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Muzyczne oswajanie dzieci ze strachem
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Abstrakt
Istot  muzycznego oswajania dzieci ze strachem, w kontek cie mojego artyku u, stanowi piosenka, dotycz ca tema-

tyki strachu, której odpowiedni dobór pod wzgl dem tre ci emocjonalnej i muzycznej stwarza szerok  przestrze  do 
organizowania rozmaitych dzia a  edukacyjnych. Jej poznanie ma zatem wymiar istotny nie tylko ze wzgl du na aspekt
muzyczny i kulturowy, ale tak e emocjonalny. Na podstawie badania dokumentów i analizy materia u symbolicznego 
w artykule podejmuj  prób  odpowiedzi na pytania dotycz ce sposobu wyra enia emocji strachu w warstwie tekstowej
i muzycznej piosenek dla dzieci.

S owa kluczowe: strach, muzyka, dzieci, piosenki dla dzieci, edukacja muzyczna, edukacja emocjonalna

Familiarizing children with fear by music

Abstract
The gist of familiarizing children with fear by music, in the context of this article, is a song, covering a fear topic. Adequ-

ate choice of such a song, in terms of emotional and musical contents, creates a wide space to arrange di  erent educational 
actions. Knowing the song has therefore not only musical or cultural aspect, but the emotional one as well. On the grounds 
of studying documents and symbolic material analysis, I will try to answer a following question in this article: What's the
way of expressing the emotion of fear in textual and musical layers in children songs.

Key words: fear, music, children, songs for children, emotional education, music education

Strach jest jedn  z podstawowych emocji, któr  powszechnie do wiadczaj  ludzie niezale nie od wieku i p ci. Ze
szczególn  intensywno ci  strach prze ywaj  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, poniewa  z jednej
strony jest on uwarunkowany rozwojowo, natomiast z drugiej pot guje go kontakt mi dzy innymi z niektórymi przeka-
zami medialnymi1. Józef Kozielecki dostrzegaj c zagro enia p yn ce z dokona  technicznych, materialnych i spo ecznych 
ludzko ci podkre la, e cywilizacja cz sto rodzi strach. Natomiast tym, co kszta tuje przekonanie, i  wiat jest sensowny 
i przychylny ludziom jest kultura, rozumiana jako system norm, wzorców, regu  dzia ania2. Odkrywanie tego typu zale -
no ci jest mo liwe w ramach edukacji muzycznej postrzeganej przez pryzmat edukacji przez sztuk . 

Istot  muzycznego oswajania dzieci ze strachem, w kontek cie mojego artyku u, stanowi piosenka, dotycz ca tema-
tyki strachu, której odpowiedni dobór, pod wzgl dem tre ci emocjonalnej i muzycznej, stwarza szerok  przestrze  do 
organizowania rozmaitych dzia a  edukacyjnych. Jej poznanie ma zatem wymiar istotny nie tylko ze wzgl du na aspekt
muzyczny i kulturowy, ale tak e emocjonalny. Na podstawie badania dokumentów i analizy materia u symbolicznego,
w artykule podejmuj  prób  odpowiedzi na pytania dotycz ce sposobu wyra enia emocji strachu w warstwie tekstowej
i muzycznej wybranych piosenek dla dzieci. Podj cie tego tematu jest istotne ze wzgl du na fakt, i  chocia  temat stra-
chu by  szeroko dyskutowany w kontek cie literatury dla dzieci3, to w muzyce przeznaczonej dla tej kategorii wiekowej
nadmieniona kwestia traktowana jest marginalnie, a do rzadko ci nale  zbiory piosenek uporz dkowane wed ug pod-
stawowych kategorii emocji4.

1 Zob. J. U. Rogge, Strach dodaje dzieciom si , Kielce 1997, s. 14; D. Goleman, Emocje destrukcyjne. Jak mo emy je przezwyci y , Pozna  2004, s.  331; 
T. Feibel, Zabójca w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe, Warszawa 2006, s. 13-14; S. Tisseron, Dziecko w wiecie obrazów, Warszawa 2006, s. 66.

2 J. Kozielecki, Cywilizacja strachu i kultura nadziei, [w:] „Nauka” 2007, nr 2, https://www.google.pl/search?q=Kozielecki+cywilizacja+strachu&ie=utf
8&oe=utf8&rls=org.mozilla:pl:ofÞ cial&client=Þ refoxa&channel=np&source=hp&gws_rd=cr&ei=gM7WUsfBN4_07Aa16oDoAg#, 18.11.2013, s. 7-18.

3 Zob. J. Papuzi ska, Strach w literaturze dla dzieci i m odzie y, [w:] B. Tylicka, G. Leszczy ski (red.), S ownik literatury dzieci cej i m odzie owej, 
Wroc aw - Warszawa - Kraków 2002, s. 374.

4 Zob. J. Dyl g, M. Gu piel, Piosenki do piewania i zabaw w muzyka, poet , malarza: poradnik metodyczny dla nauczycieli kszta cenia zintegrowanego, 
Kraków 2007.
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Potocznie s owo „strach” w j zyku polskim funkcjonuje w trzech znaczeniach, jako okre lenie dotycz ce: 1) stanu 
emocjonalnego kojarzonego z wieloma wyrazami bliskoznacznymi takimi jak niepokój, boja , przera enie, onie miele-
nie czy l k, panika; 2) postaci zmar ego uto samianego ze zjaw , duchem, upiorem; 3) postaci lub przedmiotu, których 
g ównych funkcj  jest straszenie, na przyk ad strach na wróble5. Najwi ksza ilo  po cze  wyrazowych oraz przys ów 
w j zyku polskim dotyczy strachu w pierwszym znaczeniu. Mówimy: „nabawi  si  strachu, my le  o czym  ze strachem, 
wzbudza  strach, strach kogo  bierze, strach kogo  ogarnia, przenika, naje  si  strachu, nap dzi  komu  stracha”6 itp. 

Powszechnie funkcjonuj ce okre lenia reakcji emocjonalnych oraz przys owia dotycz ce strachu maj  wiele wspól-
nego z naukowym uj ciem tej emocji. Strach jest jedn  z o miu kategorii emocji obok: zdziwienia, zadowolenia, mi o ci, 
z o ci, smutku, wstr tu, wstydu. Nale y podkre li , e tylko trzy emocje okre lane s  jako pozytywne i konstruktywne 
(zdziwienie, zadowolenie, mi o ) natomiast pozosta e tworz  grup  emocji negatywnych i destrukcyjnych. Powoduj  
one mi dzy innymi wed ug Daniela Golemana zniekszta cenie naszego postrzegania rzeczywisto ci, dysonans mi dzy 
pozorami i rzeczywisto ci , w konsekwencji prowadz  do gorszego samopoczucia, a tak e mniejszego poczucia szcz -
cia7. Tak e w tradycji ustnej, jak  reprezentuj  przys owia, relatywnie najwi ksza ich grupa w nast puj cy sposób u wia-
damia jego negatywnie oddzia ywanie: „Strach z ym doradc , Strach ma wielkie oczy, Strach wszystko powi ksza, Kto si  
strachu boi, niedaleko zajdzie, Nie bywa tam chacha, kto wpadnie na stracha, Strach czasem gorszy ni  mier ”8. 

W encyklopedii psychologii strach jest okre lany jako „stan emocjonalny pojawiaj cy si  w obecno ci lub przy oczeki-
waniu niebezpiecznego albo szkodliwego bod ca”9. Strach jest reakcj  na okre lone obiekty, zdarzenia – Paul Ekman u ci-
la zdarzenia wywo uj ce strach do kilku zwi zanych z: „antycypacj  bólu Þ zycznego; szybko zbli aj cym si  obiektem, 
który zada cios, je li si  przed nim nie uchyli; nag  utrat  oparcia Þ zycznego powoduj c  upadek”10. Poza nadmienio-
nymi zdarzeniami mo liwe jest tak e wyuczenie si  reagowaniem strachem na inne sytuacje11. Konsekwencj  strachu jest 
wewn trzne i subiektywne poczucie „skrajnego poruszenia, pragnienie ucieczki lub ataku, a tak e liczne reakcje wspó -
czulne”12. Niezwykle sugestywnie s  one okre lane w j zyku polskim: „strach chwyta, d awi za gard o, je y w osy, odbiera 
mow , ciska serce, tamuje oddech, trz sie, oblatuje, napada, obejmuje, porywa, obezw adnia, truchle  ze strachu, dygo-
ta , trz  si , zamiera , dr twie , g upie  ze strachu, strach a  ciarki bior , umiera  ze strachu, mdle  ze strachu, strach 
kogo  oblecia ”13. W zakresie mimiki mo na go rozpozna  mi dzy innymi po oczach i ustach – szeroko otwartych i cof-
ni tej dolnej szcz ce14. D. Goleman opisuje pe noobjawowy strach w nast puj cy sposób: „odczuwasz charakterystyczny 
cisk o dka, serce b  e w przyspieszonym rytmie, napinaj  si  mi nie karku i ramion albo ca y trz siesz si , zamierasz 
w miejscu, wyt aj c uwag , aby dos ysze  dalsze d wi ki, a w twoim umy le trwa gor czkowa gonitwa my li o czaj -
cych si  w drugim pokoju niebezpiecze stwach i o sposobach zareagowania na nie. Ca y ten proces przechodzenia jednej 
emocji w inn  – zaskoczenia w niepewno , niepewno ci w obaw , obawy w strach – mo e trwa  oko o jednej sekundy”15.

Straszenie w ubieg ych stuleciach by o dosy  powszechnym zabiegiem wychowawczym, krytykowanym mi dzy innymi 
przez wybitnego badacza ludowo ci Oskara Kolberga: „nierozs dne matki i nia ki jak tylko dzieci  wyjdzie z powicia, a eby 
p acz ce chwilowo uspokoi , nastrasz  min , ju  mu baj  o strachach, wilkach, kominiarzach”16. Wspó cze nie J. Kozielecki 
podkre la mi dzy innymi negatywne skutki wychowania oraz edukacji opartej na Þ lozoÞ i zastraszania17, do których mo na 
zaliczy : dezintegracj  osobowo ci, godzenie w ludzk  godno , ucieczk  i wycofanie si  z aktywno ci, a tak e przekazywa-
nie m odemu pokoleniu negatywnych wzorców, wed ug których za pomoc  strachu mo na pozornie osi gn  wszystko18. 
Konstruktywn  alternatyw  dla edukacji opartej na zastraszaniu stanowi edukacja emocjonalna. Jej fundamentem jest da-
wanie dziecku poczucia bezpiecze stwa, a istot  jest d enie dziecka do: samo wiadomo ci emocjonalnej (rozpoznawania, 

5 Zob. H. Zgó kowa (red.), Praktyczny s ownik wspó czesnej polszczyzny, T. XL, Pozna  2003, s. 313-314.
6 Tam e, s. 313-314.
7 D. Goleman, Emocje destrukcyjne..., dz. cyt., s. 127-129.
8 Zob. H. Zgó kowa (red.), dz. cyt., s. 313-314.
9 A. S. Reber,  E. S. Reber, S ownik Psychologii, Warszawa 2008, s. 746.
10 P. Ekman, Zdarzenia poprzedzaj ce a metafory emocji, [w:] Ten e, R. J. Davidson (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, Sopot 2012, s. 134.
11 Tam e, s. 134.
12 A. S. Reber, E. S. Reber, dz. cyt., s. 746.
13 H. Zgó kowa (red.), dz. cyt., s. 313-314.
14 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Pozna  1997, s. 443.
15 Tam e, s. 458.
16 J. Cie likowski, Wielka zabawa. Folklor dzieci cy, Wroc aw 1967, s. 99.
17 J. Kozielecki, dz. cyt., s. 10. 
18 Tam e, s. 12.
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nazywania w asnych emocji), umiej tno ci kierowania emocjami (mi dzy innymi dostrzegania ró nicy mi dzy uczuciami 
a dzia aniami) oraz wykszta cenia empatii19. Jak wskazuje Jan Uwe Rogge, przy odpowiednim wsparciu doros ego, pokony-
wanie przez dziecko sytuacji wywo uj cych strach jest niezb dnym do wiadczeniem: stanowi bowiem Þ zjologiczne i inte-
lektualne przygotowanie do radzenia sobie w trudnych i zagra aj cych sytuacjach. Natomiast konstruktywna rola strachu 
wi e si  z umiej tno ci  pokonywania przeciwno ci, która czyni m odego cz owieka bardziej wiadomym swoich mocnych 
stron, wzbudza wiar  i zaufanie do swoich mo liwo ci oraz kszta tuje poczucie w asnej warto ci20.

Edukacja emocjonalna wed ug wielu badaczy odgrywa kluczow  rol  w osi gni ciu yciowego sukcesu21. Z tego 
wzgl du na rynku wydawniczym funkcjonuje wiele poradników (obejmuj cych takie formy jak bajki terapeutyczne 
czy gry i zabawy)22, które maj  rozw  a  umiej tno ci emocjonalne dzieci. Na gruncie ameryka skiego szkolnictwa 
podejmowane by y próby wprowadzenia zaj  szkolnych23, na których kszta cono tego typu umiej tno ci. W Polsce 
szczególnie interesuj c  propozycj  wydaje si  w czenie elementów edukacji emocjonalnej do edukacji przez sztuk . 
W rozumieniu Jerzego Dyl ga, Marii Gu piel oraz Roberta Ma oszowskiego: „oznacza ona wykorzystanie wytwo-
rów sztuki zarówno w roli przedmiotów poznania, jak te  w roli rodków s u cych do poszerzenia wiedzy dziec-
ka, kszta towania jego umiej tno ci oraz postawy twórczej”24. W tak rozumianej edukacji kluczowy staje si  dobór 
tre ci poniewa , jak zaznacza Maria Przychodzi ska one „kszta tuj  pogl dy dzieci na warto  kultury, na udzia  
ró nych spo ecze stw w tworzeniu tych warto ci”25. W powy szej koncepcji edukacji przez sztuk  zaj cia powinny 
by  zorganizowane wokó  tre ci o miu kategorii emocji – rozpoczynaj c prac  od emocji pozytywnych (zdziwienie, 
zadowolenie, mi o ),  nast pnie powinno si  przecj  do emocji negatywnych (smutku, wstydu, wstr tu, strachu czy 
z o ci)26. Form  muzyczn , która mo e jednoznacznie konkretyzowa  tre ci emocjonalne, jest piosenka. Praca z piosen-
k  obejmuje takie etapy jak: prezentacja, analiza i interpretacja, a tak e zabawy twórcze, w trakcie których „powstaj  
sytuacje, które sprzyjaj  wiczeniu okre lonych zdolno ci z zakresu kszta cenia emocjonalnego (tzn. samo wiadomo ci 
emocjonalnej, kierowania emocjami, motywowania dzia ania, empatii)”27. W piosence mo na zatem „szuka  uczu  
i my li innych ludzi, traktowa  j  jako przedmiot, który ma wywo ywa  u dzieci okre lone emocjonalne stany”28. Jak 
podkre la M. Przychodzi ska kontakt z dzie em sztuki nigdy nie ko czy si  na identyÞ kacji: „zatrzymanie uwagi na 
postaci bohatera, zwykle nieprzeci tnej, ukazanej z bliska, szczerze, sugestywnie, w sytuacjach, których obserwacja 
nie jest mo liwa w codziennym yciu i w codziennych kontaktach pozbawionych uwa nej reß eksji, pozwala dziecku 
wczu  si  w osobowo  bohatera, jego charakter, przyjrze  si  jego czynom. Nast puje w takich momentach wnikni cie 
w psychik  postaci, spontaniczna ocena jej postaw”29. 

Po czenie edukacji muzycznej z emocjonaln  jest z jednej strony powrotem do antycznych korzeni, w rozumieniu 
oddzia ywania muzyki, natomiast z drugiej - jest odpowiedzi  na wspó czesne wyzwania edukacyjne i opiera si  na 
aktualnych odkryciach naukowych z zakresu psychologii emocji i psychologii muzyki. Wed ug antycznych przekona  
muzyka „koordynuje i harmonizuje wszystkie zdolno ci ludzkie”30, a zgodnie z szeroko rozumian  ide  katharsis31, 
mo e odtworzy  zachwian  harmoni  naszej duszy32 szczególnie wówczas, gdy na laduje uczucia lub emocje, które 
nas niepokoj  i od których pragniemy si  uwolni  lub oczy ci 33. Wspó cze nie podkre la si  „dwa ród a emocjo-
nalnego do wiadczenia w odpowiedzi na muzyk ”34. Wewn trzne – jest charakterystyczne dla struktury muzycznej 

19 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, dz. cyt.
20 Zob., J. U. Rogge, dz. cyt., s. 26-31.
21 Zob. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, dz. cyt.; G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu si , Pozna  2000.
22 Zob. B. Wilmes-Mielenhausen, Nowe gry i zabawy wicz ce odwag , Kielce 2013; J. U. Rogge, dz. cyt.; D. Brett, Bajki, które lecz , Gda sk 2003; 

M. Elias i S. F. Tobias, dz. cyt.
23 Zob. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, dz. cyt., s. 402-405.
24 M. Gu piel, J. Dyl g, R. Ma oszowski, Reforma o wiaty to te  inne spojrzenie na edukacj  przez sztuk , http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt7/

reformao.html, 18.11.2013.
25 E. Lipska, M. Przychodzi ska, Muzyka w nauczaniu pocz tkowym: metodyka, Kraków 1991, s. 200.
26 Zob. J. Dyl g, M. Gu piel, dz. cyt.; .M. Gu piel, J. Dyl g, R. Ma oszowski, dz. cyt.
27 Zob. M. Gu piel, J. Dyl g, R. Ma oszowski, dz. cyt.
28 E. Lipska, M. Przychodzi ska, dz. cyt., s. 187.
29 Tam e, s. 192.
30 E. Fubini, Historia estetyki muzycznej, Kraków 1997, s. 26. 
31 Tam e, s. 56.
32 Tam e, s. 35.
33 Tam e, s. 57.
34 A. Kudlik, Czy muzyka jest stenograÞ  uczu ?, [w:] E. Czerniawska (red.), Muzyka i my. O ró nych przejawach wp ywu muzyki na cz owieka, Warszawa 
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i obejmuje takie elementy muzyki jak tempo i tonacj  utworu oraz jego form . Mog  one wywo ywa  pobudzenie 
zwi zane z zaskoczeniem, poczuciem spe nienia, napi ciem i ulg 35. Natomiast zewn trzne ród o „odnosi si  do 
skojarze , wspomnie , my li obudzonych przez muzyk , ale niezwi zanych bezpo rednio z tre ci  samego utwo-
ru”36. Podobie stwa mi dzy emocjami a muzyk  Þ lozofowie oraz psychologowie dopatruj  si  m. in. w strukturze 
rozw  aj cej si  w czasie. Przypomina ona proces napi  i rozlu nie  charakterystyczny dla procesów emocjonalnych 
i Þ zjologicznych. Jakakolwiek zmiana w przebiegu muzycznym, wed ug psychologów, mo e wi za  si  ze zmian  
odczuwanych uczu 37. Ze wzgl du na fakt, i  muzyka jest sztuk  rozw  aj c  si  w czasie, przynosi zainteresowanie 
wynikaj ce z ch ci „wgl du w dzie o sztuki i w wiat przez nie przedstawiony”38, ale tak e - wed ug Leopolda Meyera 
- jej poznanie czy si  z momentem niepewno ci, który wynika z niewiedzy i mo e rodzi  „poczucie bezsilno ci, (…) 
obaw  i l k nawet w muzyce”39. 

Dobór odpowiedniej piosenki staje si  kluczowym zagadnieniem w edukacyjnym procesie muzycznego oswajania 
strachu. W celu odnalezienia utworów dotycz cych tematyki strachu bada am takie dokumenty jak przewodniki me-
todyczne, zbiory piosenek dla dzieci ró nych autorów, piewniki, a tak e ród a internetowe. Spo ród wielu publikacji 
wybra am nast puj ce piosenki:

Tabela 1. Wybrane piosenki dotycz ce tematyki strachu

L. p Tytu Autor s ów Autor melodii

1 A to je  jak pi ka D. Gellner A. Skorupka

2 Co si  ptakom ni D. Gellner S. Marciniak

3 Dlaczego myszy nie boj  si  kota M. Gu piel J. Dyl g

4 Kiedy koty pi D. i K. Jagie o D. i K. Jagie o

5 Kotek K. Koz owski J. Gar cia

6 Koty i strach M. Gu piel J. Dyl g

7 Myszki H. Bechlerowa L. Miklaszewski

8 Nie bój si  stracha, Agatko W. Scis owski A. Hundziak

9 Roz piewany blok D. Gellner W. Kaleta

10 S odki strach M. Sochacki R. Wiórkiewicz

11 Stary nied wied Ludowe ludowe

12 Strach M. Gu piel J. Dyl g

13 Strach na wróble J. Babicz M. Sulej

14 Straszki W. Scis owski A. Hundziak

15 Uciekaj myszko Ludowe ludowe

ród o: Opracowanie w asne.

W warstwie tekstowej wy ej wymienionych utworów mo na wyró ni  bezpo rednie odwo ania do strachu, czego 
dobrym przyk adem s  piosenki: A to je  jak pi ka, Kotek, Myszki, Nie bój si  stracha, Agatko, S odki strach, Stary nied wied , 
Strach, Strach na wróble, Straszki, Koty i strach. Mniejszo  stanowi  piosenki, które dotycz  emocji strachu w sposób po red-
ni, to znaczy,  strach w nich ewokowany jest poprzez przywo anie elementów stereotypowo z nim kojarzonych, takich jak 
noc (Co si  ptakom ni), czy samotne przebywanie w mieszkaniu (Roz piewany blok). 

W wymienionych piosenkach strach jest uto samiany ze stanem emocjonalnym, w mniejszym stopniu dotyczy posta-
ci, których g ówn  funkcj  jest straszenie. Generalnie tematyka dotycz ca strachu w piosenkach jest zogniskowana wokó  
ró nych czynników zwi zanych z niezidentyÞ kowanymi odg osami, ciemno ci , samotno ci , nieznanym miejscem lub 
przedmiotem, gro nym przeciwnikiem (cz sto pojawia si  relacja gro ny kot i boja liwe myszy), zachowaniem postaci 
fantastycznej, wygl dem postaci oraz niebezpieczn  sytuacj .

2012, s. 64-65.
35 Tam e, s. 64.
36 Tam e, s. 65.
37 Zob. Tam e, s. 58-59.
38 E. S. Tan, Emocje a sztuka i humanistyka, [w:] M. Lewis, J. M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji, Gda sk 2005, s. 165.
39 L. B. Meyer, Emocja i znaczenie w muzyce, Kraków 1974, s. 42.
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Tabela 2. Czynniki kojarzone ze strachem na podstawie wybranych piosenek

L.p. Czynnik kojarzony ze strachem Tytu  piosenki

1 niezidentyÞ kowane odg osy S odki strach, A to je  jak pi ka, Roz piewany blok

2 ciemno Co si  ptakom ni, S odki strach 

3 samotno Roz piewany blok, A to je  jak pi ka

4 nieznane miejsce lub przedmiot A to je  jak pi ka, Straszki

5 gro ny przeciwnik Stary nied wied , Myszki, Uciekaj myszko

6 zachowanie postaci fantastycznej Koty i Strach, Strach

7 wygl d postaci Strach na wróble, Nie bój si  stracha Agatko

8 niebezpieczna sytuacja Kotek

ród o: Opracowanie w asne.

W zakresie rodków j zykowych strach jest oddawany za pomoc : personiÞ kacji (np. strach: „chodzi”, „opowiada 
strachliwe plotki”), zwi zków frazeologicznych („naje  si  strachu”), onomatopei („w lesie szmer, w lesie szum”, „co  
obok st ka i kw ka wci ”, „stuka okno, skrzypi  drzwi”), epitetów („s odka tajemnica”, „straszek zielony”, „s odki 
strach”), zdrobnie  („straszek”), prostych porówna  („skacze co  jak pi ka”, „toczy si  jak kulka”) itp.

Tre  piosenek nie ogranicza si  jednak tylko do opisywania sytuacji mog cych kojarzy  si  ze strachem, ale przede 
wszystkim sugeruje sposoby i strategie radzenia sobie z nim. Szczególnie warto ciowe jest prze amywanie stereotypów, 
poprzez wzbudzanie empatii. Przyk adowo strach na wróble w piosence Nie bój si  stracha Agatko jest przedstawiony jako 
posta  dr czona przez niesprzyjaj ce warunki atmosferyczne, z której kpi  nawet tak niepozorne zwierz ta jak wróble.

Tre  niektórych piosenek, uwra liwia odbiorców na bogactwo cech przedmiotów i zjawisk sk adaj cych si  na wiat 
zewn trzny40. W piosence pt. Roz piewany blok odg osy dobiegaj ce z ró nych przedmiotów i urz dze  w bloku mieszkal-
nym s  odbierane jako koncert:

„Gdy zostaj  w domu sam, wtedy w asny koncert mam
Bo z ka dego k cika wyskakuje muzyka.

Stuka okno skrzypi  drzwi
Ka da rura piewa mi
W kranie s ycha  gruby g os
I za cian  kicha kto  (a psik!) (...)”41.

Natomiast tytu owy bohater kolejnej piosenki – strach na wróble – przedstawiony jest jako meloman, który s ucha 
koncertu wiatru:

„Strach na wróble
w polu sta .
Wiatr mu piewa ,
wiatr mu gra .
Ca e lato,
jesie  ca
zas uchany by  w to granie, co przynosi  wiatr”42.

W piosenkach ukazywane s  tak e: 
• mo liwo ci konstruktywnego rozwi zania problemowej sytuacji, czego egzempliÞ kacj  jest tre  piosenki pt. 

Dlaczego myszy nie boj  si  kota:

40 E. Lipska, M. Przychodzi ska, dz. cyt., s. 221.
41 U. Smoczy ska-Nachtman, Muzyka dla dzieci. Umuzykalnienie wed ug koncepcji Carla Orffa, Warszawa 1992, s. 252.
42 Piosenki dla dzieci na 4 pory roku, http://iplay.pl/muzyka/Album,Piosenki-dla-dzieci-na-4-pory-roku,Various-Artists,2691627, 18.11.2013.
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„(...) Wcze nie rano myszy
wzi y si  do pracy.
Ciasto wymiesza y, 
napiek y ko aczy.
Mysz, królewna m oda,
sera nakroi a,
kocura na uczt
grzecznie zaprosi a.
Od tej pory kocur
z myszk  je niadania.
Przesta  ju  polowa .
Lubi myszek dania,
a najbardziej serek
bia y mu smakuje.
A do ma ej myszki
wielk  mi o  czuje”43,

• krótkotrwa o  emocji np. Strach:

„(...) tak jak przyszed , strach odejdzie
i twój spokój wnet nadejdzie”44,

• b ahe przyczyny negatywnej emocji: w piosence Myszki przyczyn  strachu tytu owych bohaterek jest kotek 
z pluszu, natomiast w piosence pt. A to je  jak pi ka katalizatorem negatywnych emocji jest ma e zwierz  – je : 

„(...) Biegn  wi c, biegn  wi c, biegn  ile tchu
Mo e tam schowam si , mo e lepiej tu
Wko o szmer, wko o szum, co  tam stuka wci
Co  jest tu  obok mnie, czy to smok czy w ?

A to je  jak pi ka, ca y w burych szpilkach
Toczy si  jak kulka, ca y w li ci piórkach
A to je  jak pi ka, ca y w burych szpilkach
Idzie poprzez jesie , wrzosy w kolcach niesie”45.

Opracowanie muzyczne i sposób wykonania piosenki intensyÞ kuj  lub os abiaj  emocj  wyra an  w tek cie literac-
kim. Muzyczne ilustrowanie strachu i wzbudzanie niepokoju nast puje poprzez zestawianie na zasadzie kontrastu, takich 
elementów muzyki jak: melodia, metrum, rytm, tempo, tonacja, harmonia (modulacje, trójd wi ki zmniejszone, szeroko 
rozumiane dysonansowe wspó brzmienia). W piosence S odki strach, której tre  jest zabawnym rozwini ciem funkcjonu-
j cego zwrotu „naje  si  strachu”, istot  opracowania muzycznego staje si  kontrast metrum: czteromiarowego, gdy pod-
miot liryczny opisuje miejsce przebywania strachu i jego negatywny wp yw na samopoczucie cz owieka, trzymiarowego, 
gdy podmiot liryczny podaje nietypowy sposób, dzi ki któremu strach wydaje si  milszy. 

W piosenkach dotycz cych emocji strachu istotn  rol  w przebiegu linii melodycznej oraz w akompaniamencie pe ni  
sekundy ma e. Interwa y te w dziejach muzyki uznawane by y za szczególnie niezgodne brzmienie, cz sto ilustruj ce 
tekst dotycz cy negatywnych emocji. Bior c pod uwag  piosenki opracowane wraz z akompaniamentem, nadmienione 
interwa y (sekundy) pojawiaj  si  we wst pie, tym samym wprowadzaj c w nastrój piosenki (Roz piewany blok):

43 J. Dyl g, M. Gu piel, dz. cyt., s.82.
44 Tam e, s. 93.
45 Fasolki, A to je , http://www.tekstowo.pl/piosenka,fasolki,a_to_jez.html, 18.11.2013.
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Przyk ad 1.
ród o: U. Smoczy ska-Nachtman, dz. cyt., s. 249.
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Ponadto, w piosence pt. Co si  ptakom ni d wi ki oparte na skali chromatycznej ilustruj  s owa dotycz ce czarnej nocy, 
czarnej wrony, czyli sytuacji stereotypowo kojarzonej ze strachem. Natomiast fragment opisuj cy barwno  snów wrony 
skomponowany jest na zasadzie kontrastu: w akompaniamencie pojawiaj  si  skoki, urozmaicona jest rytmika i artykula-
cja. Zestawienie ze sob  kontrastuj cych elementów muzycznych podkre la tak e znaczenie tekstu, dotycz ce przeciw-
stawnych stanów emocjonalnych. 

Przyk ad 2.
ród o: U. Smoczy ska-Nachtman, dz. cyt., s. 76.

Szczególnie interesuj c  pod wzgl dem dydaktycznym jest piosenka A to je  jak pi ka. Podmiot liryczny odczuwa 
strach, bowiem przebywa w nieznanym lesie, pe nym obcych odg osów, które mog  by  wydawane przez gro ne stwo-
rzenia. Emocja strachu sugerowana przez tekst zwrotki podkre lana jest w warstwie muzycznej nie tylko poprzez molow  
tonacj  (c – moll), ale tak e wolne tempo, melodi  zbudowan  z sekund i niewielkie zró nicowanie rytmiczne. Stopniowe 
rozwi zanie emocji przynosi fragment o charakterze refrenu – dopiero przy ostatnim wys uchaniu s uchacz poznaje przy-
czyn  strachu podmiotu lirycznego. Jego opracowanie muzyczne stanowi wyrazisty kontrast w stosunku do zwrotki. Do-
strzegalna jest zatem durowa tonacja (C – dur), szybkie tempo, zró nicowania pod wzgl dem rytmicznym melodia, która 
sk ada si  ze skoków. Zarówno tre , jak i opracowanie muzyczne piosenki A to je  jak pi ka, stwarzaj  bogat  przestrze  
do zada  z zakresu szeroko rozumianej edukacji muzycznej.
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Tabela 2. Schemat konstrukcji piosenki pt. A to je  jak pi ka

Budowa tekstu A B A1 B2

Budowa muzyczna A B A B

rodki muzycz-
ne:

tonacja molowa durowa molowa durowa

tempo wolne szybkie Wolne szybkie

melodia sekundowy 
ruch

skoki sekundowy 
ruch

skoki

rytm ma e zró ni-
cowanie

wi ksze zró -
nicowanie

ma e zró ni-
cowanie

wi ksze zró -
nicowanie.

ród o: Opracowanie w asne.

Muzyka mo e równie  pomniejsza  odczuwanie emocji sugerowanej przez tekst (symbolik  postaci, dzia a , etymo-
logi  zabaw). Dzieje si  tak najcz ciej w piosenkach ludowych, w których istotna jest durowa (radosna) melodia, a tak e 
zabawowa forma piosenki (Stary nied wied  mocno pi; Uciekaj myszko do dziury), zawieraj ca takie elementy zabawy jak 
pogo , ucieczka czy apanie. 

Wnioski
W praktyce edukacyjnej piosenka jest najcz ciej wykonywan  i s uchan  form  muzyczn 46. Jednak przy doborze 

tego rodzaju utworów, rzadko uwzgl dniany jest ich potencja  emocjonalny i spo eczny. Zwykle nauczyciele, b d  au-
torzy publikacji metodycznych sugeruj  si  zgodno ci  tre ci piosenki z tematem kompleksowym. Chocia  nauczyciele 
s  wiadomi „oddzia ywa  muzyki na dzieci c  emocjonalno ”47, to wydaje si , i  cz ciej w celu redukcji napi  i ne-
gatywnych emocji stosuj  muzyk  relaksacyjn  o spokojnym charakterze48. Tymczasem, jak wskazuj  badacze, odpo-
wiedni dobór tre ci i przekazu utworu mo e mi dzy innymi przyczynia  si  do cz stszego wyst powania zachowa  
prospo ecznych, intensyÞ kowa  my li o podobnej tre ci, zwi ksza  poziom empatii i gotowo  do dzia ania zgodnie z ich 
sugestiami49. 

Jak potwierdzi y moje badania dotycz ce kognitywnych i afektywnych funkcji piosenki50, poprzez po czenie kodu 
j zykowego z muzycznym, jest ona inspiruj c  form , dzi ki której dziecko uczy si : nazywa  emocje, rozpoznawa  je 
u innych osób, poznawa  ich przyczyny, a tak e odró nia  sygna y istotne od b ahych. Zwykle tre  piosenek, pozwala 
dzieciom uto samia  si  z g ównymi bohaterami, a sytuacje, które je spotykaj , sk aniaj  do reß eksji i pozwalaj  wielokrot-
nie spojrze  na przyczyn  strachu z ró nych – nieraz zaskakuj cych – perspektyw. Tre  piosenki staje zatem pretekstem 
do zadawania nast puj cych pyta : „co czuje g ówny bohater? co czuj  i my l  inne postacie? Jakie emocje budz  w dziec-
ku uczucia tych postaci? Jakie s  cele ró nych postaci i jakie mog  by  ich plany? Jak zdaniem, dziecka postacie poradz  
sobie w danej sytuacji? Co, zdaniem dziecka, by o dobre w sposobie, w jaki dana posta  upora a si  ze swoim problemem, 
a co mog a zrobi  lepiej?”51 Nale y podkre li , i  wyst puj ce w piosenkach zale no ci mi dzy s owem a muzyk , mog  
równie  przyczyni  si  do: przyswajania zakorzenionych w kulturze sposobów ewokowania emocji, poznawania zestro-
jów muzycznych i nadawania im znaczenia, rozw  ania umiej tno ci wyra ania w asnych emocji, pe nego uczestnictwa 
w kulturze muzycznej w doros ym yciu. 

Potencja  sztuki pozwala cz owiekowi rozw  a  si  w zakresach estetycznych jak i pozaestetycznych, dzi ki wielu 
funkcjom, jakie pe ni sztuka. W ród nich mo na wymieni  funkcj  poznawcz  (dostarcza wiedzy o wiecie), komunika-
tywn  (jest artystycznym przekazem ró nych tre ci), wychowawcz  (kszta tuje postawy odbiorców, pobudza wyobra ni  
i g bokie zaanga owanie uczuciowe), adaptacyjn  (rozszerza do wiadczenia cz owieka, u atwia zrozumienie norm wy-
st puj cych w okre lonych zbiorowo ciach) oraz katartyczn  (silne doznania estetyczne oddzia uj  na negatywne my li 
oraz stany uczuciowe), a tak e prze amywania stereotypów52. 

46 Zob. W. A. Sacher, S uchanie muzyki a kszta towanie emocjonalno ci dzieci, Katowice 2004, s. 36
47 Tam e, s. 63. 
48 Zob. A. Kudlik, dz. cyt., s. 65-67
49 Tam e, s. 66.
50 J. Szczyrba, Kognitywne i afektywne funkcje piosenki w kszta ceniu muzycznym dzieci 5, 6-letnim. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem 

dr. J. Dyl ga, Kraków 2011 [niepublikowana praca dyplomowa].
51 M. Elias, S. F. Tobias, dz. cyt., s. 34.
52 Zob. I. Wojnar, Estetyka i wychowanie, Warszawa 1970, s.164. 
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Muzyczne oswojenie strachu wi e si  zatem z rozwojem emocjonalnym dziecka, na który sk adaj  si  takie czynniki, 
jak poznawanie i rozumienie innych ludzi, wiata spo ecznego oraz samego siebie, a tak e komunikowanie innym swoich 
do wiadcze  emocjonalnych53. 
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