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DLACZEGO WSPÓŁCZESNA MŁODZIEŻ 
NIE POTRZEBUJE MUZYCZNEGO NOŚNIKA? 

SPOSTRZEŻENIA WŁASNE WOBEC POMYSŁU 
DAVIDA KUSEKA – MUZYKA JAK WODA

Streszczenie: W niniejszym tekście przedstawiam powody, dla których dzisiejsi nastolatkowie 
nie kupują nośników muzycznych. Punktem wyjścia dla tych rozważań jest pytanie o sens dal-
szego istnienia nośników muzycznych. W artykule przedstawione zostają także nowe rozwiąza-
nia dotyczące dystrybucji i sprzedaży muzyki w najbliższej przyszłości oraz próba ich ocenienia. 
Końcowa część tekstu poświęcona została próbie przewidzenia dalszego działania rynku mu-
zycznego w oparciu o wcześniejsze analizy.
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Od przeszłości ku teraźniejszości...

Powyższy tekst należy rozpocząć od postawienia mocnej tezy, czyli określenia 
się po jednej ze stron dotyczącej współczesnego myślenia o dystrybucji muzyki. 
Moim zdaniem istnienie nośnika, jakim jest CD, jest dziś przesądzone definityw-
nie. Jego ewentualne istnienie zależne będzie tylko od fetyszyzmu odbiorców pra-
gnących postawić płytę, traktowaną w kategorii gadżetu, na półce pomiędzy innymi 
nośnikami, do których przywykli. Sprowadzenie kompaktu do roli gadżetu nastąpi-
ło wraz z przetwarzaniem zakupionego nośnika w formę dygitalną, możliwą do od-
tworzenia na domowym pececie, laptopie lub przenośnym odtwarzaczu Mp3, dziś 
zaś najczęściej do przystosowanego w tym celu telefonu komórkowego. Znacznie 
ciekawsze od dalszego istnienia kolejnego nośnika muzycznego jest pytanie o to, 
czy album jako całość przetrwa, bez względu na to, jak zostanie dystrybuowany. 
Według ostatnich wyników sprzedaży czeka nas powrót do przełomu lat 50. i 60. 
wieku XX, gdy w muzyce popularnej najważniejszą rolę spełniał singiel, czyli po-
jedyncza piosenka – przebój. Czy wobec tego dystrybucja muzyki zatoczyła koło?

Pisząc w 1981 roku piosenkę „Tom’s Dinner”1, Suzanne Vega nie spodziewała 
się zapewne, że jej utwór stanie się zalążkiem do powstania formatu Mp3, który na 
zawsze zmieni oblicze przemysłu muzycznego.

Prof. Karl Heinz Brandenberg, który był głównym koordynatorem projektu, 
pracując nad stworzeniem w pełni komputerowego zapisu muzyki, usłyszał w radiu 

1 S. Vega, Solitude Standing, A&M Records, 1987.
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krótki utwór Vegi, zaśpiewany a capella. Postanowił, iż to właśnie ta kompozycja 
stanie się wykładnią dla dalszych badań prowadzonych przez niego oraz grupę jego 
asystentów. Brandenberg był świadom niebywałej trudności, jaką będzie zachowa-
nie, jak sam stwierdził: „niezwykłego ciepła” słyszalnego w głosie wokalistki. Za-
nim grupie badaczy udało się osiągnąć postawiony cel, nazwany następnie Mp3, 
osoby pracujące nad projektem musiały wysłuchać utworu Vegi tysiące razy. Wynik 
swoich badań prof. Brandenberg odtworzył samej wokalistce, uradowany, iż jego 
wersja brzmi jak oryginał. Suzanne była innego zdania: „Właściwie dla moich uszu 
brzmiało to tak, jakby było tam troszkę więcej wysokich dźwięków. Mp3 nie brzmi 
tak ciepło jak oryginał, może dlatego, że dolne dźwięki są lekko przycięte”2.

Mimo licznych prób negacji formatu, wykazywania dalekiego od ideału brzmie-
nia oraz tendencji do spłaszczania dźwięku, Mp3 zdominowało rynek muzyczny, 
uwalniając muzykę po raz pierwszy od muzycznego nośnika, który w XX wieku stał 
się dla ludzi synonimem wolności oraz możliwości odtwarzania ulubionych nagrań 
bez końca. Droga do tego prowadziła od ebonitowych płyt wyprodukowanych pod 
koniec wieku XIX, poprzez płyty winylowe zaprezentowane w 1963 r. przez kon-
cern Philips, kasetę magnetofonową, po płytę kompaktową towarzyszącą nam od 
1982 roku.

Niestety, żaden z nośników nie należał do idealnych ze względu na podatność 
na uszkodzenia. Najbliższym ideału stał się format compact disc, ponieważ w prze-
ciwieństwie do winylu nie rysował się szybko oraz nie ulegał uszkodzeniu w wyniku 
licznych odsłuchań za pomocą gramofonowej igły, zastąpionej w tym wypadku la-
serem odczytującym zerojedynkowy zapis danych zawarty na CD. Daleka od ideału 
była również kaseta magnetofonowa, głównie z powodu niskiego pasma przenosze-
nia dźwięku i częstego wkręcania się taśmy w głowicę odtwarzacza. Mankamenty 
nośnika nie przeszkodziły jednak, by stał się najważniejszym nośnikiem, pozwalają-
cym od końca lat 60. do połowy lat 90. XX wieku na rozkwit piractwa muzycznego. 
Ze względu na wysokie ceny płyt winylowych, później też kompaktowych, znaczna 
część słuchaczy kopiowała albumy na tańsze taśmy. Niezadowolone z tego faktu 
wytwórnie płytowe, liczące straty w setkach tysięcy dolarów, postanowiły tworzyć 
specjalne akcje zwalczające piractwo. Jedną z nich stała się słynna akcja z lat 80. 
pod nazwą Home taping is killing music – and it’s illegal3. Postanowiono wówczas, 
iż na albumach najsłynniejszych artystów pojawią się małe naklejki z przekreśloną 
kasetą magnetofonową i powyższym hasłem. Akcja, niestety, nie odniosła sukce-
su, a proceder przegrywania trwał nadal, z czasem zmienił się tylko nośnik, na 
który przegrywano oryginał. Śmierć kasety magnetofonowej ogłoszono oficjalnie 
w 2006 roku, kiedy to zaprzestano całkowicie ich produkcji. Ostatnią kasetą wyda-
ną w Polsce był album U2 – „How to Dismantle an Atomic Bomb” z roku 2004. 
Śmierć nośnika ogłoszono jednak przedwcześnie. Od końca 2009 roku wiele wy-

2 http://kottke.org/08/09/suzannevega-themother-ofthe-mp3 (27. 04. 2011).
3 Domowe kopiowanie zabija muzykę i jest nielegalne (tłum. własne autora).
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twórni alternatywnych, szczególnie europejskich, powróciło do wydawania kaset 
w małych nakładach, przedstawiając w ten sposób debiutantów z kręgu muzyki 
punkowej, rockowej i eksperymentalnej.

Największym przełomem okazał się jednak format Mp3, o którym wspomnia-
łem na samym początku. Mp3 pozwala na kompresowanie muzyki i zapisywanie jej 
w formie pliku. Jest to format stratny, algorytm kodowania podczas kompresji po-
zbywa się zbędnych dźwięków, niesłyszalnych dla ludzkiego ucha. W wyniku tego 
kompozycje tracą swoją głębię, a sam dźwięk staje się bardziej płaski. Sukces Mp3 
uwarunkowany jest wygodą, jaką dał przeciętnemu słuchaczowi i odbiorcy nagrań 
dźwiękowy, pozwala on na przykład umieścić na jednej płycie CD około ośmiu 
albumów w dobrej jakości dźwięku lub zapisać całą swoją kolekcję płyt na twardym 
dysku komputera.

Format, który był daleki od ideału, szybko został zaakceptowany przez fanów 
muzyki. Przyczyniły się do tego „empetrójki”, wypierające w zawrotnym tempie 
przenośne odtwarzacze kasetowe oraz płytowe. Sprawiły, iż na ulicy możemy zoba-
czyć dziś melomanów uzbrojonych w małe przenośne dyski, na których nagrali oni 
swoje ulubione piosenki. W roku 2010 prezes Apple Steve Jobs poinformował, iż 
jego firma sprzedała ponad 250 milionów sztuk swojego flagowego produktu pod 
nazwą iPod.

Powstanie formatu Mp3 jest też odpowiedzialne za tendencję charaktery-
styczną dla współczesnego podejścia do nagrywania muzyki przez producentów. 
Począwszy od drugiej połowy lat 90. XX wieku duża cześć z nich oraz osób od-
powiedzialnych za miks i/lub mastering albumu zaczęła nagrywać utwory coraz 
mocniej podnosząc dynamikę dźwięku utworów. Tendencja ta sprawia, iż ludzkie 
ucho w pierwszym zetknięciu się z takim nagraniem będzie bardziej zainteresowa-
ne usłyszanym dźwiękiem, słuchając go dłużej szybko przestanie interesować się 
atakującym je bodźcem, ponieważ nie będzie w stanie odróżnić wyraźnie wyso-
kich i niskich tonów. Miks tego rodzaju sprawdza się dobrze w przypadku plików 
Mp3 słuchanych na przenośnych odtwarzaczach, ponieważ daje odbiorcy pozór 
dobrej jakości dźwięku. W praktyce płyty wyprodukowane w ten sposób słucha-
ne na domowym zestawie Hi-Fi brzmią przeraźliwie płasko i pozbawione są głębi 
i dynamiki. W pierwszym momencie słyszymy ścianę dźwięku, po chwili wszystkie 
instrumenty zaczynają brzmieć jednakowo. Zjawisko to zostało przez specjalistów 
nazwane wojną głośności (ang. Loudness War). Wśród najważniejszych płyt, na 
których możemy usłyszeć to zjawisko, należy wymienić: „Californication” zespo-
łu Red Hot Chili Peppers, „Brand New Day” Stinga, „Playing The Angel” grupy 
Depeche Mode, „Memory Almost Full sir” Paula McCartney’a, czy nagłośniony 
(dosłownie) przykład „Death Magnetic” zespołu Metallica.

Dygitalizacja muzyki do formatu Mp3 dała odbiorcom również możliwość 
ściągania muzyki z Internetu w sposób całkowicie legalny, chociażby dzięki skle-
pom internetowym, takim jak np. iTunes Store. Po uiszczeniu opłaty plik można 
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ściągnąć na twardy dysk swojego komputera. Dziś sklep ma na swojej stronie ponad 
osiemnaście milionów plików muzycznych. Należy nadmienić, iż celowo podałem 
przybliżoną liczbę plików znajdujących się w sklepie, nie zaś przybliżoną liczbę 
albumów. Według statystyk dotyczących legalnej sprzedaży muzyki w Internecie, 
aż 90% to pojedyncze pliki, pozostałe 10% to pełne albumy. Dlatego też powrót do 
„kultu” singla z poprzedniego wieku, można uznać za bardziej niż zasadny, zwłasz-
cza że artyści, którzy z czasem sami docenili możliwości, jakie daje im format 
Mp3 (szczególnie, gdy okazało się w 2007 r., że sprzedaż internetowa muzyki po 
raz pierwszy w historii przekroczyła ilość sprzedanych płyt) postanowili, by na ich 
nowych płytach, a raczej zbiorach plików, przeznaczonych do sprzedaży w sklepie 
iTunes, dodawać utwór niedostępny na regularnej płycie, znajdującej się na sklepo-
wej półce. Jak jednak dowodzą powyższe dane, dołączenie dodatkowych utworów 
nie pomaga w sprzedaniu albumu jako całości.

Od teraźniejszości ku przyszłości...

Ciekawym choć niepełnym pomysłem wykazał się wspomniany w temacie po-
wyższego tekstu David Kusek. W 2005 roku w tekście „Muzyka jak woda”4 wraz 
z Gerd’em Leonhard’em zaproponował inne podejście do sprzedaży muzyki w In-
ternecie. Kusek i Leonhard sugerują, iż ludzie powinni płacić za muzykę w ten sam 
sposób, w jaki płacą za wodę, prąd czy benzynę. Dostawca Internetu powinien 
nakładać na odbiorcę dodatkową opłatę w wysokości 3$–5$ miesięcznie. Ten w za-
mian ściągałby dowolną ilość muzyki, bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych. 
W ten sposób (przyjmując, iż w 2005 roku ponad 200 mln Amerykanów było pod-
łączonych do Internetu) przemysł muzyczny mógłby wzbogacać się rokrocznie o 7 
do 12 miliardów dolarów w samym USA. W wymiarze światowym mogłaby być to 
suma około 100 miliardów dolarów. Pieniądze te dzielone byłyby pomiędzy wszyst-
kie wytwórnie, kompozytorów, wykonawców oraz właścicieli praw autorskich. Pro-
pozycja ta od samego początku była jednak przyjmowana raczej negatywnie. Kon-
cepcja autorstwa Kusek’a i Leonhard’a jest bowiem zaledwie pomysłem, któremu 
brak jasnego i logicznego rozwinięcia. Nie wiadomo bowiem, jak pieniądze miałyby 
być dzielone, w jaki sposób wytwórnie mają zostać poinformowane, których albu-
mów sprzedały najwięcej oraz które piosenki z ich katalogu sprzedają się najlepiej. 
Wielkie wytwórnie, trzymające prawie wszystkie karty muzycznego biznesu w ręce, 
w wypadku realizacji takiego projektu nie tylko musiałyby być bardzo ostrożne, ale 
zapewne w ogóle nie chciałyby brać w nim udziału. Niestety, bez ich pomocy kon-
cepcja ta pozostaje jedynie wizją utopijną i niemożliwą do zrealizowania. Dlatego 
też, pomimo upływu siedmiu lat, propozycja ta nadal jest zbyt radykalna. Zapo-

4 D. Kusek, Music Like Water, „Forbes” 2005, nr z 31 stycznia.
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wiada natychmiastowe zmiany, wiążące się z początkową utratą części dochodów 
i brakiem jednoznacznej gwarancji szybkich przychodów.

Osobiście bliższa jest mi wypowiedź Davida Bowiego, na której po części 
wzorowali się Kusek i Leonhard. W 2002 roku autor „Aladdin Sane” stwierdził: 
„w ciągu dziesięciu najbliższych lat nastąpi całkowita przemiana w naszym spo-
sobie myślenia o muzyce (nie pomylił się). Natomiast prawa autorskie, własność 
intelektualna przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie. Muzyka stanie się płynącą 
wodą lub prądem, z którego korzystamy, gdy tylko mamy na to ochotę. Natomiast 
muzyk będzie musiał przygotować się na dużą liczbę koncertów, ponieważ będzie 
to jedyna i unikalna forma jego zarobku”5.

Bowie ma rację, nie tylko dlatego, że część jego prognoz się sprawdziła, ale 
również dlatego, że dzisiejsza młodzież nie traktuje już płyty jako zbioru piosenek. 
Płyta artysty jako nośnik istnieje dla nich zazwyczaj fragmentarycznie, jest częścią 
dużego nieuporządkowanego folderu plików, często mieszczącego setki piosenek, 
które są muzycznymi wspomnieniami.

Możliwość ściągnięcia pojedynczych piosenek sprawiła, że dzisiejsza młodzież 
nie patrzy na album jak na całość, odbiera go jako zbiór singli, pomiędzy którymi 
znajdują się nieznane im piosenki. Krytycy często narzekają dziś na poziom nagry-
wanych albumów. Pośród 12 utworów, znajdujących się na nośniku, dwa do trzech 
trafiają do promocji telewizyjnej i radiowej jako single, natomiast pozostałe pełnią 
rolę wypełniaczy, pozwalających wypuścić płytę na rynek. Młodzi słuchacze nie 
pozostają obojętni na komentarze krytyków, dlatego też często nie kupują płyt arty-
stów, nie ściągają nawet nielegalnie całych albumów, wybierają jedynie pojedyncze 
utwory (hity), tworząc własny katalog ulubionych piosenek na pulpicie swojego 
domowego peceta. Jest to po części wytłumaczenie dla niebywałego sukcesu skła-
danek muzycznych, które częściej trafiają na pierwsze miejsca zestawień sprzedaży 
płyt (szczególnie w Polsce) niż regularne albumy artystów. Dlatego też w pewnym 
momencie rynek muzyczny i artyści zaczną przypominać o sobie fanom jedynie 
poprzez pojedyncze piosenki przeznaczone wyłącznie do promocji siebie w me-
diach. Dobrym przykładem (choć w okresie ostatnich pięciu lat było ich znacznie 
więcej), jest utwór „Za późno”, którym przypomniała o sobie Kayah. Za wydaniem 
owej piosenki nie stała promocja żadnego nowego albumu. Potencjalny hit był po-
trzebny artystce, by przypomnieć o swoim istnieniu fanom, zwłaszcza z powodu 
komercyjnego niepowodzenia dwóch albumów artystki pt. „Skała” oraz „Kayah & 
Royal Quartet”, które ze względu na swoją zawartość (ocenę wartości artystycznej 
pozostawiam czytelnikom) nie zostały wsparte promocją w największych komer-
cyjnych stacjach radiowych, co bezpośrednio wpłynęło na ich sprzedaż. Promocja 
pojedynczego utworu okazała się w tym wypadku dobrym posunięciem.

Powracając do pytania zadanego w tytule tekstu, należy zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną zależność. Żyjąc w kulturze obrazkowej młodzi ludzie niezmiennie 

5 Wypowiedź Davida Bowiego dla magazynu „New York Times”, czerwiec 2002.
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uwielbiają oglądać teledyski. Nie potrzebują do tego stacji muzycznych (ich kryzys 
jest doskonałym tematem na osobny artykuł), wolą sami decydować, jaki wideoklip 
obejrzeć w danym momencie. Podczas spotkań ze znajomymi potrafią godzinami 
puszczać piosenki ze stron takich jak youtube.com czy dailymotion.com, dosko-
nale się przy tym bawiąc. W tym wypadku nośnik muzyczny jest im całkowicie 
zbędny. Wynikiem tego działania jest również sposób odbioru muzyki, o którym 
wspomniałem wcześniej. Młody człowiek nie spyta dziś przyjaciela, czy wysłuchał 
nowego albumu danego artysty, lecz czy widział jego nowy teledysk, ewentualnie 
słyszał jego nową piosenkę.

Dla współczesnych młodych ludzi piosenki są dziś jedynie dodatkiem do wize-
runku artysty czy wideoklipu, często też wspomnieniem z niedalekiej przeszłości, 
czasami już tylko odkryciem. Choć dwa ostatnie aspekty wydawały się jeszcze nie-
dawno rzeczą niezbędną w muzyce.

Kolejnym powodem dzisiejszej kondycji przemysłu muzycznego jest mnogość 
wykonawców, których po raz pierwszy możemy odkrywać w wymiarze globalnym, 
a nie tylko lokalnym czy kontynentalnym. Tym samym w sposób pośredni muzycz-
ny nośnik będzie odchodził w niepamięć. Ów nadmiar muzyki jest często łatwiejszy 
do odrzucenia przez młodego człowieka, niż podjęcie próby poznania go i znalezie-
nia interesujących dźwięków. Płyta, kaseta, winyl jako nośnik stały się dla młodych 
ludzi zbędnym gadżetem, zajmującym niepotrzebnie miejsce lub rzadziej gadżetem 
wartym kolekcjonowania w dobie niesłuchania płyt w całości, traktowanym bar-
dziej jako „inwestycja” czy kolekcjonerski „skarb”.

Od przyszłości ku...?

W roku 2011 sklep Amazon.com zaproponował nowy pomysł na odbiór, prze-
chowywanie i słuchanie muzyki. Nie tylko nie musimy posiadać nośnika muzyczne-
go, możemy nawet nie posiadać potrzebnych plików zapisanych fizycznie na twar-
dym dysku. Amazon Cloud Player daje użytkownikowi 5 GB wolnej przestrzeni na 
serwerze z możliwością rozszerzenia jej do 20 GB po zakupieniu jakiegokolwiek 
cyfrowego albumu na stronie Amazon.com. Przestrzeń na serwerze może zostać 
przeznaczona przez użytkownika na przechowywanie dowolnych danych, w tym 
muzyki. Klient ma do nich natychmiastowy dostęp poprzez stronę internetową lub 
program Cloud Player.

Na te działania nieobojętnie patrzyła firma Apple, która dokładnie 6 czerw-
ca 2011 roku przedstawiła światu swoją nową aplikację – iCloud. Na usłudze tej 
najwięcej zyskuje klient. Dzięki zakupom w iTunes Store, kupiona płyta lub poje-
dyncza piosenka automatycznie trafia do iChmury oraz wszystkich komputerów, 
tabletów, itd. zarejestrowanych w usłudze. W iCloud, można umieszczać też Mp3 
nie zakupione w sklepie iTunes, skopiowane z domowych nośników, a także pozy-
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skane w inny sposób, w tym nielegalny. Apple, wraz z wytwórniami płytowymi, po 
raz pierwszy daje tym samym ciche przyzwolenie piractwu płytowemu. Czy świado-
mie? Dzięki takiemu działaniu możemy wyobrazić sobie już teraz setki DJ-ów grają-
cych swoje sety w każdym miejscu świata za pomocą Internetu, nie potrzebujących 
nośników ani fizycznych plików na twardym dysku komputera – upraszczając, gra-
jących z chmur. Z początkiem roku 2012 z iCloud korzystało ponad 100 milionów 
użytkowników.

Począwszy od XXI wieku stoimy u progu największej rewolucji w dziedzinie 
muzyki od początku XX wieku. Muzyka, dzięki Internetowi, staje się stopniowo 
całkowicie darmowa. Działania wytwórni w wyniku tego zostały ograniczone do 
przymusowego minimum. Artyści i muzycy żyją dziś w dużym stopniu jedynie 
z koncertów, ponieważ żywej integracji między wykonawcą a odbiorcą nie udało się 
jeszcze niczym zastąpić. Sprawia to, że w biznesie muzycznym przetrwają jedynie 
osoby utalentowane lub na tyle dobrze radzące sobie z mediami, możliwościami 
Internetu oraz w trakcie tras koncertowych, by zapewnić sobie byt na wirtualnym 
rynku muzycznym.

Jaka będzie więc przyszłość nośnika muzycznego oraz dystrybucji muzyki? 
W ciągu najbliższej dekady pożegnamy się z nośnikami, które staną się zupełnie 
niepotrzebne. W sklepach zajmujących się sprzedażą płyt oraz innych dóbr kultury 
rokrocznie stoiska z płytami zmniejszają się ze względu na spadającą sprzedaż. 
Trzeba zwrócić też oczywiście uwagę na stabilizację sprzedaży albumów w latach 
2010 i 2011, oscylującej w podobnej ilości sprzedanych egzemplarzy. Począwszy 
od końca lat 90 sytuacja wytwórni płytowych znacznie się pogarszała, by osiągnąć 
w miarę ustabilizowaną formę obecnie. Nie zmienia to jednak złej sytuacji wytwór-
ni płytowych, które już niedługo będą zmuszone przenieść całe swoje katalogi mu-
zyczne w świat wirtualny, mimo iż nadal nie są na to gotowe. Przyszłość koncernów 
muzycznych nie jest więc pewna. Aktualnie znajdują się one w stanie przejściowym. 
Starają się jakby nie widzieć problemu, który je dosięga. Duża część z nich uważa, 
że zaproponowana pewien czas temu obniżka cen płyt o blisko połowę na archiwal-
ne tytuły wystarczy w zupełności, by uratować wizerunek wytworni. Kolekcjoner 
ucieszy się oczywiście z możliwości uzupełnienia swojego płytozbioru o brakujące 
tytuły, zauważy jednak, podobnie jak przeciętny słuchacz, że sprzedaż wczesnej 
płyty znanego artysty w cenie nie przekraczającej 20–25 złotych jest kolejną ozna-
ką kryzysu i próbą sprzedania niskim kosztem zalegających tytułów. Idąc dalej, słu-
chacz zada sobie pytanie: skoro sprzedaż archiwalnych tytułów w tak niskiej cenie 
jest nadal opłacalna, to dlaczego premiery płytowe muszą być trzykrotnie droższe? 
Odpowiedź wytwórni jest oczywiście prosta: marketing, promocja, koszty własne. 
Problem jednak polega na tym, iż odpowiedź ta, skądinąd zasadna w latach 90, 
w dobie Internetu i darmowej nielegalnej muzyki przestała mieć już jakiekolwiek 
znaczenie dla odbiorcy.
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Wirtualna rzeczywistość pozwoliła wydawcom na łatwe i sprawne poszukiwa-
nie nowych artystów, wytwórnie coraz częściej zaczynają stawiać na debiutantów, 
którzy nie są w stanie poradzić sobie bez finansowej pomocy z ich strony. Jak dużą 
liczbę nowych wykonawców mogą zauważyć słuchacze na liczącym miliony wyko-
nawców rynku muzycznym?

W przyszłości przetrwają tylko największe koncerny muzyczne. Nie będą one 
już odpowiedzialne za wydawanie płyt, tym zajmą się same zespoły lub wykonawcy, 
zakładając własne labele, gwarantujące im artystyczną wolność. Wytwórnie będą 
natomiast odpowiadać za dystrybucję ich albumów (o ile to zjawisko również prze-
trwa) na terenie wybranych krajów. Firmy te już niedługo przejdą całkowicie (część 
z nich działa już w ten sposób) od fazy produkcji muzyki do jej dystrybucji na ryn-
ku światowym. Sklepy muzyczne zaś będą pełnić rolę sklepów dla kolekcjonerów, 
uzależnionych od fizycznego posiadania nośników.

Po raz pierwszy muzyka staje się darmowym medium, przed którym stoją nie-
ograniczone możliwości – ograniczać może je jedynie ludzki umysł. Jeżeli więc 
artyści gotowi będą pójść w ślady takich zespołów jak Nine Inch Nails Radiohead, 
Marillion, Coldplay czy Smashing Pumpkins, które udostępniły swoje płyty i pio-
senki całkowicie za darmo, być może już niedługo legalny darmowy wymiar muzyki 
stanie się niezaprzeczalnym faktem. Nielegalny wymiar jest nim już od kilku lat.

Dygitalizacja muzyki sprawiła, że mamy dziś nieograniczoną ilość gigabajtów 
niematerialnej muzyki na swoich komputerach, przenośnych odtwarzaczach lub, 
co najbardziej prawdopodobne, prywatnych serwerach udostępnionych przez duże 
korporacje. Po raz pierwszy w historii urządzenie do słuchania muzyki staję się 
również nośnikiem. Muzyka, jako zamknięta na albumie całość, stała się otwartym 
wszechświatem, który możemy dowolnie modyfikować i zmieniać, tworząc nie-
zliczone konfiguracje ulubionych utworów, składanek o charakterze greatest hits, 
przypominające charakterem dzieło otwarte, o którym pisał w jednej ze z swoich 
publikacji Umberto Eco. Dowolność konfiguracji muzyki zaciera również coraz 
mniej widoczne dziś zależności pomiędzy muzyką alternatywną a komercyjną, po-
ważną a popularną, wpisując się w odwieczne poszukiwania opozycji wobec kultu-
ry wysokiej i niskiej. Szufladkować muzykę może dziś tylko i wyłącznie słuchacz, 
jego własny gust oraz decyzja czy pod linkiem do utworu kliknąć czy też nie: „lubię 
to”. Tym samym dzieli (jeżeli w ogóle to czyni) muzykę na dobrą i złą, decyduje 
o artystycznym i finansowym być albo nie być artysty.

Album jako całość trwająca blisko 45–75 minut jest zbyt długim wyznaniem 
(wypowiedzią) wykonawcy lub zespołu, nad którym współczesny odbiorca nie ma 
czasu kontemplować. Oczywiście argument ten można podważyć, na przykład  
sprzedażą ostatniego albumu Adel pt. „21” w liczbie przekraczającej 19 milionów 
egzemplarzy, ukazując tym samym, iż sprzedaż albumu oraz dążenie artysty do 
jego nagrania ma nadal sens. Kontrargument ten można jednak w prosty sposób 
obalić. Należy przede wszystkim zbadać, jaki target był głównym odbiorcą dzieła. 
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Jeżeli byli nim w przeważające liczbie odbiorcy w wieku 35+, nie należą oni do 
nowej grupy słuchaczy, którzy narodzili się wraz z darmową muzyką w Internecie 
i którzy w ciągu najbliższych piętnastu lat zadecydują o losie dystrybucji muzyki. 
Wracając jeszcze na moment do naszej bohaterki, Adel jest też artystką bezpiecz-
ną, rozumiem przez to, iż słuchają jej zarówno ludzie młodzi jak i ich rodzice. Pyta-
nie w ilu przypadkach z owych 19 milionów album stał się tylko gadżetem leżącym 
na półce, nie odsłuchanym ani razu po przeniesieniu go na twardy dysk komputera 
i przenośny odtwarzacz Mp3? Przeniesienie automatycznie sprawia, że odsłuchiwa-
nie go w formie ciągłej zamkniętego albumu można uznać za bardziej niż wątpliwe.

Powrót do singlowej dystrybucji nagrań może okazać się bardziej niż zasadny. 
W historii muzyki XX wieku miało to miejsce dwukrotnie, pierwszy raz w latach 
60, kiedy to koncentrowano się głównie na małych płytach, zawierających zazwy-
czaj przebój oraz stronę B singla z mniej znaną kompozycją. Single zostały jednak 
w drugiej połowie tej samej dekady wyparte przez albumy długogrające. Kolejny 
powrót do małych płyt nastąpił w latach 70 wraz z rozwojem ruchu punk, który 
był zwolennikiem krótkich wypowiedzi, jakie dawała im mała siedmiocalowa płyta.

Możliwość odłączenia muzyki od jej nośnika dzięki rozwojowi technologiczne-
mu dała odbiorcom nieograniczone możliwości, od nich samych zależy tylko cze-
go, jak, w jakiej kolejności, kiedy i w jaki sposób będą słuchać. Następnym krokiem 
będzie zapewne odłączenie urządzenia jako nośnika. Muzyka z „chmur” pełniąca 
rolę osobistych bibliotek muzycznych prosto na nasze bezprzewodowe słuchawki? 
Brzmi bardzo ciekawie. Po raz pierwszy w historii muzyka jest w rękach odbiorców.
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Why juveniles have bid farewell to traditional music carriers? 
The Author’s Proper Observations Juxtaposed to David 

Kuseka’s Conception – Music like water.

Summary: In this paper entitled “Why juveniles have bid farewell to traditional music carriers- 
The Author’s Proper Observations Juxtaposed to David Kuseka’s Conception – Music like Wa-
ter”, the author investigates, why juveniles lately have generally refrained from purchasing “tradi-
tional” music carriers, like: LP’s, CD’s, MC’s ect. The initial impulse for these reflection was the 
question, to which extent there still is a justifiable right to exist for traditional musical media. In 
this paper the author introduces new approaches to the sales and distributionmodes of music in 
the future and endeavours to assess these options. The final chapter of the paper considers the 
future development of the music industry, as it may be deduced from recent analysis.
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