektach, tj. słowie i muzyce oraz ich korelacji. 

 

Wykres 3. Czy słuchałeś/aś kiedykolwiek reportażu radiowego? [formularz Google, 

opracowanie własne]. 
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Wykres 4. Na co zwracasz uwagę słuchając reportaży radiowych? [formularz Google, 

opracowanie własne] 

X. SCHOWANE W PAMIĘCI – REPORTAŻ EWELINY KOSAŁKI-PASSII 

Reportaż Schowane w pamięci Eweliny Kosałki-Passii to historia o Polenlagrach – 

mikroobozach koncentracyjnych stworzonych przez III Rzeszę w południowej Polsce. 

Bohaterowie reportażu wracają do miejsc, w których byli więzieni jako dzieci. 

Opowieść Danuty, Jacka i Alfreda pokazuje, jak łatwo traktować historię wybiórczo 

oraz przywołuje miejsca z tragiczną przeszłością, o której nikt już nie pamięta. 

Audycja powstała w ramach stypendium konkursu dla młodych reportażystów 

im. Jacka Stwory55.  

Jak zaznacza autorka56 ,,w Schowane w pamięci muzyka została specjalnie 

skomponowana do reportażu. [...] Krzysztof Kurek57 dostał surowy materiał i zaczął 

                                                      
55 https://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/2220489,Schowane-w-pamieci-reportaz-Eweliny-

KosalkiPassii [dostęp: 05.02.2021] 
56 Zapis rozmowy z Eweliną Kosałką-Passią z 17.05.2021.  
57 Krzysztof Kurek to realizator dźwięku związany ze studiem koncertowym Polskiego Radia Katowice. 

Realizuje nagrania oraz pracuje w postprodukcji. Uczestniczył podczas nagrań albumów muzycznych 

artystów regionalnych i krajowych. Gitarzysta zespołu Gruzja i Thaw. Jest autorem i kompozytorem 

muzyki w reportażu Schowane w pamięci Eweliny Kosałki-Passii. 
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komponować”58. Kompozytor muzyki podkreśla, że: ,,Ewelina powiedziała mi, 

że muzyka ma być stylizowana na Islandię, odpowiedziałem jasno – grube swetry – to 

był koniec naszej rozmowy o muzyce. Chodziło dokładnie o taką fakturę dźwięku”59. 

 

Aspekt strukturalny  

 

Schowane w pamięci to reportaż, który trwa 33’i 29’’. Jego strukturę można 

pokazać w uproszczonej formie graficznej60: 

 

Rys. 1. Struktura reportażu Schowane w pamięci; opracowanie własne. 

 

Zgodnie z rysunkowym przedstawieniem tego dzieła radiowego, reportaż 

otwiera muzyka, jednak nie jest to sygnał delimitacyjny61 audycji jako takiej, ponieważ 

tę artystyczną kompozycję należy traktować jako autonomiczną formę sztuki 

radiowej.  

Schowane w pamięci to reportaż, który został skomponowany na zakładkę. 

To znaczy, że wyróżnione segmenty (rys.1.) przeplatają się, raz pojawia się muzyka, 

                                                      
58 Zapis rozmowy z Eweliną Kosałką-Passią z 17.05.2021. 
59 Zapis rozmowy z Krzysztofem Kurkiem z 19.02.2021.  
60 Segment narracja–scena–muzyka–narracja powtarza się w czasie trwania całego reportażu. 
61 E. Tyc: Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy 

lingwistyki dyskursu. Katowice 2018, s. 80–89. 
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potem głos narratora, żeby następnie wprowadzić opowieści bohaterów. Ten zabieg 

nie wyklucza nachodzenia na siebie kolejnych części reportażu, zwłaszcza jeśli 

mówimy o pojawianiu się muzyki, która płynnie przechodzi od słowa mówionego 

bohaterów do melodii.  

W reportażu Kosałka-Passia miesza wspomnienia bohaterów ze scenami, 

czyli nagranymi momentami odwiedzin miejsc zagłady lub rozmów. Muzyka pojawia 

się zarówno jako przerywnik między segmentami oraz jako tło pod wypowiedzią 

narratora, w tym przypadku autorki reportażu lub pod narracjami bohaterów. 

Muzyka milknie w momentach, kiedy wprowadzana jest scena, w nagraniu 

zbiorowym tłem są dźwięki otoczenia.   

 

Aspekt poznawczy 

Aspekt poznawczy badania powinien zwracać uwagę na tematykę i sposób jej 

przedstawienia oraz wykorzystywane do tego opisu narzędzia, takie jak punkt 

widzenia lubczy perspektywa nadawcy62. W przypadku badania muzyki 

w reportażach radiowych należy głównie wyczytać intencje wykorzystania muzyki 

w danym dziele.  

Kossałka-Passia w swoim reportażu muzykę potraktowała jako sposób 

opanowania poruszanych wątków i połączenia trzech opowiadanych historii. Dźwięk 

skomponowanego utworu otwiera i zamyka audycję, a w trzonie pojawia się między 

wypowiedziami, także ujarzmiając emocje wywołane przez wspomnienia bohaterów. 

,,Momentami tak muzyka jest elementem narracji, momentami tłem, a czasami tylko 

sygnałem zmiany. W przypadku tego reportażu nie można przypisać muzyce tylko 

jednej funkcji. Jest szyta na miarę, dlatego spaja to w całość.” – podkreśla autorka63. 

Długie otwarcie (25 sek.) muzyką także świadczy o tworzeniu klimatu 

                                                      
62 M. Wojtak: Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe. W: Gatunki mowy i ich ewolucja. Red. D. 

Ostaszewska. T. 2. Katowice 2004, s. 30.  
63 Zapis rozmowy z Eweliną Kosałką-Passią z 17.05.2021. 
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i wprowadzaniu konkretnego dźwięku, który jest klamrą całości, ale jednocześnie 

przechodzi przez wszystkie mówione kwestie. Jak już zauważyłam wcześniej, 

muzyka zanika w momencie budowania scen, czyli w sytuacji, kiedy bohaterowie 

odwiedzają dawne miejsca zagłady lub wypowiada się na temat aktualnego stanu 

terenu, na którym kiedyś był obóz, przedstawiciel miasta. Taki zabieg wskazuje na to, 

że w tym momencie wracamy do teraźniejszości.  

Muzyka w tym reportażu ma wiele funkcji, ale jedną z nich jest przybliżenie 

słuchacza do emocji, które tkwią w bohaterach, byłych więźniach obozowych 

 Ma to być płynne i wzruszające, ale nie ma wywoływać strachu. 

 

Aspekt stylistyczny  

W reportażu radiowym na próżno doszukiwać się ściśle przypisanych 

do gatunku reguł, które go wyróżniają pod względem stylistycznym. Wszystko jest 

wizją autora dzieła lub wynika z charakterystyki jego bohaterów. W tym rodzaju 

audycji radiowej nie mamy powtórzeń adaptacji gatunkowych64.  

Pewną zależnością, która będzie powielać się przy każdym z analizowanych 

reportaży będzie pochodzenie, charakter i wiek bohaterów, co uwydatniają 

regionalizmy, mówienie gwarą, sposób budowania zdań, emocjonalność wypowiedzi 

lub kondycja głosu. Natomiast, w przypadku pojawiającego się autora w roli 

narratora, jak w reportażu Schowane w pamięci, tendencyjne może być dziennikarskie 

podejście do poruszanego tematu, emocjonalne ukierunkowanie lub ocena 

opowiadanej historii.  

Aczkolwiek, to ujęcie całości gatunku nie ma wpływu na badaną przeze mnie 

muzykę w tym reportażu. Stylizacja utworu ,,na Islandię’’ nie wpływa na historię oraz 

sposób jej osadzenia w miejscu i czasie. Autorka wybrała podejście kontrastowe, 

                                                      
64 M. Wojtak: Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe…, s. 30.  
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zestawiając narzucające skojarzenia wspomnienia wojenne, a także region Górnego 

Śląska z muzyką przywołującą na myśl domową atmosferę. 

 

Aspekt pragmatyczny  

Radio jest medium, pozbawionym  bezpośredniego kontaktu ze słuchaczem, 

jednak nie zmienia to faktu, że następuje komunikacja pomiędzy odbiorcą a nadawcą, 

również w przypadku form artystycznych. Aspekt pragmatyczny ujmuje cel 

komunikatu oraz obraz nadawcy i odbiorcy. Tutaj kalką dla każdego z analizowanych 

dzieł będą wyznaczniki gatunkowe artystycznego reportażu radiowego, 

czyli autentyczność, wierność wydarzeniom, aktualność i atrakcyjność dzieła. 

W przypadku analizy awerbalnego tworzywa wybranej audycji, czyli muzyki, te 

cechy mogą mieć jedynie wpływ w subiektywnej ocenie dopasowania muzyki do 

historii lub jeśli mówilibyśmy tutaj o biografii artysty-muzyka, wierności jego 

dyskografii.  

W Schowane w pamięci tematem reportażu są historyczne wydarzenia, jednak 

nagrania zostały zrealizowane w XXI wieku oraz dotykają materii, która swoje 

pokłosie emocjonalne zbiera do dzisiaj. Poruszony jest tu także ponadczasowy 

problem pamięci historycznej.. Bohaterami audycji są więźniowie, naoczni 

świadkowie przywoływanych wydarzeń i osoby zainteresowane. Wszystkie założenia 

,,dobrego” reportażu radiowego zostały tutaj spełnione.  

Mnie w rozpoczętym badaniu interesuje jednak kwestia komunikacji nadawcy, 

autora reportażu z odbiorcą za pomocą muzyki. Ta zdaniem respondentów pełniła 

głównie funkcję tła.  



Naukowy Przegląd Dziennikarski Nr 1/22 

Journalism Research Review Quarterly  

 

118 

 

Wykres 5. Jaką funkcję wg Ciebie pełni muzyka w tym reportażu? / Schowane w pamięci 

[formularz Google, opracowanie własne]. 

 

Można wobec tych odpowiedzi wysnuć wniosek, że osoby, które podczas 

słuchania nie zwracały uwagi na budowę tego reportażu, a na historię i muzykę, 

odebrały tę kompozycję jako melodię towarzyszącą. Ciekawszy obraz komunikacji 

nadawca-odbiorca dają odpowiedzi na pytanie otwarte: jak opisałbyś/ałabyś muzykę 

wykorzystaną w tym reportażu? jakie emocje wywołała w Tobie? Padały komentarze:  

 

,,Jako ciepłą i przyjemną, kontrastującą z opowiadaną historią’’. 

 

,,Muzyka smutna, wywołała uczucie nostalgii”. 

 

,,Wprowadza nastrój, buduje napięcie, obrazuje uczucia bohaterów”. 

 

Zamierzeniem autorki reportażu było wykorzystanie muzyki jako komunikatu, 

który ,,niesie mnóstwo emocji. pomaga opowiadać historię. [...]. Ta muzyka jest 

przewodnikiem, dopełnieniem całości”65. To oznacza, że mimo różnorakiej funkcji 

                                                      
65 Zapis rozmowy z Eweliną Kosałką-Passią z 17.05.2021. 
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utworu muzycznego wykorzystanego w tym reportażu, reakcja słuchaczy 

odzwierciedla emocje zawarte w opowieści, kompozycji oraz odpowiedziała 

na założenia Kosałki-Passii.  

XI.   NIEIDEALNA PIOSENKA – REPORTAŻ ANNY DUDZIŃSKIEJ 

Reportaż Nieidealna piosenka66 to historia Łukasza, który w dzieciństwie był 

porzucony przez matkę. To był punkt zwrotny, który ukierunkował jego los w stronę 

nieszczęść. Z problemami próbuje sobie radzić przez muzykę. Reportaż został 

nagrodzony w wielu konkursach dziennikarskich, w 2014 roku dzieło uhonorowano 

m.in. srebrnym Melchiorem i nagrodą Grand Press. 

Jak wskazuje wprowadzenie w treść reportażu, muzyka odgrywa tutaj 

niezwykle ważną rolę. Anna Dudzińska podkreśla, że ,,w Nieidealnej piosence muzyka 

jest także podmiotem reportażu. Wyśpiewywany przez bohatera, nastolatka z Domu 

Dziecka, rap został zastosowany w wielu funkcjach”67. 

 

Aspekt strukturalny   

 Analogicznie do analizy poprzedniego reportażu, Nieidealną piosenkę można 

przedstawić w uproszczonej formie graficznej:  

 

                                                      
66 https://www.polskieradio.pl/7/3040/Artykul/1910644,Perly-reportazu-Nieidealna-piosenka [dostęp: 

29.05.2021] 
67 Zapis rozmowy z Anną Dudzińską z 06.06.2021 . 
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Rys. 2. Struktura reportażu Nieidealna piosenka; opracowanie własne. 

 

 Reportaż otwiera muzyka, która ma swoją podstawę w zbudowanych scenach68 

studyjnych, gdzie zostały zarejestrowane próby nagrania tytułowej piosenki. Warstwa 

muzyczna, tzw. bit69 przewija się między scenami i scala całą historię.  

Ciekawym zabiegiem w tym reportażu jest wyjście od autonarracji bohatera, 

która płynnie przechodzi w „sceny rodzinne”, czyli zarejestrowaną rozmowę 

konfrontującą bliskich Łukasza. Klamrą tego reportażu jest piosenka, którą poznajemy 

w fazie początkowego przygotowania, a na końcu historii słyszymy ją wykonywaną 

na żywo przez bohatera.  

Nieidealna piosenka to reportaż skonstruowany za pomocą bloków scen, które 

charakteryzują się własną przestrzenią dźwiękową. Akcja dzieje się w studiu 

nagraniowym lub w pomieszczeniu, gdzie spotkała się rodzina bohatera. Finał 

reportażu to koncert, który jest wypadkową pracy w studiu, czyli całego kręgosłupa 

                                                      
68 Sceny, czyli zarejestrowana dźwiękowo sytuacja podczas nagrań reportażu. W Nieidealnej piosence 

rozróżniamy sceny studyjne, odbywające się w studiu nagraniowym; sceny monologu, autonarracji 

i sceny rodzinne, czyli zarejestrowaną rozmowę członków rodziny bohatera.  
69 Z ang. beat (rytm), czyli podkład muzyczny utworów hiphopowych oparty na dźwięku perkusyjnym 

stopa-werbel-hi-hat oraz linii basowej i samplach, czyli zapętlonych dźwiękach lub ich motywach. 

W klasycznej formie charakteryzuje się określonym tempem, ok. 96 bpm (uderzeń na minutę). 
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reportażu. Ogniwem scalającym jest tutaj właśnie piosenka, która jednocześnie jest 

tłem reportażu i częścią autonarracji. 

 

Aspekt poznawczy 

Wcześniej zwróciłam uwagę na to, że muzyka w tym reportażu pełni kilka 

funkcji, co potwierdzają słowa autorki. Anna Dudzińska, w następujący sposób 

opowiada o muzyce zastosowanej w reportażu:  

 
Na poziomie narracyjnym opisuje sytuację bohatera (cyt. „nie widziałem matki/ 

opuściła nas gdy miałem cztery lata”) – tym samym niepotrzebny jest szczegółowy opis 

historii dokonywany przez samego bohatera. Tytułowa Nieidealna piosenka jest także 

elementem budującym nastrój reportażu, pojawia się w miejscach kluczowych, powraca 

niczym refren i wreszcie tytułowy rap jest też wykorzystany dramaturgicznie. 

Od nieudolnych, pierwszych prób wyśpiewania rapu, nauki rytmu, wyklaskiwania (nie do 

przecenienia jest tutaj rola jaką odegrał Krzysztof Kiczek – jednocześnie realizator dźwięku 

i „nauczyciela śpiewu”) do profesjonalnej wersji demo nagranej w studiu radiowym70. 

 

Wobec tego, muzyka oparta na jednym motywie może być jednocześnie częścią 

fabuły reportażu oraz dodatkowym głosem w historii. Zgodnie z tym pełni także 

funkcje wyróżnione przez Białek71, co daje obiektywne odbicie badawcze.  

W tym reportażu motyw muzyczny jest zarówno tłem, jak i narracją, 

czynnikiem stylizującym. Bohater sam napisał tekst, dlatego jest to tak ważna 

i intymna część historii. Dodatkowo, jego drogę śledzimy od pierwszych nieudolnych 

prób aż do finałowego wykonania piosenki, którą można traktować jako swoistą 

retrospekcję z życia bohatera. 

 

 

                                                      
70 Zapis rozmowy z Anną Dudzińską z 06.06.2021. 
71 M. Białek: Polski reportaż radiowy…, s. 26. 



Naukowy Przegląd Dziennikarski Nr 1/22 

Journalism Research Review Quarterly  

 

122 

Aspekt stylistyczny 

Historię Łukasza w reportażu Nieidealna piosenka prowadzi tytułowy utwór 

muzyczny. Jego rap to także swoista autobiografia. Kompozycja dzieła, może 

natomiast wskazywać na formę pamiętnika, ponieważ zarówno w warstwie 

muzycznej, jak i narracyjnej bohater opowiada o sobie. Postaci pojawiające się 

w reportażu, czyli rodzina i realizator nagrań stanowią pewnego rodzaju lustro, 

odbicie głównego bohatera.  

Reportaż Dudzińskiej dotyczy trudnego tematu porzucenia przez matkę oraz 

pokazuję perspektywę marginalizowania osób z problemami, które w sztucznie 

przyjętych normach odbiegają od społecznej wizji ,,wzorowego obywatela”. Dlatego 

też, nie budzi zdziwienia forma muzyczna w jakiej wyraża się bohater.  

 Rap72 to muzyka o agresywnym wyrazie oparta na kulturze hiphopowej. 

W przełożeniu na polski krajobraz i rodzimą historię tego gatunku, jest on kojarzony 

z ,,wychowaniem ulicy” i marginalizowaną warstwą społeczną. Wiele tekstów 

piosenek hip-hop porusza właśnie wątki używek, nielegalnych biznesów, porzucenia 

i bólu, co też ma swoje ukonstytuowanie w genezie samego gatunku. Wobec tego, 

bohater i jego Nieidealna piosenka nabierają autentyczności. Dudzińska zaznacza, 

że ,,wyśpiewanie rapu było dla bohatera swoistą terapią, dowodem na to, że potrafi 

pokonać wszelkie przeciwności. Wiem, że mój bohater często wraca do tego reportażu 

i znajduje w nim siłę tego nastoletniego chłopca sprzed lat”73. 

 

 

                                                      
72 Jako gatunek muzyczny, jak i cała kultura hip-hop powstał we wczesnych latach 70. XX wieku. 

Wówczas popularność zyskiwały imprezy organizowane na ulicach. Taka aktywność była 

praktykowana przez mniejszości Nowego Jorku, będącego kolebką tego stylu. Wraz z rozwojem 

i przechodzeniem gatunku do szerokiej świadomości, zaczął być kojarzony z nielegalnymi występkami 

jego przedstawicieli i przez to sprowadzony do rangi zainteresowań marginesu społecznego. Zmiana 

nastąpiła po pierwszej dekadzie nowego milenium.  
73 Zapis rozmowy z Anną Dudzińską z 06.06.2021. 
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Aspekt pragmatyczny  

 Osadzenie biografii bohatera reportażu Dudzińskiej w teraźniejszej 

perspektywie czasowej za sprawą piosenki, a dokładnie jej nagrań, jest zabiegiem 

łączącym wszystkie wyznaczniki gatunkowe artystycznego reportażu radiowego, 

takie jak: autentyczność, wierność wydarzeniom, aktualność i atrakcyjność dzieła. 

Tutaj tworzywo słowno-muzyczne wpisuje się w tę komunikację werbalną między 

nadawcą a odbiorcą, jednak odbywa się ona za pośrednictwem słów bohaterów, 

autorka nie ujawnia swojej obecności w reportażu.  

 Funkcje w jakich można rozpatrywać muzykę w dziele Dudzińskiej 

to wszystkie, w jakich wcześniej umieściła to tworzywo Białek74. Jest to zarówno 

narracja, środek stylizujący i tło. Autorka w następujący sposób opowiada 

o wykorzystaniu utworu w swoim reportażu:  

W tym konkretnym przypadku muzyka jest elementem świata przedstawionego. 

Nie zawsze wykorzystuję muzykę w reportażach, często staram się by była to muzyka 

immanentnie związana z światem bohatera – dlatego częściej pojawiają się u mnie 

przetworzone, atonalne dźwięki stosowane w funkcji muzyki. W wypadku Nieidealnej piosenki 

muzyka stała się równoległą bohaterką reportażu75. 

 Odbiorcy podczas badania w większości uznali, że to właśnie funkcja narracyjna 

jest przodująca w przypadku tej audycji.  

                                                      
74 M. Białek: Polski reportaż radiowy: wybrane zagadnienia. Poznań 2010, s. 26. 
75 Zapis rozmowy z Anną Dudzińską z 06.06.2021. 
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Wykres 6. Jaką funkcję wg Ciebie pełni muzyka w tym reportażu? / Nieidealna piosenka 

[formularz Google, opracowanie własne]. 

 

Swój wybór, co ważne zgodny w wizją autorki, potwierdzili uczestnicy badania 

w części opisowej76. Po przesłuchaniu reportażu w formularzu pojawiły się takie 

wypowiedzi:  

 

,,Muzyka nie jest profesjonalna, ale to część historii. Dodaje nam dodatkowy walor 

w opowieści”. 

 

,,Proces tworzenia utworu o autobiograficznym tekście jest osią reportażu. 

Poruszające”. 

 

,,Muzyka musiała pojawić się w tym reportażu, gdyż jest jego i integralną częścią. 

Spowodowała zwiększenie poczucia empatii wobec bohatera reportażu”. 

 

Jak wcześniej podkreśliłam słowami autorki reportażu, muzyka jest 

nieodłączniezwiązana z światem bohatera, przez co jej wykorzystanie jest 

autentyczne. Podkreślają to także odbiorcy, którzy zauważyli również, że muzyka 

                                                      
76 Tamże. 
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Nieidealnej piosenki jest kręgosłupem całej opowieści. To świadczy o sprawnym 

budowaniu fabuły przez autorkę. Uwagi stwierdzające , że muzyka to „dodatkowy 

walor opowieści” lub „zwiększa poczucie empatii” świadczą o czytelności nadanego 

komunikatu w tym przypadku za pomocą wykorzystanej tytułowej piosenki. 

XII.  ŻEGLARZ, CZYLI GRA WARTA ŚWIECZKI – REPORTAŻ BEATY 

KWIATKOWSKIEJ 

Reportaż Beaty Kwiatkowskiej77 to historia rodzinnego kina Żeglarz w Jastarni. 

Od 1991 roku dzierżawcą placówki był Bogdan Blindow – legenda świata kiniarzy. 

Po jego śmierci właścicielką kina została jego córka, która prowadzi obiekt do dziś 

przy pomocy mamy i własnej córki. W 2017 roku kinu groziło zamknięcie78. Reportaż 

Kwiatkowskiej to zarówno historia kina, ale także opowieść o sile rodziny i pasji 

przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Można ten utwór radiowy traktować także 

jako metaforę kultywowania pamięci o historii miejsc i ludzi oraz szacunku do 

tradycji. 

 

Aspekt strukturalny 

 Podobnie jak w poprzednich przykładach, można wykazać strukturę reportażu, 

jednak w tym przypadku wymagało to wnikliwego wsłuchania się oraz zwrócenia 

uwagi na niuanse w zmianach scen dźwiękowych lub wątkach, ponieważ został tutaj 

zastosowany ,,montaż filmowy”, charakteryzujący się dużą dynamiką. Żeglarz… 

w uproszczonej formie graficznej przedstawia się następująco: 

 

                                                      
77 https://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1965842,Zeglarz-czyli-gra-warta-swieczki-reportaz-

Beaty-Kwiatkowskiej [dostęp: 29.05.2021]. 
78 W maju 2021 roku została zakończona kolejna zbiórka pieniędzy na rzecz utrzymania kina, jego 

problemy zostały wywołane pandemią i mniejszym ruchem turystycznym na Półwyspie Helskim. 

Zebrano ponad 67 tys. zł z ustalonych 35 tys. zł. Środki mają zostać wykorzystane na utrzymanie 

placówki w sezonie 2021 oraz prace modernizacyjne. 
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Rys. 3. Struktura reportażu Żeglarz, czyli gra warta świeczki; opracowanie własne. 

  

W reportażu została wykorzystana muzyka filmowa79. Jak podkreśla autorka 

audycji, ,,lubię miksować muzykę z dźwiękami używanymi w reportażu. Wtedy jest 

ona częścią tak zwanego krajobrazu dźwiękowego”80. Ten zabieg został także 

wykorzystany w tym dziele  (na schemacie: linia przerywana) i łączy wszystkie wątki 

opowieści.  

 Reportaż rozpoczyna się od sceny przyjazdu autorki do Jastarni, gdzie znajduje 

się kino Żeglarz, swoistym rozpoczęciem może być fragment, w którym Kwiatkowska 

poszukuje tego miejsca. Prawdziwie filmowym otwarciem jest jednak, stylizacja/głos 

lektora przedstawiający bohaterki reportażu. Następnie pojawiają się kolejne sceny 

opowiadające o historii kina oraz jego właścicielkach. Segmenty przerywa muzyka 

i fragmenty filmowe, które mimo możliwości wyróżnienia ich w strukturze, wciąż 

tworzą przestrzeń dźwiękową i są unikalnym tłem historii. 

                                                      
79 W reportażu usłyszymy fragmenty ścieżek dźwiękowych z filmów, o których opowiadają bohaterki. 

Są to: Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego, Pożegnanie z Afryką Sydneya Pollacka, Bez przebaczenia Clinta 

Eastwooda.  
80 Zapis rozmowy z Beatą Kwiatkowską z 03.06.2021 . 
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Aspekt poznawczy 

 Muzyka w reportażu Żeglarz, czyli gra warta świeczki jest ważnym komentarzem 

do słów bohaterek, które prowadzą kino w Jastarni. Oczywiście jest też czynnikiem 

stylizującym, pomagającym w łatwiejszym odbiorze historii. W reportażu pojawia się 

motyw zagrany na harmonijce ustnej. Jego użycie jest uzasadnione i potrzebne, 

aby zrozumieć, jaką muzykę lubił i wykonywał pierwszy właściciel kina, Bogdan 

Blindow. Poza tym w reportażu usłyszymy fragmenty ścieżek dźwiękowych z filmów, 

o których opowiadają bohaterki”81 – mówi o zastosowaniu muzyki w swoim dziele 

Beata Kwiatkowska.  

 Warstwa muzyczna stanowi odniesienie do wypowiedzi bohaterek. Pomaga to 

przybliżyć pojawiające się postaci oraz tytuły filmowe, o których mówią. Takie 

wykorzystanie ma na celu przywołanie swoistej magii kina oraz może służyć jako 

pewnego rodzaju objaśnienie poszczególnych wątków, które tak jak zauważyłam, 

są zmontowane w sposób dynamiczny, ale tworzą ciągłą treść. Jednocześnie nie są 

autonomiczną formą, która dodałaby nową wartość do opowieści, podobnie jak 

harmonijka, o której wspomniała autorka. Elementy muzyczne w tym reportażu są 

jedynie obrazem wypowiadanych słów, tym samym uplastyczniają przekaz.  

 

Aspekt stylistyczny 

Kwiatkowska przyznaje, że warstwa muzyczna jest tutaj zróżnicowana, jednak 

oparta na jednym motywie – muzyce filmowej82. Ta forma jest komponowana 

specjalnie na potrzeby dzieła filmowego,  może być: ilustracją, czyli wówczas oddaje 

w dźwięku emocje przedstawiane przez aktorów lub nastrój obrazu, a także 

                                                      
81 Tamże. 
82 Zob. A.G. Piotrowska: O muzyce i filmie: wprowadzenie do muzykologii filmowej. „Acta Musicologica 

Universitatis Cracoviensis” 2014, t.XXV, https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/view/348/230 

[dostęp 18.05.2021] 
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kontrapunktem, czyli warstwą dopełniającą, charakteryzującą postaci, nastrój oraz 

przeżycia psychiczne bohaterów.  

W przypadku komponowania muzyki do filmu mamy do czynienia z formą 

odpowiadającą obrazowi. Nie ma to przełożenia na reportaż radiowy, nawet przy 

wykorzystaniu wszystkich dostępnych zabiegów akustycznych. Dlatego, muzyka 

wykorzystana w audycji o kinie Żeglarz jest tzw. dopowiedzeniem i malowaniem 

dźwiękiem tego, o czym mówią bohaterki, m.in. wspominając ulubione filmy.  

 

Aspekt pragmatyczny  

 Problemy z finansowaniem kina Żeglarz były motywacją do rozpoczęcia nagrań, 

co świadczy o aktualności wydarzeń w czasie antenowej premiery reportażu, jednak 

poza zarysowanym problemem, jest to historia obiektu i jego właścicieli, trzech 

pokoleń rodziny Blindow. Dodatkowo, muzyka wykorzystana w reportażu pełni 

równocześnie funkcje tła i stylizacji. Tę drugą właściwość wskazywali odbiorcy.  

 

 

Wykres 7. Jaką funkcję wg Ciebie pełni muzyka w tym reportażu? / Żeglarz, czyli gra 

warta świeczki [formularz Google, opracowanie własne]. 

 

 Czytelność intencji, z jaką została wykorzystana muzyka w tym reportażu 

potwierdzają słowa:  
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,,Muzyka spowodowała, że wczułam się w treść reportażu”. 

 

,,Muzykę odebrałam jako bardzo realistyczne przedstawienie i wprowadzenie nas w 

świat kina. Muzyka obrazowa, filmowa, wprowadzająca nastrój”. 

 

,,Podkreśla emocje bohaterów. Łączy wypowiedzi”. 

 

W tym miejscu warto postawić pytanie: czy muzyka w formie tła może być 

dodatkowym komunikatem? Zależność melodii od treści i słów w tym przypadku jest 

bardzo wyraźna, stąd też nadrzędna funkcja stylizująca, która dopełnia opowieść, 

ale nie wysyła dodatkowego komunikatu do słuchacza. Dzięki takiemu 

wykorzystaniu muzyki przedstawiana historia może być bardziej zrozumiała 

i czytelna dla odbiorców. 

XIII. KYKS – REPORTAŻ ALEKSANDRY SIĄŻNIK 

Kyks83 to dźwiękowy portret Jana Kyksa Skrzeka, bluesmana, którego historię 

opowiadają jego koledzy z zespołu, przyjaciele i postacie katowickiej sceny muzycznej 

przez lata związane z artystą.  

Jan Kyks Skrzek urodził się w 1953 roku w Siemianowicach Michałkowicach. 

W domu dorastał z dwojgiem rodzeństwa. Zgodnie z tradycją rodzinną poszedł do 

pracy na kopalni, gdzie spędził prawie dekadę. Ciężka, siermiężna praca nie 

przeszkadzała mu w muzykowaniu. Grał do końca swojego życia. Zarówno muzyka, 

jak i Śląsk były najbliższe jego sercu. Na jego losie odcisnęło piętno  przysłowie, 

że prawdziwy bluesman to biedny bluesman. Odszedł w 2015 roku, dwa miesiące 

przed ważnym koncertem Miuosh i Jimek, wraz z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego 

                                                      
83 https://www.radio.katowice.pl/zobacz,45498,Kyks.html [dostęp: 11.10.2019] 
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Radia na scenie NOSPR-u oddali mu hołd. Jest to także metaforyczna opowieść 

o ,,śląskiej dupowatości”84. 

 

Aspekt strukturalny 

 Analogicznie do pozostałych przykładów, reportaż Kyks w formie graficznej 

pokazuje uproszczoną strukturę audycji. Z uwagi na powtarzalność niektórych 

segmentów można skrócić diagram do zaznaczenia kluczowych punktów zmiennych. 

 

Rys. 4. Struktura reportażu Kyks; opracowanie własne. 

 

 W reportażu Kyks pojawiają się głosy  bohaterów oraz autorska muzyka głównej 

postaci tej audycji. Muzyka to przekrój nagrań z albumów studyjnych oraz 

zarejestrowanych podczas koncertów. Podobnie jak w przypadku audycji Anny 

Dudzińskiej85, muzyka jest tu immanentnym elementem historii. 

                                                      
84 Kazimierz Kutz pisał o ,,dupowatości” Ślązaków w powieści Piąta strona świata. Zob. K. Kutz K, Piąta 

strona świata, Kraków 2010, s 22–23. Zob. także https://nto.pl/dlaczego-slask-jest-dupowaty-rozmowa-

z-kazimierzem-kutzem/ar/4146689 [dostęp 16.05.2021] 
85 Reportaż Nieidealna piosenka. 
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Zarówno słowo mówione oraz dźwięk płynnie przez siebie przechodzą, jednak 

są uporządkowane w kolejności chronologicznej wg biografii Jana Kyksa Skrzeka. 

Audycja rozpoczyna się od pośmiertnego koncertu, który podyktował dyskursu tej 

opowieści. Kolejno od lat dzieciństwa, przez pracę na kopalni, aż do działalności 

muzycznej, głosy przyjaciół opowiadają historię bluesmana. Na zasadzie klamry 

został zastosowany powrót do dnia śmierci, jednak swoistym zakończeniem 

i jednocześnie otwarciem są oklaski publiczności. 

Ważnym zabiegiem strukturalnym było w tym przypadku uporządkowanie 

treści wg tematyki, np. dom rodzinny, praca muzyka, prywatność i osobowość 

bohatera, śmierć. Ułożenie luźno powiązanych ze sobą wypowiedzi w bloki, 

ale z zachowaniem chronologii wydarzeń, pomaga odnaleźć się słuchaczowi na osi 

życia Kyksa. Łącznikiem wszystkich segmentów jest muzyka korespondująca 

z opowieściami lub osią życia artysty. 

 

Aspekt poznawczy 

 W tym reportażu została wykorzystana muzyka bohatera – Jana Kyksa Skrzeka 

– nagrania z albumów ,Górnik blues, Modlitwa bluesmana w pociągu oraz Dwa braty 

z koncertu z Józefem Skrzekiem. Poza drugą z wymienionych pozycji, wszystkie płyty 

zostały zarejestrowane w formie koncertowej. Samo otwarcie oraz fragment 

w połowie audycji to piosenka Piąta strona świata nagrana z Miuoshem. Jest to punkt 

orientacyjny na osi czasu, ponieważ wypowiedzi dzielą się na przed i po wydaniu tego 

utworu słowno-muzycznego. Sam Miuosh jest swoistym narratorem tej opowieści.  

 Muzyka Kyksa to blues i autobiograficzne piosenki, co już z góry narzuca pewną 

formę narracyjną, łączy ze sobą wypowiedzi bohaterów reportażu oraz dopowiada 

konkretną charakterystykę postaci, którą trudno wyrazić w słowach. Jeden z głosów 

powiedział, że ,,Janka trudno było wyobrazić sobie bez pewnych atrybutów” i wtedy 

pojawia się dźwięk harmonijki, na której grał.  
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 Na początku reportażu dostajemy informację o śmierci bohatera, dlatego też 

nie pojawia się on fizycznie jako komentator, jedynie jego głos zostaje wprowadzony 

razem z muzyką. Materiał z nagrań koncertowych był okraszony jego wypowiedziami 

lub zapowiedziami piosenek. Na końcu tej audycji Kyks pojawia się w archiwalnym 

nagraniu jak ,,duch z zaświatów”, wspominając dzień swojego urodzenia. 

Wykorzystanie muzyki bohatera miało tutaj zadanie lustrzanego odbicia 

wspomnień jego przyjaciół, komentowania historii oraz wprowadzało element 

stylistyczny – śląski blues. Tak jak w reportażu Nieidealna piosenka, muzyka Kyksa jest 

autobiograficzna przez co wprowadza dodatkową wartość życiorysu artysty, 

opowiadany przez samego nadrzędnego bohatera. 

 

Aspekt stylistyczny 

 Muzyka autorska, jak już wcześniej zauważyłam, sama w sobie jest biografią 

artysty. Kyks pisał o sobie i o tym, co go otacza i jest mu najbliższe. Teksty 

z wtrąceniami gwarowymi tłumaczą wykorzystane cytaty i naleciałości rozmówców. 

Tą mową posługuje się większość reprezentantów śląskiej sceny bluesowej. 

Taki zabieg pomaga zwizualizować klimat oraz region, w tym przypadku kluczowy 

dla nagrania.  

 Poza plastycznością gwary, sama muzyka buduje aurę reportażu oraz wpuszcza 

nas w zadymione kluby bluesowe, dzięki wykorzystaniu piosenek zarejestrowanych 

podczas koncertów.  

Gatunek muzyczny jakim jest blues cechuje się nostalgią oraz refleksyjnością, 

dlatego dodatkowo wypełnia ten reportaż emocjami. Z drugiej strony, kiedy miało być 

żywo, zostały wykorzystanie fragmenty boogie86. Różnorodność muzyki jest także 

odbiciem kolorów bohatera reportażu.  

                                                      
86 Boogie to styl gry na fortepianie, przeważnie w instrumentalnym bluesie, z charakterystycznymi 

figurami basowymi. Grany w rytmicznie, w odpowiednim tempie, ma wywołać wesoły nastrój. Nazwę 

tej muzyki zapożyczył swingujący taniec towarzyski.  
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Aspekt pragmatyczny  

 Portret artysty, postaci lub bohatera historycznego, to szczególny rodzaj 

reportażu radiowego. Mimo że mieści się w ramach gatunku to może przypominać 

strukturalnie , np. reportaż problemowy, ale wciąż nie spełnia podstawowej zasady 

aktualności. W tym przypadku akcja rozpoczyna się koncertem, który odbył się już po 

śmierci Jana Kyksa Skrzeka, jednak jest to tylko punkt orientacyjny na osi czasu 

opowiadanej historii i nawiązanie do chwili obecnej. 

 Reportaże radiowe zwykle mają kilka warstw. To znaczy, że w przypadku Kyksa 

w pierwszym odbiorze słyszymy historię bohatera, w kolejnym doszukujemy się 

opowieści o śląskości i charakterystycznych cechach mieszkańców tego regionu, 

a na koniec zyskujemy przekonanie o nieśmiertelności muzyki, która w tym reportażu 

jest najważniejsza.  

 Muzyka charakteryzuje, zapowiada oraz podsumowuje przywoływane przez 

bohaterów wspomnienia w reportażu Kyks. Podobnie uznali respondenci badania: 

 

 

Wykres 8. Jaką funkcję wg Ciebie pełni muzyka w tym reportażu? [formularz Google, 

opracowanie własne] / Kyks. 
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 Bogactwo wykorzystanego dźwięku i budowanie muzyką narracji wskazywało 

także odbiorcom na funkcje tła lub czynnika stylizującego, co z góry zakładał gatunek 

muzyczny oraz forma operująca wprowadzeniem dźwięku pod słowo mówione. 

Mimo zabiegów stylistycznych, główna funkcja wykorzystania muzyki w tym 

reportażu została jednak odebrana poprawnie. Respondenci komentowali swój wybór 

następująco:  

 

,,Muzyka uzupełnia historię i pozwala usłyszeć to, o czym opowiadają rozmówcy”. 

 

,,Niezbędny element tego reportażu. Muzyka mówi o bohaterze więcej, niż wypowiedzi 

uczestników. Odczułem niedosyt muzyki, choćby w tle”. 

 

,,W moim odczuciu muzyka, którą mogliśmy usłyszeć w fragmentach reportażu nadawały mu 

niepowtarzalny klimat, oddający postać omawianego mistrza Kyksa”. 

 

 Zgodnie z założeniem, że muzyka w reportażu Kyks jest autobiografią 

tytułowego bohatera, to także wprowadza dodatkowy podmiot w tym dziele 

radiowym. Jak podkreślił jeden z badanych: „muzyka mówi o bohaterze więcej, 

niż wypowiedzi uczestników”.. Słuchacz na swój sposób odczytał emocje, które niosły 

piosenki wykorzystane w reportażu i zrobił to na korzyść bohatera. 

XIV. MISJA – REPORTAŻ ANTONIEGO ROKICKIEGO 

Reportaż ,Misja87 to historia rodziny państwa Czepirskich. Audycja miała 

premierę w 2018 roku. Nagrania rozpoczęły się rok i dwa miesiące po samobójczej 

śmierci dziewiętnastoletniego syna Aleksandra. Nastolatek cierpiał na depresję, 

której objawy zauważyli nauczyciele z jego szkoły. 

                                                      
87 https://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/2227809,Misja-%e2%80%93-reportaz-Antoniego-

Rokickiego [dostęp: 29.05.2021] 
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Magdalena i Tomasz Czepirscy, rodzice nastolatka, wpuszczają reportera 

do domu, opowiadają mu o swoim życiu i wspominają zmarłego syna. Zależy im na 

tym, by głośno mówić o problemie depresji wśród młodzieży. To ich cel.  

Misja to także opowieść o wychodzeniu z żałoby i relacjach rodzinnych. 

 

Aspekt strukturalny 

 Reportaż Antoniego Rokickiego jest bardzo prosty w swojej strukturze. Całość 

prowadzi głos matki, pani Magdaleny, czasami przerywany muzyką, wypowiedzią 

męża, reportera lub dźwiękami tła. Audycję, analogicznie do poprzednich reportaży, 

można przedstawić w formie wizualnej:  

 

 

Rys. 5. Struktura reportażu Misja; opracowanie własne. 

 

 Autor buduje dźwiękowe sceny, które zaczynają się od świątecznych 

przygotowań po stracie syna, poprzez historię o jego samobójczej śmierci, depresji 

i wychodzeniu z żałoby rodziców. Na końcu dowiadujemy się o tytułowej misji. 

 Budowanie napięcia tego reportażu jest prowadzone od początku tak, żeby 

wachlarz emocjonalny był równomiernie rozłożony na całość nagrania. Podobnie 

autor zadziałał z muzyka, która pojawia się ostrożnie i intencjonalnie. Rokicki 
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wykorzystał dwa utwory w swoim dziele. Pierwszy pojawia się pod wypowiedzią 

bohaterki w dwóch miejscach – na początku reportażu (1'37'') i w czasie opowieści 

o nocy, kiedy nastolatek popełnił samobójstwo (7'). Druga piosenka, która pojawia się 

pod koniec reportażu, to Co mi Panie dasz zespołu Bajm. Ten utwór jest swoistą klamrą 

opowieści o dziecku Czepirskich. 

 Autor audycji podkreśla, że zharmonizowanie słowa z muzyką nie należy do 

najłatwiejszych w pracy nad reportażem. 

 

Jestem bardzo ostrożny w doborze muzyki do reportażu. Z pewnością dopasowanie 

utworu nie jest dla mnie łatwe z uwagi na to, że nie mam wykształcenia muzycznego. 

Korzystam więc z uprzejmości kolegi reportażysty, Jakuba Tarki, który jest pasjonatem 

muzyki. Od czasu do czasu proszę go o rady, zwłaszcza kiedy pracuję nad dłuższymi 

reportażami,[…] niekiedy kilka miesięcy88. 

 

Muzyka w reportażu Misja jest dobrana do treści, jest oszczędna w czasie 

wykorzystania, ale nie zawsze ascetyczna w formie. 

 

Aspekt poznawczy 

Jak już zauważyłam, muzyka w reportażu Misja była wybrana pod jego treść. 

Autor szukał ścieżki dźwiękowej, która jednocześnie wzmocni emocje, ale też będzie 

cezurą czasową dla punktu kulminacyjnego fabuły reportażu, stąd dobór utworu 

Maksa Richtera. Druga piosenka to –  ,,Co mi Panie dasz89” zespołu Bajm – będąca 

rzeczywistym wyboremmatki zmarłego nastolatka.  

Kiedy zapytałem bohaterkę audycji o to, jak spędzała czas wolny z synem, kobieta 

opowiedziała mi, że często razem słuchali muzyki. Poprosiłem o podanie konkretnych 

piosenek i zaproponowałem, żebyśmy razem je wysłuchali. Kiedy usłyszałem utwór Bajmu, 

                                                      
88 Zapis rozmowy z Antonim Rokickim z 17.05.2021. 
89 Co mi Panie dasz jeden z największych sukcesów komercyjnych w dyskografii grupy. Autorką muzyki 

i słów jest Beata Kozidrak. 
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wiedziałem, że na pewno go wykorzystam w audycji”90. 

 

Poza wyborami konkretnych utworów oraz piosenek, na dźwięki tła składają 

się także odgłosy przesuwanych rzeczy podczas nagrań rozmów z rodzicami 

oraz wprowadzający dźwięk telewizora, jednak nie ma to przodującej funkcji oraz 

słyszalności, jest to tło historii. Konkretna muzyka, czyli wymienione dwa utwory, 

stanowią odrębną warstwę na osi czasu dźwięku.  

Podobnie jak w omówionych reportażach, muzyka miała tutaj narzuconych 

kilka funkcji, ale przede wszystkim, była wykorzystana celowo i dobrana pod daną 

opowieść. To bardzo ważny aspekt pracy z muzyką do reportażu, bo nie została ona 

skomponowana specjalnie”, jednak wyszukanie melodii, a w drugiej części 

nawiązanie do słów bohaterki, świadczą o dużej staranności i precyzyjnej wizji autora. 

 

Aspekt stylistyczny 

,,Muzykę M. Richtera podłożyłem pod wypowiedzi bohaterki w dwóch 

miejscach, aby zasygnalizować słuchaczowi tajemnicę i smutek, który towarzyszy tej 

historii”91 – mówi autor reportażu Misja. Rokicki dodaje także, że przebojowa piosenka 

Bajmu, także nie miała odwrócić uwagi od opowiadanej historii:  

 

Pod koniec reportażu, kiedy bohaterka i jej mąż opowiadają o przyszłości, dodałem 

wspomnianą piosenkę. Starałem się, żeby nie była ona zbyt głośno, aby była w tle. Audycję 

kończą słowa bohaterki: „Ta piosenka to takie podsumowanie, co? Szczególnie ten tekst: 

Co mi Panie dasz, w ten niepewny czas...? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość 

na tę resztę lat.?”.92 

                                                      
90 Zapis rozmowy z Antonim Rokickim z 17.05.2021. 
91 Tamże. 
92 Tamże. 
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 Mimo plastyczności wykorzystanego utworu Richtera93, dźwięk jedynie 

buduje emocje, jednak jest pozbawiony szczególnej stylizacji ze względu na krótkie 

fragmenty. Jedynie w przypadku piosenki Beaty Kozidrak, można tutaj zauważyć 

próbę uchwycenia bliskości z rodziną, o której opowiada reportaż.  

Wykorzystanie muzyki w tym wypadku miało pragmatyczną funkcję tła oraz 

jest formą przerywnika, ponieważ każdorazowo kończy jakąś część historii. 

W przypadku omawianej piosenki zespołu Bajm, można zauważyć tutaj cechy 

komentarza do opowieści. 

 

Aspekt pragmatyczny  

 Z góry założona funkcja budowania tła reportażu za pomocą konkretnej muzyki 

została odczytana przez respondentów, jednak mieli oni problem z rozszyfrowaniem 

samej budowy. Uczestnicy badania na drugim miejscu postawili na muzykę w formie 

komentarza, jednak ta w reportażu Misja nie wprowadza dodatkowej autonomicznej 

treści, jest sygnałem i otwarciem słów bohaterki, które w samym reportażu są ważnym 

punktem.  

 

 

                                                      
93 Muzyka Maksa Richtera opiera się na łączeniu muzyki klasycznej z elektroniczną. Kompozytor 

porusza się w świecie muzyki filmowej, stąd jego obrazowe spojrzenie na dźwięk. 
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Wykres 9. Jaką funkcję wg Ciebie pełni muzyka w tym reportażu? [formularz Google, 

opracowanie własne] / Misja. 

 

 Wybraną muzykę respondenci ocenili jako niezauważalną, ale budującą emocje. 

Odpowiadali:  

 

,,Podkreśla emocje wypowiadających się”. 

 

,,Muzyka w tym reportażu przede wszystkim nie przeszkodziła mi w odbiorze, bardzo 

trudnym zresztą, reportażu co jest ważne w przypadku tak trudnego tematu”. 

 

 Wykorzystana muzyka została podłożona pod słowo mówione, więc 

automatycznie zyskała funkcję tła. Z powodu braku zależności między muzyką 

Richtera a samą merytoryką, nie można uznać jej jako komentarza lub narracji. 

W przypadku wykorzystania piosenki zespołu Bajm jest podobnie. Jej umiejscowienie, 

wprowadzenie pod ścieżką z wypowiedzią, jest tylko plastyczną formą wykorzystania 

muzyki, mimo pozornej funkcji komentującej.  

 W przypadku tego reportażu sama historia miała nadrzędną wartość dla 

słuchaczy. Z uwagi na poruszany problem, wykorzystanie muzyki w minimalnym 

stopniu było wskazane.  
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Wszystkie przeanalizowane przeze mnie reportaże różnią się od siebie 

tematem, strukturą pod względem budowy oraz prowadzenia narracji. Nadrzędnym 

czynnikiem wspólnym jest wykorzystanie muzyki w każdym z nich. Zastosowanie 

muzyki jako autonomicznej części reportażu radiowego w strukturze audycji różni się 

jednak, u każdego z autorów, chociaż funkcje przenikają się. W zestawieniu z opinią 

odbiorców można wyciągnąć wniosek, że dominująca funkcja wykorzystania 

piosenki w reportażu radiowym zależy nie tylko od założenia twórcy, ale przede 

wszystkim od interpretacji słuchacza.  

XV. NADAWCA KONTRA ODBIORCA 

Reportaż radiowy rozwija się dynamicznie. To znaczy, że w zestawieniu 

nadawcy audycji z jej odbiorcą, autor ma przewagę. Słuchacz nie wie, jakie fazy 

i emocje spotkają go w czasie trwania reportażu. To z jakim nastawieniem osoba 

po drugiej stronie głośnika podchodzi do odsłuchu ma duży wpływ na ocenę 

i rozumienie całości.  

Załóżmy, że słuchacz jest zmęczony, gotuje obiad, a oprócz radia w drugim 

pokoju jest włączony telewizor. Odbiorca programu radiowego jest wówczas 

rozproszony. Podobna sytuacja rysuje się w momencie jazdy samochodem, kiedy jest 

włączone radio. Odbiorca zwykle nie przebywa w warunkach preferencyjnych do 

odbioru reportaży radiowych, dlatego przy założeniu, że słuchamy radia w czasie 

innych czynności i docierają do nas różne bodźce, należy zadać pytanie – co 

zatrzymuje naszą uwagę? 

Dobrze skonstruowany reportaż radiowy powinien być czytelny dla słuchacza. 

To znaczy, że odbiorca potrafi wydobyć komunikat zawarty w danym nagraniu oraz 

zrozumieć jego sens. Źle wykorzystane zabiegi stylistyczne w reportażu mogą 

przeszkodzić w odsłuchu. Może być za dużo muzyki lub za mało efektów, a głos 

bohatera zbyt nużący. Sprawny reportażysta będzie jednak, posługiwał się 
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wszystkimi narzędziami tak, żeby zatrzymać słuchacza przy swojej audycji. 

Prezenterzy radiowi często opierają popularność swoich programów na podstawie 

charyzmy lub dynamiki prowadzenia audycji, ale w przypadku reportaży radiowych, 

poza ciekawym tematem, autorzy mają jeszcze radiowe środki wyrazu. Jednym z nich 

jest muzyka. 

 

 W każdym z badanych przeze mnie reportaży, muzyka miała określoną przez 

autora funkcję oraz zastosowanie. Często materia dźwiękowa przechodziła np. od tła 

do komentarza, jednak stale był to wyreżyserowany zabieg. 

 

 

Wykres 10. Czy muzyka w wybranych reportażach pomagała zrozumieć opowiadaną 

historię? [formularz Google, opracowanie własne]. 

 

W większości z przesłuchanych przez uczestników badania reportaży, muzyka 

pomogła zrozumieć opowiadaną historię (1 – wcale, 5 – pomogła). To znaczy, że bez 

względu na funkcję wykorzystania, czy jako tło w przypadku Misji, czy jako 

komentarz w  Kyksie lub zmienne formy w reportażu Anny Dudzińskiej, muzyka 

zawiera konkretny komunikat, bez którego dane dzieło nie byłoby pełną historią. 
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Oczywiście, należy założyć, że mogą wystąpić wyjątki od reguły, kiedy ktoś nie 

odbierze komunikatu zapośredniczonego w muzyce lub odczyta go błędnie. Jest to 

badanie na poziomie emocjonalnej percepcji słuchaczy, dlatego też spektrum odbioru 

może być szerokie. W mojej analizie zawęziłam grono do kilkunastu osób, które 

posłużyły za próbę badawczą. W tym przypadku, rolę tzw. próby kontrolnej pełniły 

wypowiedzi samych autorów reportaży.  

Warto zaznaczyć, że odbiór muzyki może odbywać się na wielu poziomach. 

Według teorii estetyki muzyki możemy rozumieć muzykę jako:  

 

● zbiór dźwięków wydawanych przez instrumenty  lub wytworzonych 

mechanicznie; 

● utwór ideowy, czyli ujawniający emocje; 

● przeżycia twórców; 

● odbicie rzeczywistości i natury (teoria naśladownictwa). 

 

W uproszczeniu, komunikacja między nadawcą a odbiorcą, zapośredniczona 

przez muzykę, może odbywać się na wielu poziomach percepcji. Przeprowadzona 

analiza pokazuje, jednak że bez względu na gust, czy wnikliwość słuchania, 

uczestnicy badania potrafili ocenić wartość komunikatu oraz motyw wykorzystania 

muzyki w wybranych reportażach. 

 

Przeprowadzone przeze mnie badanie, poprzedzone analizą, pokazało 

zależności między odczuwaniem słuchaczy a zamierzeniem autora. Od strony 

naukowej, podejmowanie tematu, który należy badać empirycznie jest skazane na 

pewne uogólnienia w rozumieniu problemu badawczego. Ostatecznie uznaję jednak, 

że badanie dało pozytywne wyniki na rzecz tezy, że muzyka w artystycznym 

reportażu radiowym jest komunikatem samym w sobie, który można odczytać na tle 

całej fonosfery bez względu na funkcję. 
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W dodatku, komunikatywność muzyki ma szerokie spektrum rozumienia. 

Nie zawsze, muzyka sama w sobie, dodaje reportażowi nową jakość merytoryczną, 

ale impuls jaki odbiera słuchacz jest informacją zakodowaną w dźwięku wysłaną 

od autora audycji do odbiorcy, tym samym stając się dodatkowym komunikatem. 
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