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OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Eryk Priebe student Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oświadczam, że przedkładaną pracę dyplomową pt: „Fenomen
Krzysztofa Krawczyka wśród młodzieży” napisałem samodzielnie. Oznacza to, że przy pisaniu
pracy, poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałem z pomocy innych osób, a w
szczególności nie zlecałem opracowania rozprawy lub jej części innym osobom, ani nie
odpisywałem tej rozprawy lub jej części od innych osób. Oświadczam również, że egzemplarz
pracy dyplomowej w wersji drukowanej jest całkowicie zgodny z egzemplarzem pracy
dyplomowej w wersji elektronicznej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przypisanie
sobie, w pracy dyplomowej, autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego
utworu lub ustalenia naukowego stanowi podstawę stwierdzenia nieważności postępowania w
sprawie nadania tytułu zawodowego.
[TAK]* - wyrażam zgodę na udostępnianie mojej pracy w czytelni Archiwum UAM
[TAK]* - wyrażam zgodę na udostępnianie mojej pracy w zakresie koniecznym do ochrony
mojego prawa do autorstwa lub praw osób trzecich

*Należy wpisać TAK w przypadku wyrażenia zgody na udostępnianie pracy w czytelni
Archiwum UAM, NIE w przypadku braku zgody. Niewypełnienie pola oznacza brak zgody na
udostępnianie pracy.

Eryk Priebe
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Dedykacje i podziękowania

Niniejszą

pracę

pragnę

zadedykować

Krzysztofowi

Krawczykowi, który wiele razy uświadamiał ludzi, że artysta
oprócz talentu, kreatywności oraz chęci do tworzenia musi
cechować się również charyzmą.
Moją pracę dedykuję również Andrzejowi Kosmali –
archetypowi

znaczenia

słowa

„impresario”,

którego

wizjonerski wkład i ciężką pracę możemy podziwiać we
wszystkich projektach Krzysztofa Krawczyka.

Za inspirację, wyrozumiałość oraz pomoc przy realizacji tej
pracy pragnę złożyć serdeczne podziękowania mojej
promotorce Profesor Magdalenie Ziółkowskiej.
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Streszczenie pracy
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przybliżenie zjawiska fenomenu Krzysztofa
Krawczyka wśród młodzieży oraz jego uzasadnienie poprzez przedstawienie przejawów tejże
fascynacji. Poniższa praca zawiera streszczenie kariery Krzysztofa Krawczyka, próbę
odpowiedzi na motywacje powstania fenomenu artysty w środowiskach młodzieżowych.
Na potrzebę niniejszej pracy zostały przeprowadzone dwa wywiady: z Krzysztofem
Krawczykiem oraz jego managerem – Andrzejem Kosmalą. Aby dokładniej poznać personę
odpowiedzialną za powstanie fenomenu wśród młodzieży, zainicjowana została ankieta, której
zadaniem było odpowiedzenie na zasadnicze motywacje fenomenu Krawczyka wśród
młodzieży. W pracy przeprowadzona została analiza kilku stron, które służą do streamingu
muzyki - przybliżona została pozycja Krawczyka względem innych artystów, którzy wpisują
się w podobny staż pracy artystycznej oraz wiek. W pracy przedstawione zostały również
wnioski autora pracy dotyczące fenomenu Krawczyka wśród młodzieży.

Abstract
The purpose of this thesis is to present the phenomenon of Krzysztof Krawczyk among youth
and to justify it by presenting the manifestations of this fascination. The following work
contains a summary of Krzysztof Krawczyk's career and an attempt to answer the motivations
behind the artist's phenomenon in enviroments of youth. For the purpose of this work, two
interviews were conducted: with Krzysztof Krawczyk and his manager - Andrzej Kosmala.
To find out more about the person responsible for the phenomenon among young people, there
was a survey launched in order to answer the key motivations of the Krawczyk phenomenon
among young people. The study carried out an analysis of several websites that are used for
streaming music - the position of Krawczyk, in relation to other artists who fit into a similar
work experience and age, was approximated. The paper also presents the author's conclusions
on the phenomenon of Krawczyk among youth.
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Wstęp
Niniejsza praca jest próbą przyjrzenia się powstałej stosunkowo niedawno fascynacji
osobą Krzysztofa Krawczyka przez młodzież. W szczególności interesuje mnie poznanie
powodów fascynacji Krawczykiem z trzech różnych perspektyw: wieloletniego managera
artysty, młodzieży, która w dużej mierze zainicjowała ten fenomen oraz samego Krzysztofa
Krawczyka. W owej pracy fascynacja młodzieży Krzysztofem Krawczykiem ujęta zostanie
jako fenomen. Słowniki języka polskiego proponują rozumienie fenomenu jako dziwo,
kuriozum, niezwykłość, osobliwość czy unikat. Fenomen potocznie oznacza pewien
krótkotrwały proces lub chwilowy stan, tymczasowe zdarzenie, manifestacje w szczególny
sposób poznawczo, np. astronomiczne, atmosferyczne, geologiczne, fizyczne, chemiczne,
biologiczne, psychiczne itp.1 Chciałbym, aby moja praca przybliżyła motywacje fenomenu
Krzysztofa Krawczyka wśród młodzieży, o którym środowisko ludzi młodych wie od dawna i
czerpie nieustannie z dorobku artysty nowe inspiracje. Konkretny tytuł nadałem pracy ze
względu na szerokie ujęcie fenomenu Krawczyka wśród młodzieży, które nie odnosi się
jedynie do twórczości artysty. Fenomen wśród młodzieży, jakiego doświadcza Krzysztof
Krawczyk tworzy się z wielu komponentów, na które oprócz talentu artysty składa się także
jego bogata osobowość.
Poniższa praca składa się ze streszczenia kariery Krzysztofa Krawczyka, omówienia
celu i metodologii badań oraz z dwóch części – części teoretycznej oraz części badawczej.
Część druga – teoretyczna zawiera sześć rozdziałów.
Rozdział pierwszy poświęcony jest nostalgii młodzieży i jej konsumowaniu w sposób
pośredni lub bezpośredni, wprowadzonych zostaje wiele pojęć, które mają znaczenie w sytuacji
odnoszenia się do momentów z przeszłości. Rozdział drugi przedstawia młodzież jako
specyficzną grupę mieszczącą się w konkretnym przedziale wiekowym i wyróżniającą się
swoją złożonością na tle innych grup. Trzeci rozdział obrazuje autorytety w mediach, które
można sklasyfikować w kilku podgrupach. Rozdział czwarty poświęcony jest społecznościom
fanowskim nakreślając przy tym najważniejsze pojęcia z nimi związane. Piąty rozdział nasuwa
kluczowe aspekty kultury obraz i remiksu w kontekście obecnych czasów. Rozdział szósty

1

https://www.kul.pl/files/57/encyklopedia/zjawisko_panpuch.pdf
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zestawia kulturę wizualną z memami, jako utworem, który coraz częściej służy jako
humorystyczny pośrednik w komentowaniu otaczającej nas rzeczywistości.
Część trzecia – praktyczna, zawiera zapis rozmowy z Andrzejem Kosmalą
(managerem Krzysztofa Krawczyka), zapis rozmowy z Krzysztofem Krawczykiem, analizę
ankiety, która miała wskazać na główne motywacje fenomenu Krawczyka wśród młodzieży,
analizę wybranych serwisów streamingowych i pozycje utworów Krzysztofa Krawczyka na
nich, oraz moją własną hipotezę fenomenu Krawczyka wśród młodzieży.

Cel pracy i metodologia badań
Celem moich badań jest wskazanie na elementy, które przyczyniły się do powstania wśród
młodzieży fascynacji Krzysztofem Krawczykiem – jako artystom, który dla wielu ludzi jest
symbolem muzyki oraz jego twórczością po 2015 roku, a także ustalenie korelacji poglądu
dotyczącego fenomenu pomiędzy środowiskiem młodzieżowym a Krawczykiem i jego
managerem.
Po ustaleniu celu badań pojawia się pojęcie problemu badawczego. Anna Maria Jeszka uważa,
że to „opis tematu badań, celu i pytań, na które badacz chce znaleźć odpowiedzi, realizując
badania. W węższym znaczeniu problem badawczy to pytanie lub zespół pytań, na które
badanie ma odpowiedzieć” (Jeszka 2013; 32). Problem w mojej pracy badawczej stanowią
dwa pytania:
1) Jakie są motywy, które przyczyniły się do powstania fenomenu Krzysztofa
Krawczyka wśród młodzieży?
2) Jaka była reakcja artysty oraz jego managera na nagły wzrost popularności
wśród młodzieży?
W tym miejscu należy określić metody badawcze, które postanowiłem wykorzystać do
odpowiedzi na pytania wyżej postawione pytania. W niniejszej pracy postanowiłem posłużyć
się wywiadem oraz ankietą. Metodami badawczymi, które zostały wykorzystane na potrzeby
niniejszej pracy były wywiady, badania ankietowe oraz analiza stron służących do streamingu
muzyki. Wywiady przeprowadziłem kolejno z managerem artysty oraz samym Krawczykiem.
Z każdym z nich starałem się poruszać zbliżone filary pojęciowe i tym samym zdobyć
odpowiedzi na podobne pytania, które później można ze sobą zestawić. Drugą metodą
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badawczą, którą wykorzystałem na potrzeby pracy była metoda ankietowa. Ankieta była
anonimowa a do jej przystąpienia potrzebny był link, który został udostępniony na oficjalnym
fanpage Krzysztofa Krawczyka, na profilu managera, na stronach fanclubów oraz na mojej
stronie. Ankieta zawierała siedem pytań oraz standardowe pytania wchodzące w zakres
metryczki. Ankieta pozwoliła przybliżyć uogólnioną personę odbiorcy Krzysztofa
Krawczyka, który jest przedstawicielem środowisk młodzieżowych. Metoda ankietowa
została wybrana ze względu na możliwość dotarcia do szerokiej liczby odbiorców. Badanie
kierowane było do wszystkich osób, które napotkają w internecie link, jednak do badań
włączone zostały jednostki mieszczące się w przedziale wiekowym od 11 do 30 roku życia,
co czyni ich przynależnymi do grona młodzieży według teorii Września. Analizie poddanych
zostało 250 pierwszych, całkowicie wypełnionych ankiet przez osoby mieszczące się w
przyjętej na potrzeby pracy kategorii młodzieży. Internetowe badanie ankietowe według
wstępnych założeń trwać miało od 10.03.2020 do 17.03.2020, jednak ze względu światową
epidemię i chaosie z nią związanym, badanie ankietowe zostało przedłużone o kolejny
dodatkowy tydzień- do 24.03.2020.

str. 10

Streszczenie kariery Krzysztofa Krawczyka
Krzysztof Krawczyk jest wokalistą, który zadebiutował w 1963 roku. Artysta w ciągu
swej kariery, która trwa od ponad pięciu dekad wydał blisko 180 albumów. Krawczyk jest
laureatem około stu nagród, które zdobył za swoje działania artystyczne. Karierę wokalisty
można oprzeć na kilku filarach. Debiut Krawczyka miał miejsce w 1963 roku, kiedy powstał
zespół ‘’Trubadurzy’’ w składzie: Sławomir Kowalewski, Krzysztof Krawczyk, Jerzy
Krzemiński, Bogdan Borkowski, później do grupy dołączyła także Sława Mikołajczyk. Zespół,
którego częścią był Krzysztof Krawczyk, dostał się do Estrady Łódzkiej, która organizowała
zespołowi trasy koncertowe. Na przestrzeni kolejnych lat zespół zdobył ogólnopolską sławę,
która z czasem wyszła poza kraj i dała młodym wokalistom możliwość występów przed
publicznością Związku Radzieckiego. Na przestrzeni lat poszczególni wokaliści odeszli od
grupy, aby tworzyć dla innych zespołów, większość członków powróciła później do
“Trubadurów’’. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych grupa pojawiała się często w telewizji,
wokaliści nagrywali ścieżki dźwiękowe do filmów i seriali. W tym samym roku “Trubadurzy’’
koncertowali w ZSRR, NRD i Czechosłowacji. W kolejnej dekadzie zespół odwiedził ze
swoimi koncertami między innymi: Bułgarię, Belgię, Holandię, NRD, RFN. W 1973 roku
doszło do przełomu - Krawczyk opuścił “Trubadurów’’ i założył grupę ‘’Fair’’. Rok później
artysta rozpoczął współpracę ze swoim impresario, managerem i późniejszym przyjacielem –
Andrzejem Kosmalą, który w tamtym okresie pracował w Estradzie Poznańskiej. W 1974 roku
artysta wydał również swój pierwszy solowy album. Przez kolejne lata Krawczyk z
powodzeniem kontynuował solową karierę, a w 1977 roku nawiązał współpracę z Estradą
Poznańską. Rok później wokalista nagrał utwory w języku niemieckim z zamiarem promocji
swojej twórczości na rynku zachodnim. W kolejnych latach Krawczyk koncertował między
innymi w ZSRR i USA. Z myślą o rynku amerykańskim powstał specjalny repertuar w języku
angielskim. Piosenkarz przeprowadził się wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Pod
koniec lat siedemdziesiątych powstał kilkunastoosobowy korespondencyjny fan club
Krzysztofa Krawczyka, który tworzyli polscy fani. Fan club nosił nazwę “Serce’’ i miał na celu
usprawnienie przepływu informacji dotyczących artysty pomiędzy fanami. W latach
osiemdziesiątych wokalista podpisał kontrakt z dużą amerykańską wytwórnią fonograficzną,
Krawczyk nie zapomniał jednak o swoich polskich odbiorcach, którym przysyłał z USA
utwory w języku polskim. W 1985 artysta odbył dwumiesięczną trasę koncertową po Kandzie.
Po serii koncertów wokalista wrócił do kraju. W kolejnych latach Krawczyk nagrywał nowe
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utwory, z których część stała się singlami, powstało również kilka pastorałek. W czerwcu 1988
roku doszło do wypadku samochodowego z udziałem artysty, jego syna i żony. Wypadek
samochodowy na długo odsunął Krawczyka od pracy artystycznej. W pierwszej połowie 1989
roku po długiej rekonwalescencji Krawczyk wyjechał w trasę koncertową po Australii. Po
powrocie do Polski z trasy koncertowej, piosenkarz brał udział w wielu koncertach, część z
nich była motywowana zbiórką pieniędzy na cele charytatywne. W 1990 roku Krawczyk wraz
z żoną wrócił do Ameryki, daje tam koncerty solowo oraz z “Trubadurami’’. W 1990 roku
Krawczyk wystąpił na Hawajach podczas charytatywnego koncertu dla amerykańsko-polskiej
widowni. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych artysta kontynuował swoje koncerty w
Stanach Zjednoczonych. W 1994 roku Krawczyk wraz z żoną wrócił po raz drugi z USA do
Polski, a we wrześniu wokalista wyruszył w trasę koncertową po kraju. Po powrocie do kraju
Krawczyk zmienił nurt muzyczny. Twórczość artysty w połowie lat dziewięćdziesiątych była
utrzymana w stylu biesiadnym. W 2001 roku Krawczyk nawiązał muzyczną współpracę z
Goranem Bregoviciem. Artyści wspólnie wydali album utrzymany w stylu muzyki bałkańskiej.
W latach dwutysięcznych Krawczyk wydał kilka płyt i singli, które odniosły duży sukces. W
2007 roku gazeta “Metro’’ wydała dwadzieścia leksykonów Krzysztofa Krawczyka, trzy lata
później ukazała się obszerna biografia artysty, którą pisał wspólnie ze swoim managerem –
Andrzejem Kosmalą. Pierwszą dekadę lat dwutysięcznych Krawczyk spędził na celebrowaniu
pięćdziesięciolecia swojej kariery, wydał również nowy materiał, między innymi płytę z
utworami Leonarda Cohena. Połowa lat dziesiątych to początek fascynacji młodzieży
Krawczykiem, która stanowi główny punkt zainteresowania niniejszej pracy.
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CZĘŚĆ I
ROZDZIAŁ I:
Nostalgia młodzieży
Badając motywacje związane z fascynacją młodzieży Krzysztofem Krawczykiem
trzeba wnikliwie przeanalizować tematykę odnoszącą się do nostalgii. Aby dokładnie
rozważyć nostalgię oraz jej uwarunkowania, istotnym jest włączenie pojęcia mitu, które
przenika się z nostalgią. Mit jest formą świadomości, posiada społeczną funkcję ponadczasową
i ponad informacyjną. Świat wzbogaca mit o rzeczywistość historyczną, ten zaś przywraca jej
neutralny obraz (Gabryś 2008; 10,11). Mit jest metajęzykiem. Mit pełni rolę rdzenia
tożsamości kulturowej i historycznej, to, co minione czyni ważnym dla przyszłych pokoleń
(Burszta 1997; za: Gabryś 2008; 11). Gabryś pisze, że kooperatywność mitu i nostalgii jest
oparta na tym, iż nostalgia jest funkcją mitu, daje możliwość retrospektywnego ujęcia danego
zdarzenia (tamże). Postmodernizm porównuje nostalgie do towaru, wskazuje na to, że jest ona
wartością pożądaną. Konsumpcja nostalgii jest możliwa dzięki kulturze popularnej, która
nazwana została przez postmodernistów “kulturą wyczerpania’’. Krzysztof Krawczyk jest
częścią kultury popularnej, która jest ściśle związana z nostalgią odczuwaną przez młodych
ludzi. Nostalgię można uchwycić również w szerszym sensie, gdzie jest ona wyrazem buntu w
kontrze do postępu i czasu historii. Nostalgia to także czas pamięci. W kontekście niniejszej
pracy warto przyjąć spojrzenie młodzieży na swój okres dziecięcy, który mimo młodego wieku
jest dla nich z perspektywy czasu okresem nostalgicznym. Młodzież bardzo często powraca
pamięcią do dni, w których byli jeszcze dziećmi. Nostalgia to pamięć osobistych doświadczeń
jednostek, ale często wspólnych całemu społeczeństwu, które splatają się z doświadczeniami
zbiorowymi, pamięć ta przenika wszystkie sfery życia społecznego, jest wszechobecna. Jest
fundamentem osobistej i narodowej tożsamości (Gabryś 2008; 13). Nostalgia pozwala
obecnemu światu na powrót do świata, który znany jest z przeszłości i mimo, iż fizycznie już
nie istnieje, to ludzka pamięć pozwala czerpać z namacalnych artefaktów z przeszłości. Na
przedłużenie trwania nostalgii wpływ ma rozwój archiwizacji wspomnień, które wraz z
postępem techniki zostają na dłużej. Nostalgia jednostki będąca pragnieniem innego czasu i
miejsca jest często związana z okresem dzieciństwa, które z biegiem lat jest coraz bardziej
zamglone, niejasne i wyidealizowane. Nostalgia może okazać się niebezpieczna, pamięć
ludzka jest selektywna, zazwyczaj przechowuje wątki z życia, które nacechowane są
pozytywnie. Nostalgia ma jednak tendencje do mieszania tego, co prawdziwe, z tym, co
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znajduje się już na skraju imaginacji. Pamięć jest źródłem tożsamości, identyfikacji. Czas
pamięci” to u Hermana Lübbego postępująca muzealizacja rzeczywistości, przekształcanie w
korelat pamięci, przedmiot godny zachowania dla potomnych, wszystkiego, co nas otacza...
(Nora 2001; za: Gabryś 2008; 16,17). W otaczającym nas świecie możemy odnaleźć mnogość
odwołań do przeszłości. Tworząc nowe, twórcy często inspirują się fascynacjami z ubiegłych
wieków. Ponadczasowość nabrała na znaczeniu bardziej niż kiedykolwiek. W kontekście
twórczości Krzysztofa Krawczyka warto zwrócić uwagę na aspekt ponadczasowości, która
przejawia się interpokoleniową fascynacją twórczością artysty. Przeszłość nie jest dostępna
bezpośrednio, nie można się do niej odnieść przez jej wskazanie. Czas miniony osiągalny jest
jedynie pośrednio. Media używane jako łącznik z czasem minionym, często stwarzają dogodną
sytuację do manipulacji przeszłością. Dokumenty, świadectwa minionego czasu nie są
neutralnym medium przenoszącym fakty, podlegają selekcji, wyborowi, są sytuowane w relacji
do innych faktów, wytwarzając w ten sposób przeszłość, o charakterze której decydują
niekiedy np. niewielkie przesunięcia w sposobie użycia metafor, za pomocą których opisuje
się wydarzenia. Ważne zatem staje się to, kto dokonuje selekcji i sytuuje „fakty” w
odpowiedniej sieci relacji, jakim językiem się posługuje i w jakim celu skupia się na
wybranych elementach przeszłości (Brocki 2012; 59). Brocki w swojej pracy pisze, że fakt
koncentrowania się na wyłącznie jednym punkcie historii jest mitotwórstwem. Aby ocenić
realność faktów minionych trzeba czerpać z kilku źródeł, które pozwolą na wytworzenie
ogólnej prawdy. Istotne z perspektywy wspomnień są przedmioty pamięci, które pozwalają
przedłużyć żywotność wspomnień. Przedmiotami, które pełnią rolę mediów pamięci są twory
współcześnie uznane za dziedzictwo kultury, które dziś możemy oglądać w muzeach a niegdyś
wiodły regularny, pospolity żywot. Często przedmioty pełniące rolę mediów pamięci w
przeszłości były przedmiotami życia codziennego. Dla młodzieży fascynującej się
Krzysztofem Krawczykiem, jednym z nośników pamięci może być płyta CD, która zawiera
materiały artysty.
Wyróżnić można także jednostkowe media pamięci, które stanowią obiekty pełniące
rolę katalizatorów pamięci. Z perspektywy jednostki mediami pamięci mogą być pamiątki
rodzinne, migrujące pomiędzy pokoleniami, rzeczy, których nie tyczy erozja czasu, a dodaje
im jedynie wartości. Gabryś w swojej pracy wskazuje na fotografię, jako na niewątpliwy i
najpowszechniejszy katalizator pamięci, której zaletą jest wskazanie niezaprzeczalnych faktów
oraz bezkompromisowe obnażenie prawdy dotyczącej przeszłości.
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Gabryś w swojej pracy podkreśla, że współczesna Polska jest miejscem, gdzie nostalgia
staje się zjawiskiem powszechnym. Dzieje się tak mimo, iż nostalgia zwraca się ku czasom,
które były obiektywnie trudniejsze od czasów, w których przyszło nam żyć dziś.

ROZDZIAŁ II:
Młodzież jako specyficzna grupa
W ostatnich latach zauważyć można, iż Krawczyk przeżywa renesans swojej kariery,
za którym stoi między innymi młodzież. Mimo dużej różnicy wieku pomiędzy artystą, a jego
młodym audytorium, zauważyć można duże zainteresowanie młodych ludzi zarówno
twórczością oraz samą osobą Krzysztofa Krawczyka.
Okres, który wpisuje się w ramy uznania jednostki za reprezentanta grupy
młodzieżowej istniał w cyklu życia człowieka zawsze. Socjologiczne zainteresowania
młodzieżą i stworzenie autonomicznej kategorii miały miejsce w latach pięćdziesiątych
dwudziestego wieku. Młodzież od zawsze mocno akcentowała swoją obecność w
społeczeństwie globalnym. Harmut M. Griese podkreśla, że młodzież nie jest przede
wszystkim fazą wiekową czy produktem natury jak pokwitanie, lecz jest fenomenem
społeczno-kulturowym, który w swoich przejawach podporządkowany jest czynnikom
historyczno-społecznym (Griese 1996; 19). W socjologii młodzieży wyróżnić możemy dwie
perspektywy analityczne. Antonina Kłoskowska wskazała, że po pierwsze, młodzież jest
traktowana jako społeczna kategoria obejmująca kilka kohort, grup wieku, konkretne jednostki
młode w sensie chronologicznym i biologicznym, chociaż nie całkiem identyczne pod
względem swoich cech społecznych; po drugie, młodzież kojarzy się także z młodością,
abstrakcyjnym pojęciem, konstrukcją obejmującą określone cechy podlegające społecznej
waloryzacji. W niektórych językach nie ma odrębnych terminów określających - tak jak w
polskim lub w rosyjskim - młodzież i młodość. Jeunesse i youth – odnosi się do zbioru
osobników w określonej grupie wieku, i do stanu, w jakim się znajdują lub do fazy, jaką
przeżywają (Kłosowska 1987; 19 za: Wrzesień 2013)
Świat dorosłych dawno stracił normatywną kontrolę nad młodzieżą - oczekiwania są mało
precyzyjne i spójne. W dzisiejszym świecie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej młodość stała
się czymś, co chce się za wszelką cenę zatrzymać, przedłużyć. Często osoby starsze wchodzą
w rolę młodzieży, po to aby przedłużyć swój młodzieńczy wizerunek, który z wielu powodów
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wydaje się być korzystniejszy od wizerunku osoby dojrzałej. Witold Wrzesień na potrzeby
swoich rozważań przyjmuje, iż nie istnieje młodzież jako taka, istnieją jedynie różne jej
wcielenia i to zarówno w sensie historycznym jak i współczesnym, w odniesieniu do danego
miejsca i czasu. W socjologii niełatwo wskazać definicje, określające wiek, do którego można
by przypisać każdą jednostkę. Wrzesień przyjmuje, iż w zakresie kategorii młodzieży mieszczą
się osoby od jedenastego roku życia do symbolicznego osiągnięcia trzydziestu lat. Socjologia
młodzieży jest jedną z tzw. socjologii szczegółowych w ramach ogólnej dyscypliny. W
przeszłości istniało wiele planów, których celem ostatecznym było stworzenie nowej nauki
obejmującej młodzież. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku powstał pomysł stworzenia
nowej dyscypliny naukowej o nazwie juwentologia (Wrzesień 2013; 14) Juwentologia miała
stosować ogólne, holistyczne ujęcie zagadnień młodzieży. Nauki mają problem z konkretnym,
jednolitym ujęciem młodzieży jako autonomicznej kategorii społecznej, problem istnieje
również w różnorodności terminów, które opisują jednostki tworzące zbiorowość młodzieży.
Wrzesień wyróżnia kilka problematycznych terminów z zakresu badań nad młodzieżą, które
poprzez swoje zróżnicowanie mogą być interpretowane różnorako.
Pierwszym z wyróżnionych terminów jest adolescent (dojrzewający/dorastający), określa czas
młodości jako fazę w życiu człowieka: to okres w procesie rozwoju jednostki, który pojawia
się po okresie dojrzewania i trwa do momentu osiągnięcia stanu dorosłości, przede wszystkim
w prawnym jego rozumieniu. Ustalenie jego ram czasowych przysparza jednak sporo
problemów i wątpliwości (Wrzesień 2013; 15).
Kolejnym terminem, który pojawia się na drodze analizy młodzieży jest nastolatek (teenager)
w rozumieniu nadanym mu na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych w Stanach
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nastolatkowie w przeszłości byli utożsamiani z nową
grupą konsumentów. Styl spędzania czasu wolnego przez nastolatków był wyznaczany
głównie przez ich zachowania konsumpcyjne, w dużej mierze związane z podążaniem za
obecnymi trendami.
Wrzesień wymienia trzy równoległe do siebie wymiary trendów: 1) wygląd
zewnętrzny, stanowiący manifestację preferowanych stylów ekspresji, od fryzur, przez
ubrania, buty, po różnorodne dodatki; 2) uczestnictwo w kulturze, w tym szczególnie w
tworzącej się kulturze muzyki młodzieżowej (najpierw jazz, później rock’n’roll), wraz z
przyspieszającym rozwojem firm fonograficznych młodzi rozpoczęli kolekcjonowanie płyt; 3)
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formy spędzania czasu wolnego w nowych miejscach, takich jak cocktail bary czy kluby
muzyczne (Wrzesień 2013; 16).
W przyszłości okazało się, że tak wypracowany styl spędzania wolnego czasu stał się
charakterystyczny dla młodzieży, dlatego od lat pięćdziesiątych na przemysł młodzieżowy
zostały narzucone nieustanne poszukiwania nowości. Następnym pojęciem jest młody dorosły;
obejmuje osoby, które przekroczyły już dwudziesty rok życia. Nazwa młodych dorosłych
pojawia się stosunkowo rzadko w socjologicznych analizach i jest raczej wiązana z wzorami
dorosłości. Młodość różnicuje też młodzież w wymiarze warstwowo-klasowym, ponieważ
przeżywanie i doświadczanie młodości różnią się w zależności od pozycji zajmowanej w
strukturze społecznej. Inaczej doświadczana jest ona na przykład w klasie średniej, a inaczej
w klasie robotniczej... (Wrzesień 2013; 16).
Wiele źródeł podkreśla, iż młodość to etap przygotowań do bycia dorosłym.
Podsumowując, młodzież jako autonomiczną kategorię społeczną charakteryzuje się: a) nie
zawsze precyzyjnymi ramami wieku; b) młodością, stanem określającym przejściową fazę
życia między dzieciństwem, a dorosłością; c) uczeniem się, przystosowaniem do pełnienia ról
ludzi dorosłych; d) kreacją ról, a bardziej precyzyjnie mówiąc, pokoleniową modyfikacją ról
charakterystycznych dla spontanicznych form kultury młodzieżowej; e) manipulacją i negacją
ról narzuconych przez system normatywny społeczeństwa (zwyczaje, obyczaje, prawo itp..); f)
wspólnotą norm i wartości, internalizowaną w trakcie przeżywania wspólnych ważnych
doświadczeń, prowadzącą do powstawania poczucia pokoleniowej przynależności i
tożsamości społecznej pokolenia; g) zmianą przynależności grupowej, redefiniowaniem
systemów grup odniesienia; h) wprowadzeniem w kulturę (w tym w prawie
sześćdziesięcioletnią tradycję kultury młodzieżowej) (Wrzesień 2013; 40).
Wrzesień w swojej pracy podkreśla, że młodzież to zbiór grup (rówieśniczych), w
których dokonuje się przeważająca część socjalizacji. Młodość w kontekście społecznym jest
autonomicznym okresem życia, relatywnie niezależną fazą socjalizacji oraz stanem ducha,
który współcześnie towarzyszy też starszym.
Zazwyczaj wcielenia kultury młodzieżowej są efektem zapożyczeń i konstruowania kolaży z
przeszłości.

Bywa również i tak, że dochodzi do wytwarzania autonomicznej jakości,

innowacji, współcześnie jednak nie pojawiają się one zbyt często w kulturach młodzieżowych.
Za młodzież przyjmuje się osoby mieszczące się w zakresie od jedenastego do trzydziestego
roku życia. Konkretna definicja młodzieży została przyjęta z uwagi na to, że zazwyczaj
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naukowcy ujmują młodzież w wąskich ramach wiekowych. W kontekście fenomenu
Krawczyka wśród młodzieży, istotne jest pokazanie całej grupy osób uznanych społecznie za
reprezentacje ludzi młodych. Ciekawym z punktu widzenia badawczego jest fakt, który
wskazuje na dużą różnicę wieku pomiędzy Krawczykiem a jego młodym audytorium.

ROZDZIAŁ III:
Autorytety w mediach
Na przestrzeni ostatnich lat Krzysztof Krawczyk grywał koncerty na wielu juwenaliach,
co może być postrzegane jako dowód na to, iż społeczność młodzieżowa wykazuje duże
zainteresowanie artystą. W fenomenie wokalisty wśród młodzieży można doszukiwać się (lub
dostrzec) pojęcie autorytetu, z którym młodzież może utożsamiać Krawczyka.
Spośród wielu definicji “autorytetu’’ wydaje się, że w poruszanej przeze mnie
problematyce najbardziej wyczerpująca jest definicja zaproponowana przez Pawła
Piórkowskiego, który wskazuje na fakt, iż większość definicji, szczególnie w naukach
humanistycznych, nie ma charakteru absolutnego, zamkniętego. Trudno więc znaleźć jasne
granice desygnatów, sam język stawia też szereg ograniczeń (Piórkowski 2016). Według
słownika autorytet oznacza uznanie jakim obdarzona jest dana osoba w jakiejś grupie, tudzież
osoba, instytucja itp. ciesząca się szczególnym uznaniem.2 Słownikowe ujęcie autorytetu ma
więc sporą rozpiętość. Wszelkie definicje autorytetu, które możemy znaleźć kładą nacisk na
dwa jego wymiary: podmiotowy (wewnętrzny) i przedmiotowy (zewnętrzny). Autorytet jest
zjawiskiem wieloaspektowym i wielopłaszczyznowym, które trudno jest zamknąć w sztywnej
formie. Na przestrzeni lat można zaobserwować, że młodzież zawsze szukała autorytetów,
osób, które stanowiły obiekt odniesienia, archetyp, który jest wzorem dla młodych uczestników
życia społecznego. Nowakowski pisał, że autorytety istniały od zawsze i we wszystkich
kręgach kulturowych, stanowiąc swego rodzaju drogowskaz (Piórkowski 2016). Posiadanie
autorytetu nie kończy się jednak na bezwiednym trwaniu, łączy się to bowiem z wyborem
określonych norm i wartości, którymi człowiek się kieruje podczas podejmowania ważnych
decyzji. Posiadanie przez dzieci wzoru, obiektu kultu, nie jest niczym nowym. Młodzi ludzie
szukają osób, z którymi będą mogli się identyfikować, jest to jeden z podstawowych warunków
rozwoju moralnego, uspołecznienia, rozwoju osobowości oraz przyswajania ról społecznych.

2

https://sjp.pwn.pl/sjp/autorytet;2551342.html
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Niestety w dzisiejszym świecie obserwujemy niepokojące zjawisko dewaluacji “zjawiska
autorytetu’’. Wielu młodych ludzi otwarcie się przyznaje, że nie ma autorytetu – wzorca do
naśladowania albo wskazuje na bohaterów popkultury, wyłączając z kręgu osób godnych
naśladowań własnych rodziców (Pawłowska, Starzyńska, Maj 2008; 259)
Współczesne media przyczyniają się do promocji jednostek, które z czasem mogą stać
się autorytetami. Piórkowski w swojej pracy pisał, że media, szczególnie internet stworzyły
problem, którym jest natłok informacji i możliwości, co powoduje przeładowanie i utrudnia
podejmowanie decyzji. Wielość rozwiązań przekłada się na wysyp ‘’autorytetów’’ od spraw
wszelakich, polemizować jednak można nad jakością i formą autorytetów lansowanych w
powszechnych mediach. Medioznawcy posługują się podziałem na autorytet faktyczny i
autorytet wykreowany/przypisany. Łatwiejszy do zdefiniowania jest autorytet faktyczny. Jest
to osoba, której prestiż wynika z zewnętrznych względem odbiorcy i potwierdzalnych źródeł,
jak np. stopień/tytuł naukowy, osiągnięcia w nauce, technice czy sporcie. Co ciekawe, często
taki autorytet nie wymaga reklamy, czy przedstawiania. Autorytet faktyczny, to autorytet
prawdziwy, wyczuwany niemal instynktownie. Nie musi być to osoba sławna, gdyż często jej
postawa świadczy o autorytecie. Drugą stroną jest przypisanie/wykreowanie danej jednostki,
jako autorytetu. Często przedstawiana osoba, jako ekspert czy specjalista w danej dziedzinie,
ma urosnąć w oczach odbiorcy do rangi autorytetu. Media zatem najpierw powodują wzrost
popularności danej osoby, a następnie niemalże samoczynnie staje się on autorytetem w danej
dziedzinie (Piórkowski 2016; 22). Rola mediów w tworzeniu autorytetów sprowadza się do
opiniotwórczości i obrazotwórczości, a mechanizmy te są wykorzystywane przede wszystkim
w reklamie.
Piórkowski wyróżnia trzy formy wykreowania popularności: idole, celebryci i
gadające głowy. Celebryta to osoba znana z samego faktu, że jest znana. Jest to persona, która
często występuje w środkach masowego przekazu. Może ona cieszyć się zainteresowaniem
mass mediów bez względu na profesję, której jest przedstawicielem. ‘’Zjawisko celebrytyzmu
to ciekawy przykład mutacji autorytetów. O ile wszelkiego rodzaju gwiazdy estrady czy osoby
publiczne znane były społeczeństwu wcześniej, to nigdy dotąd na tak dużą skalę media nie
kreowały gwiazd i gwiazdek, słowem celebrytów. Celebryta sam w sobie nie ma zbyt wiele
wspólnego z faktycznym autorytetem, może, ale nie musi nim być. Ważniejsze jest jednak to,
jak jest on postrzegany przez część lub całość audytorium.’’ (Piórkowski 2016; 25).
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Idol to już ktoś więcej niż celebryta, to ktoś, kogo się uwielbia, jest to obiekt czyjegoś
podziwu, często nawet kultu zbiorowości. Idol swoją rangą przewyższa nawet gwiazdę. Jak
pisze Piórkowski głównym problemem współczesnych idoli jest ich butność, przekonanie o
własnej wyższości oraz ogromny wpływ społeczny jaki wywierają na swoją publiczność.
Krzysztof Krawczyk wpisuje się w rolę idola młodzieży. Krawczyk wśród młodzieży budzi
duże emocje ze względu na wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki. Zarówno celebryta jak
i idol mogą stać się autorytetem. Zbyt duży wpływ na społeczność może prowadzić do
manipulacji, która odbierana jest pejoratywnie. Piórkowski zaznacza jednak silny aspekt
różnicujący oba byty, pisząc, że idol to swego rodzaju gwiazda, która ma jakieś osiągnięcia na
danym polu, celebryta ma jedynie swoją popularność. Warto też zaznaczyć, iż dana jednostka
dla jednych może być celebrytą, dla drugich zaś idolem i na odwrót.
Trzecią i ostatnią formą wykreowania popularności, którą wyróżnił Piórkowski jest gadająca
głowa. Określenie gadających głów przyjęło się stosować w odniesieniu do specjalistów w
danej dziedzinie. Osoby, które można oglądać w telewizji jako specjalistów dzielących się
swoją wiedzą oraz opinią na dany temat, możemy zaliczyć do grona gadających głów. To
problematyczne pojęcie objaśnia w swojej pracy Piórkowski. Gadająca głowa to ekspert,
specjalista lub osoba przedstawiana w ten sposób mająca za zadanie potwierdzić lub obalić
pewne twierdzenia pokazywane w danym materiale (reportażu). Nierzadko stanowi ona
uprawdopodobnienie prezentowanej w reportażu narracji czy interpretacji faktów lub zjawisk
(Piórkowski 2016; 28).
We wszystkich trzech przypadkach dyskusyjna jest jednak trwałość autorytetu. Trwałość
autorytetu zależy od postaw, które reprezentuje jednostka stawiana na piedestale.
Człowiek na swojej drodze spotyka jednostki, które wychowują, przekazują wiedzę, spotyka
także podmioty, które posiadają szeroko pojętą władzę, która często wypływa z wyższego
statusu danej jednostki. Nikt nie rodzi się z władzą, władza jest człowiekowi dana, tak samo
jak nikt nie rodzi się autorytetem dla ogółu, autorytet również trzeba posiąść, wypracować.
Każdy może być autorytetem, nie jest to cel, a podróż, swego rodzaju misja. Jeśli tylko
środowisko, inni ludzie dostrzegą i docenią ponadprzeciętną jednostkę z pasją i wizją może
stać się ona autorytetem nie tylko dla pojedynczych ludzi czy środowiska, ale być może kiedyś
w przyszłości nawet dla społeczeństwa (Piórkowski 2016; 69)
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Piórkowski wskazuje na fakt, że to popularyzacja jednostek w mediach przyczynia się
do powstawania ich autorytetu, popularność sprzyja tworzeniu się autorytetu wręcz samoistnie.
Piórkowski wyszczególnił trzy formy kreowania popularności. Za najbardziej wpisującą się w
potrzeby mojej pracy uważam formę idoli. Krawczyk przez jednostki reprezentujące młodzież
może być podziwiany i uwielbiany, może być również obiektem kultu większych zbiorowości
młodzieży, co czyni z niego idola.

ROZDZIAŁ IV:
Społeczności fanowskie
Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego fan to osoba wykazująca dużo
zainteresowania i zaangażowania emocjonalnego w stosunku do określonego zespołu
muzycznego, piosenkarza, sportowca, gatunku muzycznego, jakiejś dyscypliny sportu lub
czegoś innego. Wraz z postępem technologii duża część społeczności fanowskich przeniosła
się do internetu. Aktualnie w mediach społecznościowych można znaleźć kilka profili oraz
grup założonych z myślą o komunikacji fanów Krzysztofa Krawczyka. Profile oraz grupy
często wymieniają się między sobą informacjami na temat artysty, zdjęciami z koncertów czy
też memami, którym została poświęcona osobna część pracy. Piotr Siuda w swojej pracy
opisuje fanów jako specyficzną subkulturę konsumpcji. Bycie fanem to paradoksalnie, z jednej
strony, bycie idealnym i niezwykle fanatycznym konsumentem, a z drugiej - odbiorcą
wyznającym ideologię antykonsumeryzmu (co przejawia się w różnych aktywnościach) (Siuda
2012; 70). Pierwszy oficjalny fanklub Krzysztofa Krawczyka powstał już w latach
siedemdziesiątych, jego założycielką była Regina Kusiak, fanklub nosił nazwę ‘’Serce’’.
Kusiak przez wiele lat tworzyła biuletyny z bieżącymi informacjami dotyczącymi Krawczyka
oraz jego działań. Fanklub opierał się na przepływie informacji między fanami artysty, a
założycielką organizacji fanowskiej, która oprócz tworzenia biuletynu prowadziła kalendarium
Krzysztofa Krawczyka, zawierające wszystkie najważniejsze momenty z jego życia
scenicznego i prywatnego. Fanklub ‘’Serce’’ prosperował przez wiele lat, dając społeczności
fanowskiej możliwość komunikacji. Poprzez fanklub były również organizowane oficjalne
zloty fanów Krzysztofa Krawczyka. Wraz z postępem technologii i popularyzacją internetu,
fankluby artysty przeniosły się do sieci. Początkowo fani Krzysztofa Krawczyka byli obecni
tylko na jego oficjalnej stronie internetowej, a wraz z powstaniem komunikatorów i portali
społecznościowych, fani artysty zaczęli tworzyć grupy i strony na w mediach
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społecznościowych Poruszając temat społeczności fanowskich Krawczyka w mediach, warto
zaznaczyć, że aktualnie fankluby często nazywane są fandomami. Pojęcie ‘’fandom’’
pierwotnie przypisywano fanom fantastyki. Obecnie fandom to określenie na społeczność
fanów. Małgorzata Lisowska–Magdziarz podkreśla, że rozróżniać trzeba pojęcie fan
od fandom. Badania nad społecznościami fanów – fan studies – rozwijają się nieprzerwanie
od kilku dziesięcioleci. „Słowa „fandom” można używać w co najmniej dwóch znaczeniach.
Pierwsze określa grupę ludzi połączonych uwielbieniem dla wybranego tekstu kultury i jawnie
je okazujących. Drugie mówi o zjawisku twórczego i partycypacyjnego zaangażowania
w konsumpcję tekstu medialnego” (Lisowska-Magdziarz 2017; 7). Katarzyna Kiraga
wyróżniła dwa typy fandomów: kultywujące i transformujące. Fandom kultywujący
charakteryzuje się przyjmowaniem wybranego elementu popkulturowego w oryginalnej,
niezmienionej formie. Fandom transformujący również przyjmuje ów element, jednak
dokonuje w nim zmian, przekształca go i personalizuje. Fandom kultywujący bywa również
nazywany fandomem afirmatywnym, a fandom transformujący fandomem twórczym bądź
kreatywnym (Kiraga 2019; 5).
Krzysztof Krawczyk posiada oba rodzaje fandomów. W internecie można zauważyć fandomy
kultywujące, które bazują na przeszłości oraz na teraźniejszości, znaleźć jednak można,
również fandomy transformujące, które bazują na zastanych materiałach związanych z artystą
i poddają je modyfikacji.
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ROZDZIAŁ V:
Kultura remiksu
Czasy współczesne rozgrywają się na ekranie. Ludzkie doświadczanie codzienności
dostało nowego wizualnego wyrazu, który zapisywany jest na wielu nośnikach. Krzysztof
Krawczyk jest również bohaterem dużej ilości materiałów, które wpisują się w kulturę
wizualną. To właśnie dzięki kulturze wizualnej odbiorcy wokalisty mogą obserwować jego
poczynania artystyczne, za pomocą zamieszczanych fotografii czy też materiałów filmowych.
Małgorzata Boguni-Borowska i Piotr Sztompka piszą w swojej pracy, że kultura wizualna
opiera się na nowoczesnej skłonności do obrazowania lub wizualizowania egzystencji. Wraz z
rozwojem techniki, kultura wizualna rosła w siłę. Media, które mogły pokazać więcej, chętnie
czerpały z nowych technologii dających możliwość ekspozycji miejsc, przedmiotów oraz
zjawisk, które uchwycić można dzięki nowoczesnym sprzętom. Dostarczycielami
przedstawień wizualnych są artyści, twórcy filmów czy chociażby autorzy programów
telewizyjnych. Przekazanie materiałów wizualnych ogółowi społeczeństwa ma na celu
wzbudzenie emocji, doinformowanie, ale przede wszystkim zarobek. Konstytuowane składniki
kultury wizualnej są definiowane nie tyle przez ośrodek przekazu, ile przez interakcję
pomiędzy oglądającym i oglądanym, co można określić mianem zdarzenia wizualnego
(Boguni-Borowska, Sztompka 2012; 171). Osobista fotografia narodziła się na przełomie
dziewiętnastego i dwudziestego wieku, dzięki niej ludzie mogli zatrzymywać chwile, do
których wracać mogli w każdym dogodnym dla siebie momencie. Archiwizacja wspomnień
nigdy wcześniej nie była tak precyzyjna. Jose Van Dijck pisała, iż fotografia staje się nową
walutą społecznych kontaktów, zdjęcia upodabniają się do mówionego języka, niekiedy
towarzyszą im podpisy, brakujący głos, którego zadaniem jest wyjaśnienie obrazu (BoguniBorowska, Sztompka 2012; 506).
Kultura obrazu na przestrzeni lat przeszła wiele ewolucji, niegdyś tylko osoby
nieprzeciętnie majętne mogły sobie pozwolić na zatrzymywanie chwili, wynajmowano
malarzy, którzy tworzyli podobizny całych rodzin, aby przyszłe pokolenia miały namacalną
pamiątkę po krewnych z przeszłości. Aktualnie żyjemy w czasach, w których trudno uniknąć
bodźców dotykających nas ze wszystkich stron. Wyprodukowano już niezliczone ilości
obrazów, zdjęć czy filmów. Ostatnie lata pokazały nam, że przyszłość możemy widzieć w
coraz bardziej rozwijającym się remiksie, w połączeniu starego z nowym.
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Ewa Wójtowicz w swej pracy rozważała, czy możemy jeszcze mówić o mediach nowych.
Autorka proponuje ujęcia mediów remiksu jako re-akcji wobec istniejących już treści kultury
(Gulik, Kaucz, Onaka 2011; 14). Mimo, iż remiks możemy odnieść do wielu dziedzin, które
obejmuje sztuka, zazwyczaj pojęcie remiksu spotyka się w muzyce, nawet słownikowa
definicja remiksu objawia go, jako nową wersję jakiegoś utworu muzycznego, powstała w
wyniku elektronicznej przeróbki.3Tematykę remiksu możemy rozważać również w kwestii
twórczości Krzysztofa Krawczyka, która to twórczość wiele razy stawała się celem dla
artystów młodego pokolenia, którzy inspirowali się dźwiękami i tekstem jaki wylansował
Krawczyk. Eduardo Navas dokonał podziału remiksów na trzy kategorie: remiks rozszerzony
(extended), selektywny i refleksyjny. Kategoria pierwsza ma głównie znaczenie historyczne.
Selektywność natomiast polega na dodawaniu i odejmowaniu pewnych elementów z oryginału.
Remiks refleksyjny czerpie z rożnych źródeł, ale na ich podstawie dąży do stworzenia
autonomicznej wypowiedzi (Gulik, Kaucz, Onaka 2011; 18). W swym założeniu remiks
odcina się od aktywności plagiatorskiej. Analizując pojęcie remiksu nie sposób ominąć termin,
którym jest plądrofonia. Pojęcie plądrofonii wprowadził John Oswald, odnosi się ono do
każdego rodzaju muzyki powstałej przy posiłkowaniu się twórczością zastaną. Nie chodzi
jednak przy tym o zatajenie faktu, iż dźwięki zostały zapożyczone z innych dzieł. Plądrofonia
jest uznawana za formę kolażu dźwiękowego. Obiektem wszelkich praktyk plądrofonicznych
jest już utrwalony dźwięk w postaci gotowego nagrania, które podlega obróbce technicznej
opartej o sampling, czyli wykorzystywanie próbek dźwiękowych (tamże; 197). Plądrofonia
może odnosić się do samych sampli jak i całych utworów. Efektem plądrofonii może być zatem
re-edit, remiks czy chociażby mashup. Wiele utworów Krawczyka stanowiło inspirację dla
artystów młodego pokolenia. Twórczość Krawczyka z czasem stała się częstym celem
plądrofonii. W 2015 roku Unitra Audio zaprezentowali nową wersję utworu “Chciałem być’’.
Remiks utworu oparty jest na podmianie linii melodycznej utworu. W kontekście kultury
remiksu nietrudno napotkać relacje pomiędzy prawem, a kulturą, która u wielu ludzi budzi
emocje. Kwestia praw autorskich do utworów nie zawsze jest w transparentny sposób
rozwiązywana przez autorów remiksów. Społeczeństwo otwarte na kulturę remiksu opartą o
szeroko rozumianą ideę plądrofonii staje się bardziej twórcze, otwierając się i przyzwalając na
przetwarzanie swoich dokona (tamże; 2011).

3

https://sjp.pwn.pl/sjp/remiks;2573880.html
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ROZDZIAŁ VI:
Kultura wizualna i memy
Przetworzenia zastanych materiałów oprócz sfery muzycznej, tyczą się również kultury
wizualnej. Obrazy czy zdjęcia w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej niż kiedykolwiek są
przetwarzane i eksponowane jako nowe formy. Na przestrzeni kilku ostatnich lat światową
sławę

zyskały

memy

internetowe,

w

tym

także

te

poświęcone

Krawczykowi.

Słownik językowy definiuje memy jako chwytliwą porcję informacji, zwykle w formie
krótkiego filmu, obrazka lub zdjęcia, na którym umieszczono jakiś tekst, który
rozpowszechniany jest w Internecie.4 Według Patricka Davisona, memy są cząstkami kultury,
które rosną we wpływy poprzez sieciową transmisję (Davison w Mandiberg 2012; 122 za:
Marak 2013). Memy nie są niczym nowym, jednak wciąż trwają badania nad tym zjawiskiem
prowadzone w wielu dziedzinach. Grafiki, które są memami możemy często dostrzec w
przestrzeni internetowej. Wiele osób je ogląda, kopiuje i śmieje się z nich, mało kto jednak zna
jednoznaczną odpowiedź, dlaczego konkretny mem zdobył sławę a inny nie. Jean Burgess
sugeruje, że memy są mechanizmami mediacyjnymi, poprzez które kulturowe praktyki
powstają, są przyswajane i zachowywane w sieciach społecznościowych (Burgess 2006; 1).
Jedną z cech, które czynią memy wyjątkowymi, jest szybkość procesu popularyzacji, istotna
jest także łatwość i prostota twórcza. Mem może pełnić funkcję komunikacyjną w charakterze
odpowiedzi na czyjeś zapytanie lub reakcje. Memy pomimo swej prostoty pełnią różne
funkcję. Najbardziej znaną funkcją memów jest funkcja humorystyczna. Memy to zazwyczaj
zabawne obrazki, zdjęcia, które opatrzone są chwytliwym, często śmiesznym opisem.
Niesprecyzowany status, ironiczne podejście i wieloznaczność stanowią fundament wielu
grafik mieszczących się zbiorze memów. Memy poświęcone Krawczykowi mają zazwyczaj
charakter humorystyczny. Internauci tworzą grafiki z intencją życzliwych żartów, którym
przypisują krótki i zabawny tekst.

Żywotność memów zazwyczaj ogranicza się do

cyberprzestrzeni, głównie tam podlega cyklowi rozwojowemu, który obejmuje ich narodziny,
ewolucję i zapomnienie. Istnieje wiele cykli żywotności memów, które obejmują szerokie pola
do interpretacji. Memy są nie tylko manifestacją kultury popularnej, lecz mechanizmami
wytwarzającymi dodatkową, zwróconą nam na siebie (self-oriented) i odnoszącą się do samej
siebie (self-referential) warstwę (cyber) kultury, która nakłada się na kulturę popularną, z której
oryginalnie same memy mogą zaistnieć w świecie realnym, nadal opierają się na społeczności
4

https://sjp.pwn.pl/sjp/mem;5579327.html
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wirtualnej i jej wartościach. Mogą istnieć i ewoluować tylko dzięki partycypacji uczestników
tej społeczności (Marak 2013; 18).
Rys. 1. Memy dotyczące Krzysztofa Krawczyka. Oficjalny fanklub:
www.facebook.com/Krawczykonators/

Facebook: Krawczykonators; 8.12.2018

Facebook: Krawczykonators; 19.11.2018

Facebook: Krawczykonators; 26.10.2019
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CZĘŚĆ II
Krzysztof Krawczyk przez wielu nazywany jest żywą legendą, panteonem polskiej muzyki,
definicją narodowego brzmienia. Artysta na tle innych wokalistów wyróżnia się zestawem
cech, który zazwyczaj przypisywany jest wokalistom zasłużonym muzyce. Karolina KorwinPiotrowska w swojej książce z 2017 roku dokonała analizy, którą można odnieść do podziału,
jaki zrobił Piórkowski. Korwin-Piotrowska osoby ze środowiska publicznego podzieliła na
kilka segmentów, między innymi wśród kategorii mogliśmy doszukać się podziału na ikony i
gwiazdy. Dziennikarka podkreśla, że żywotność ikony trwa długo, jej obecność jest nieustanna,
posiada talent, silną osobowość, prawdziwość, odwagę i wiele podobnych cech, które mają
ogromny wpływ na wizerunek danej ikony – „Ikona pozostawia po sobie trwały ślad w
pamięci, sercach i emocjach ludzi. Ona jest jak tatuaż, którego człowiek nie chce się pozbyć…
jest ponadczasowa, nie poddaje się modom, bo ona mody kreuje” (Korwin-Piotrowska 2017;
436). Dziennikarka wyróżniła również grupę gwiazd, przy której zaznacza, że talent wcale nie
musi być mocną stroną – „znakiem rozpoznawczym niekoniecznie jest wielki talent czy
wybitna osobowość, co nie znaczy, że nie ma talentu czy osobowości – ma, ale nie jest to skala
co u ikon” (Korwin-Piotrowska 2017; 466). Dziennikarka podkreśla również najważniejszy
aspekt, który pozwala odróżnić ikonę od gwiazdy – „ Jeśli ikona funkcjonuje, nawet długo, bez
medialnego szumu, gwiazda ma go niemal nieustannie, musi go mieć, musi o niego dbać, bo
to daje jej napęd do pracy” (Korwin-Piotrowska 2017; 467). W książce Korwin-Piotrowska nie
uwzględniła Krawczyka. Moim zdaniem spośród dwóch wyżej wymienionych kategorii osób
popularnych, Krzysztof Krawczyk znalazłby się w gronie ikon, ze względu na to, że artysta
wiele razy kreował sam trendy muzyczne, często obecność Krawczyka stanowiła i nadal
stanowi dla wielu osób synonim pewnego poziomu. Opinie, które przytaczałem wcześniej nie
tyczyły się wyłącznie osoby Krawczyka, jest to zestaw pewnych cech osobowości takich jak
charyzma czy pomysł na siebie, który posiadać mogą inni artyści i tym samym wejść w rolę
ikony. Aby jednak przybliżyć perspektywę dotyczącą dokładnie przykładu Krzysztofa
Krawczyka, postanowiłem zapytać samego artystę oraz jego managera o ich hipotezy
fenomenu Krzysztofa Krawczyka wśród młodzieży.
Chcąc poddać analizie dzisiejsze społeczności młodzieżowe, które częściowo wpisują się
również w kategorie fanów artysty, podkreślić trzeba aspekt transformacji grup fanowskich.
Krawczyk od samego początku swojej kariery posiadał liczne grupy fanów. Społeczności
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fanowskie zmieniały swoją postać na przestrzeni lat działalności artysty. Największą różnicę
dostrzeżemy zestawiając ze sobą grupę fanów artysty „Serce”, którego inicjatorką była Regina
Kusiak. Działalność tego konkretnego fanclubu przejawiała się powstawaniem biuletynu, który
zawierał relatywnie aktualny opis bieżącej kariery Krawczyka oraz jego pozycji na tle innych
artystów. Fanclub „Serce” działał od pierwszej połowy lat siedemdziesiątych do lat
dwutysięcznych. Wraz z nadejściem internetu Kusiak postanowiła zaprzestać kontunuacji
biuletynu artysty. Aktualnie w internecie znaleźć możemy wiele stron, grup na forach czy na
portalach komunikacyjnych, które kumulują społeczności fanowskie Krawczyka. Jedną z grup
o

największym

zasięgu

jest

profil

„Krawczykonators”

na

portalu

Facebook.

„Krawczykonators” bardzo wyróżnia się na tle innych stron i forów poświęconych artyście.
Przywołana przeze mnie strona w głównej mierze zajmuje się tworzeniem memów z
wizerunkiem artysty, zazwyczaj tworzone memy są zgodne z aktualnymi trendami tego
gatunku. Krawczyk przedstawiany jest tam niemal w sposób ikoniczny. Charakterystyczne
cechy artysty, teksty jego repertuaru i przychylne podejście do odbiorców poddawane jest
hiperbolizacji, co często opatrywane jest humorystycznym opisem. Przyglądając się
społecznościom młodzieżowym, które przychodzącą na koncerty Krawczyka, wyróżnić
możemy jej kilka typów: stałych fanów artysty, osób, które przyszły na koncert jako osoba
towarzysząca, nie do końca ze względu na Krawczyka oraz młodzież, która pojawia się na
koncercie w związku z obecnością artysty na koncertach specjalnie dedykowanych grupom
młodzieżowym – takim jak na przykład juwenalia w różnych miastach kraju. Bardzo ważnym
rokiem w zakresie fenomenu Krawczyka wśród młodzieży był rok 2018. To właśnie w 2018
roku koncerty Krawczyka na juwenaliach biły wszelkie rekordy frekwencyjne m.in. w
Poznaniu. Na imprezie bawiło się kilkadziesiąt tysięcy studentów (i nie tylko), ze względu na
organizację eventu i bardzo dużą frekwencje ruch w części miasta był utrudniony.
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ROZDZIAŁ I:
Wywiad z Andrzejem Kosmalą – managerem Krzysztofa Krawczyka
Wywiad z managerem artysty ma za zadanie odpowiedzieć na pytania, które wyjaśnią
subiektywnie fenomen Krawczyka wśród młodzieży. Wywiad odbył się 19.12.2019 roku w
Komornikach pod Poznaniem, trwał blisko dwie godziny i obejmował wiele zagadnień
związanych z karierą Krzysztofa Krawczyka.
Andrzej Kosmala jest managerem Krzysztofa Krawczyka. Współpraca obu mężczyzn
rozpoczęła się w Poznaniu i trwa nieprzerwanie od 1974 roku. Kiedy Krzysztof Krawczyk
poznał Andrzeja Kosmalę, ten był już dyrektorem artystycznym Estrady Poznańskiej,
Krawczyk na swoim koncie miał natomiast już kilka utworów, które razem z zespołem
„Trubadurzy” rozsławiły artystę na cały kraj.
Manager Krzysztofa Krawczyka uważa, że to rodzice dzisiejszej młodzieży odpowiadają
za wielki powrót artysty do środowisk młodzieżowych. Rodzice dzisiejszej młodzieży w
okresie ich dzieciństwa z dużą częstotliwością słuchali twórczości Krzysztofa Krawczyka, co
ma olbrzymie przełożenie na dzisiejszy sukces w środowiskach młodzieżowych.
Kosmala podkreśla, że jego zdaniem nie zawsze artyści jednego pokolenia odnosili sukcesy w
pokoleniach późniejszych – Gwiazdy moich rodziców nie były moimi gwiazdami. Dawniej
zauważyć było można większą różnicę pokoleniową. Wejście muzyki Rock and roll rozpoczęło
rewolucję generacyjną, która była wyrazem buntu młodzieży. Manager artysty tym samym
podtrzymuje teorię młodzieży, która została przyjęta na potrzeby niniejszej pracy – „Ci sami
ludzie, którzy należeli do pokolenia buntu lat 60., gdy stali się dorosłymi, znacznie
udoskonalali techniki manipulacyjne (biznes, media) ukierunkowane na młodzież i chcących
czuć się młodo dorosłych” (Wrzesień 2013; 19). W czasie trwania różnych generacji młodzieży
dochodziło zazwyczaj do buntu, którego wyraz widoczny był w muzyce oraz modzie. Kosmala
uważa, że wieloletnią karierę Krzysztof Krawczyk zawdzięcza swojej transparentności –
Młodzież często mówi, że ceni Krawczyka za szczerość. Krzysztof nigdy nie ukrywał swoich
prywatnych spraw, ze swoimi odbiorcami był zawsze szczery. Andrzej Kosmala za genezę
sukcesu Krzysztofa Krawczyka uznaje otwartość na różne gatunki muzyczne oraz adaptacje
do zmian – Trzeba umieć wąchać czas, obserwować, być na bieżąco. Nie chodzi tutaj o
uleganie różnym modom, ale wykorzystywanie aktualnych trendów do własnych potrzeb.
Razem z Krawczykiem nigdy nie daliśmy się zaszufladkować. Staraliśmy się zawsze, aby każda
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płyta się wyróżniała na tle innych, jeśli jedną płytę Krawczyk nagrał z Goranem Bregoviciem,
to drugą tworzył z Andrzejem Smolikiem – obaj artyści reprezentują kompletnie odrębne
gatunki muzyki, ten pierwszy tworzy muzykę bałkańską, a drugi klubową. Otwartość na różne
gatunki muzyczne, o której wspomina manager Krawczyka, wpisuje się idealnie w
postrzeganie młodzieży, które opisał Wrzesień w swojej pracy – świat kultury młodzieżowych
od samego początku dostarczał wciąż nowych inspiracji do wprowadzania nowości, zmian.
Wrzesień podkreśla też, że młodzież nie jest stała w swoich preferencjach konsumpcyjnych.
Młodzież zawsze skłonna była do ulegania wszelakim rodzajom mód oraz gotowa była do
poszukiwania i współtworzenia. Andrzej Kosmala podkreśla, że nie zawsze wizerunek
Krzysztofa Krawczyka był odbierany przez media tak przychylnie jak teraz. W przeszłości
wielu dziennikarzy telewizyjnych i radiowych nie dopuszczało twórczości artysty na antenę,
jednocześnie manager Krawczyka zaznacza, że problemy skończyły się na dobre wraz z
pojawieniem się internetu, który umożliwił rozpowszechnianie twórczości artysty z pierwszej
ręki. Aktualnie Krzysztof Krawczyk gra koncerty w wielu miejscach, są to jednak prawie
zawsze koncerty biletowane. Artysta grywa w ramach tras koncertowych, na festiwalach
muzycznych, juwenaliach, senioraliach, wydarzeniach zamkniętych takich jak; śluby,
urodziny, kongresy czy imprezy rocznicowe firm. Zdaniem Kosmali, to właśnie otwartość
Krawczyka przyczyniła się między innymi do powstania sympatii, którą wzbudza w różnych
środowiskach, w tym w grupach młodzieżowych. Kosmala uważa, że między innymi
środowisko raperskie jest odpowiedzialne za powrót Krzysztofa Krawczyka do obszaru
zainteresowań młodzieży – W pewnym momencie hip-hopowcy zaczęli wykorzystywać utwory
Krawczyka do swojej twórczości, manager artysty wyjawia, że większość zapożyczeń
pochodzących z utworów Krawczyka środowisko hip-hopu posiadło bez oficjalnej zgody
artysty oraz jego współpracowników – Mimo wszystko, my świadomie przymknęliśmy oczy na
nielegalne czerpanie z twórczości Krawczyka. Okazało się, że ponowne publikacje,
reinterpretacje dają nowe życie starym utworom. W utworach raperskich Krawczyk jest
przedstawiany raczej w sposób rzeczywisty, pozytywny. Wykorzystywanie części konkretnych
utworów Krawczyka, o których mówi Kosmala, podkreśla wcześniej opisywane zjawisko
plądrofonii, z którym mierzy się twórczość Krawczyka. Plądrofonia może przyjmować za swój
obiekt sample, oraz całe utwory, które poprzez użycie konkretnych narzędzi technologicznych
zmieniają swoją formę. Plądrofonia posiada wiele podrodzajów, które przypisywane są w
zależności od rodzaju danego zapożyczenia w utworze.
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Mimo, że Krawczyk wraz ze swoimi współpracownikami stara się odpowiadać na obecne
trendy, to manager artysty zaznacza, że młodzież podczas wielu rozmów daje jasno do
zrozumienia, że nie chce aby Krzysztof Krawczyk na siłę podążał za trendami – Pierwszy
pomysł na odświeżenie wizerunku i wyjście do młodzieży rozpoczął się od współpracy z
Norbim. Mimo wszystko, kiedy rozmawiam z młodzieżą to okazuje się, że oni nie oczekują
wkupienia się w łaskich obecnych trendów. Wielu wykonawców chce na siłę przypodobać się
młodzieży”.
Aktualnie jednym z największych dowodów sympatii młodzieży do Krzysztofa Krawczyka
jest frekwencja na juwenaliach, które odbywają się w różnych miastach. Krawczyk zalicza się
do wąskiego grona artystów, który w całości zapełnia wszystkie przedsięwzięcia tworzone z
myślą o młodzieży. Kosmala wyjawił, że młodzież nie ogranicza się do konkretnych utworów
i tym samym eliminuje inne, można jednak zauważyć, że jest garść utworów, które tworzą
swoiste hymny juwenaliów – Młodzież kocha ‘Parostatek’ czego ja bym nigdy nie
przypuszczał, głównie ze względu na czas, który dzieli ten utwór od tych nowszych, takich jak
chociażby ‘Chciałem być’. ‘Chciałem być’ jest utworem nowocześniejszym, dlatego tutaj
fascynacja jest w mojej ocenie uzasadniona, oprócz tych dwóch utworów młodzież reaguje w
sposób szczególny na taneczne ‘Mój przyjacielu’ i spokojne ‘Bo jesteś Ty’. Za każdym razem
reakcja młodzieży i ich dokładna znajomość repertuaru Krawczyka robi na nas olbrzymie
wrażenie.
Kosmala podkreślił, że na koncerty kierowane do młodzieży (głównie juwenalia) nie powstaje
specjalny scenariusz, który wyróżniałby zestawienie utworów od tych, z koncertów
odbywanych w ramach regularnej trasy koncertowej – Obojętnie czy Krawczyk gra dla
młodzieży czy dla innej grupy to repertuar mamy ten sam. Mamy teraz wypracowaną całą listę
utworów, które pojawiają się na każdym koncercie. Bardzo często organizatorzy eventów
domagają się konkretnych utworów, dlatego my stworzyliśmy scenariusz koncertu, który
odpowiada na wszystkie prośby organizatorów i tym samym zawiera składankę wszystkich
największych hitów Krzysztofa Krawczyka. Manager artysty wspomniał również, że w związku
prośbami dotyczącymi scenariusza koncertu narzucanego często przez organizatorów
Krawczyk nie może wylansować nowych przebojów. Organizatorzy domagają się, aby artysta
podczas koncertów śpiewał kompilacje swoich największych hitów, co automatycznie
wyklucza potencjalną promocje nowego repertuaru w środowiskach młodzieżowych.
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Kosmala wskazał jednak na utwór Krawczyka, który w ostatnich latach okazał się być dużym
przebojem, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, chodzi o utwór ‘Lewandowski, gol dla
Polski’ –

Zrobiliśmy całą płytę na mundial, z której utwory cieszyły się olbrzymią

popularnością na juwenaliach, śpiewają wszyscy. Manager Krzysztofa Krawczyka wyjawia,
że na przestrzeni wszystkich lat trwania kariery, bardzo często zarzucano artyście, że jego
repertuar jest za mało ambitny. Surowe oceny krytyków przyczyniały się często do braku
promocji twórczości Krawczyka w radiach – Ja myślę, że w pewnych środowiskach było nie w
formie aby słuchać Krzysztofa Krawczyka, z podobnym odbiorem przez niektóre grupy borykał
się amerykański gwiazdor – Elvis Presley. Prawdopodobnie młodzież przypodobała sobie
twórczość Krawczyka ze względu na to, że każde pokolenie lubi melodyjne piosenki, które
później może powtórzyć, zaśpiewać, dlatego też zawsze pilnowałem żebyśmy się wstrzelili
między repertuar nazywany przez wielu ‘ambitnym’ a ten, który świetnie sprawdzi się na
imprezach – ‘taneczny’. Uważam, że jedną z przyczyn, przez które trafiliśmy do obecnej
młodzieży, jest fakt deficytu na rynku utworów wpisujących się pomiędzy repertuar ambitny a
taneczny. Andrzej Kosmala wspomniał również o pierwszym, oficjalnym fanclubie artysty –
„Serce” - „Fanclub serce założyła Regina Kusiak, był to fanclub korespondencyjny, który
powstał pod koniec lat siedemdziesiątych. Kusiak co miesiąc wydawała biuletyn, który
informował społeczność fanowską o tym, czym Krawczyk się aktualnie zajmuje, co planuje.
Biuletyny zawierały także przedruki recenzji. Fanclub w latach osiemdziesiątych, kiedy
Krawczyk przebywał w Ameryce, wysyłał mu nagrane na kasecie pytania, na które Krawczyk
odpowiadał fanclubowi i wysyłał kasetę do Polski, z której materiał był publikowany na
łamach biuletynu. Fanclub organizował również regularne zjazdy fanów, które miały miejsce
po powrocie Krawczyka z Ameryki. Po pewnym czasie fanclub doczekał się kilku oddziałów
na terenie całej Polski. Aktywność fanowska przejawiała się również głosowaniem na utwory
Krawczyka, które pretendowały do list przebojów w różnych stacjach radiowych.
W przeszłości głosowanie na utwór polegało na wysyłaniu kartek pocztowych i w zależności
od tego, kto zebrał więcej kartek pocztowych, ten zajmował odpowiednie miejsce na liście
przebojów”. Kosmala wspomina również, że w przeszłości miała miejsce współpraca między
fanclubami różnych artystów. Fanclub „Serce” został zawieszony około dwutysięcznego roku,
wraz z pojawieniem się internetu i tym samym nieograniczonego dostępu do informacji.
Manager Krawczyka porównuje środowiska fanowskie z przeszłości do tych dzisiejszych –
Teraz relacje są inne, przede wszystkim wiemy dokładnie co i jak jest odbierane. Internet
pozwolił dotrzeć do liczb, statystyk, dzięki którym mamy większą świadomość. Fani teraz
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głównie czerpią informacje o Krawczyku z internetu, z oficjalnej strony internetowej lub
Facebooka.
Bardzo ważnym momentem, który zdaniem wielu osób miał wpływ na powrót
Krzysztofa Krawczyka do środowisk młodzieżowych było wykorzystanie twórczości artysty
przez młodych muzyków. Zdaniem managera artyści młodego pokolenia zainteresowali się
twórczością Krawczyka około 2015 roku. W 2014 roku z okazji pięćdziesięciolecia pracy
artystycznej Krawczyk nagrał duet z Ras Lutą, przedstawicielem muzyki reggae oraz hip-hop.
Duet z artystą młodego pokolenia otworzył Krawczyka na nową publiczność oraz przypomniał
o sobie tym, którzy już o nim zapomnieli.
W 2015 roku artysta o pseudonimie Unitra Audio wydał remiks utworu Krawczyka pt:
„Chciałem być”. Remiks, którego tytuł to „P.A.F.F. x Krzysztof Krawczyk” odniósł ogromny
sukces i zdaniem wielu był przepustką Krawczyka do zainteresowania się Jego twórczością w
środowiskach raperskich i tym samym młodzieży. Remiks artysty trafił nawet na antenę
radiowej Trójki.
W 2016 roku raper Quebonafide wydał album „Quebonafide x 2sty - Elektryka Blendtape”, na
którym jeden z utworów został wzbogacony o refren słynnego przeboju Krawczyka –
‘Parostatek’, utwór Quebonafide, w którym wykorzystał utwór Krawczyka z lat
siedemdziesiątych nazywa się „Prowo”.
Raper wykorzystał utwór Krawczyka nielegalnie, bez zgody Krawczyka oraz jego
współpracowników – „Quebonafide wziął cały utwór ‘Parostatek’ i na samej przygrywce
dograł swój rap nie zapytawszy się uprzednio nas o zgodę”.
Zdaniem wieloletniego managera Krzysztofa Krawczyka jednym z elementów, który
składa się na fenomen artysty wśród młodzieży jest sposób podejścia do odbiorców –
„Krzysztof zawsze stara się angażować w życie całego kraju, ale jednocześnie nie zawsze
jednoznacznie się wypowiada, ponieważ jednostronna opinia mogłaby prowadzić do podziału.
Krzysztof Krawczyk od samego początku miał swoją partię – Partię Miłośników Krzysztofa
Krawczyka. Krawczyk zawsze był szczery ze swoimi odbiorcami, nigdy nie zatajał faktów, nie
mówił, że jest święty – młodzież ceni szczerość ponad wszystko”.
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Andrzej Kosmala i Eryk Priebe, 2019
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ROZDZIAŁ II:
Wywiad z Krzysztofem Krawczykiem
Wywiad z Krawczykiem ma na celu subiektywnie wyjaśnienie fenomen Krawczyka wśród
młodzieży. Wywiad odbył się 10.03.2020 roku w Poznaniu, trwał około trzydzieści minut i
obejmował zagadnienia dotyczące młodzieży.
Krzysztof Krawczyk entuzjastycznie podchodzi do fascynacji młodzieży jego osobą.
Artysta uważa, że jednym z elementów jego sukcesu w środowiskach młodzieżowych są
taneczne utwory, które wykonuje. Krawczyk podtrzymuje również teorie swojego managera,
który powiedział, że to wiek dziecięcy i częsta w nim styczność z twórczością wokalisty jest
odpowiedzialna za jego wzrost popularności w środowiskach młodzieżowych – Jest to może
wina rodziców, którzy męczyli tych młodych ludzi Krawczykiem jak jeszcze oni byli dziećmi i
być może dlatego tak bardzo zostałem im w pamięci.
Krawczyk zaznacza, że młodzież w jego życiu była obecna zawsze, począwszy od pracy z
zespołem „Trubadurzy”. Artysta porównuje etapy swojej kariery i zauważa, że obecny czas
jest bardzo podobny do początków jego pracy – Można powiedzieć, że moje początki są bardzo
podobne do czasów aktualnych, można zauważyć, że zarówno w latach sześćdziesiątych jak i
dziś w moim otoczeniu jest bardzo dużo młodzieży. Krawczyk podkreśla, że na wszystkich
etapach jego działalności estradowej mógł się cieszyć dużym wsparciem młodzieży, bywały
momenty gdzie jego głównymi odbiorcami byli ludzie dorośli. Artysta wspomina, że aktualnie
środowisko młodzieżowe różni się od tego z przeszłości – Za czasów ‘Trubadurów’ były tłumy
młodzieży przy autokarze, było trzeba siedzieć i podpisywać autografy, teraz przychylność
młodzieży przejawia się w nieco inny sposób. Czasami przychodzą do mnie ludzie, którzy
pokazują mi koszulki z moim wizerunkiem, plakaty czy pamiętniki – to jest bardzo miłe.
Krawczyk wyjawia, że aktualny okres jego kariery jest dla niego bardzo szczęśliwym czasem
– Gramy aktualnie bardzo różne imprezy, zazwyczaj są to imprezy biletowane.
Koncerty biletowane są największym sprawdzianem tego, jak artysta miewa się na estradzie,
czy odbiorcy są chętni do przyjścia na koncert.
Wokalista przyznaje, że ogromny sukces, którym się aktualnie cieszy wśród młodzieży nie
jest tylko jego zasługą, a wśród osób odpowiedzialnych za sukces Krawczyk wyróżnia swojego
wieloletniego managera, producenta, żonę oraz wielu innych współpracowników, z którymi
tworzył na przestrzeni lat.
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Krawczyk bardzo optymistycznie podchodzi do kultury remiksu oraz do reinterpretacji jego
twórczości przez młodych artystów. Artysta przychylnie spogląda również na memy, których
jest głównym bohaterem – To jest dla mnie wielki komplement i wielka satysfakcja, że ludzie
wciąż pamiętają o mnie.
Krawczyk za element odpowiedzialny za swój fenomen wśród młodzieży uważa między
innymi szeroki repertuar, który posiada. Artysta wskazuje na kilka utworów, które jego
zdaniem w sposób szczególny zdały egzamin czasu i zostały zaadaptowane do środowisk
młodzieżowych, między innymi: „Rysunek na szkle”, „Parostatek”, „Gdy nam śpiewał Elvis
Presley”, „Mój przyjacielu” czy chociażby „Ostatni raz zatańczysz ze mną”.

Krzysztof Krawczyk i Eryk Priebe, 2020
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ROZDZIAŁ III:
Badanie ankietowe
Celem niniejszego badania ankietowego było przede wszystkim znalezienie powodu
odpowiedzialnego za fascynacje Krzysztofem Krawczykiem przez środowiska młodzieżowe.
Ankieta składała się z czterech pytań ustalających profil respondenta (płeć, wiek, miejsce
zamieszkania, wykształcenia) oraz z ośmiu pytań dotyczących tematyki badania.
Badanie przeprowadzane było za pośrednictwem Internetu, dostęp do ankiety można było
uzyskać poprzez link do strony. Badanie trwało od 10.03.2020 do 24.03.2020 r.
W ankiecie udział wzięło 1190 respondentów. Do poniższej analizy zostało wybranych
pierwsze 250 ankiet, których respondenci wpisują się wiekiem w definicje młodzieży Witolda
Września, który za fazę młodzieży uznawał okres pomiędzy jedenastym a trzydziestym rokiem
życia człowieka.

Pytanie nr 1 – Jakiego gatunku/gatunków muzyki słuchasz zazwyczaj? (pytanie wielokrotnego
wyboru)
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

Pop

82

32.4 %

Rock

76

30.0 %

Rap

53

20.9 %

Disco Polo

12

4.7 %

Techno

18

7.1 %

Jazz

24

9.5 %

Słucham wielu gatunków muzyki

156

61.7 %

Inne

27

10.7 %
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Powyższe pytanie miało na celu zbadanie tego, czy muzyka, której respondenci słuchają na co
dzień mieści się w kanonach repertuaru wykonywanego przez Krzysztofa Krawczyka. Pytanie
wielokrotnego wyboru, możliwość odpowiedzi otwartej. Analiza odpowiedzi wskazuje, że
największy

procent

respondentów

(61,7%)

słucha

wielu

gatunków

muzyki.

32,4% badanych wskazało na gatunek muzyki pop jako na ten, który słucha zazwyczaj.
Równe 30% respondentów zaznaczyło rock jako swój ulubiony muzyczny gatunek.
Blisko 21% ankietowanych wybrało Rap. 10,7% badanych wskazało na inne gatunki muzyki
od tych, które umieszczone zostały w ankiecie. Wybór odpowiedzi „inne” pozwalał na
wpisanie respondentowi gatunku muzyki, który nie znalazł się w puli odpowiedzi a jest
zazwyczaj słuchany przez danego badanego. Wśród gatunków, które znalazły się w zakresie
odpowiedzi „inne” był m.in.: k-pop, j-pop, soul, r&b, punk, metal, folk czy muzyka celtycka.
Na szóstym miejscu znalazł się jazz (9,5%). Techno wybrało 7,1% respondentów.
Na ostatnim miejscu znalazło się disco polo z wynikiem 4,7%. Niniejsze pytanie miało na celu
ukazanie kooperatywności ulubionych styli muzycznych respondentów z gatunkami, które
reprezentuje Krzysztof Krawczyk.

Pytanie nr 2 – Ile miałeś/miałaś lat kiedy pierwszy raz usłyszałeś/usłyszałaś o twórczości
Krzysztofa Krawczyka? (pytanie jednokrotnego wyboru)
Przedział wiekowy
Do 10

Odpowiedzi

Udział

201

80.4 %

49

19.6 %

lat
11-30
lat
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31-50

0

0%

0

0%

lat
51więcej

Pytanie drugie miało na celu określenie przedziału wiekowego, w którym byli respondenci,
kiedy pierwszy raz usłyszeli o twórczości Krzysztofa Krawczyka. Pytanie jednokrotnego
wyboru. W kafeterii zostały ujęte cztery przedziały. Największy procent ankietowanych
usłyszał o Twórczości Krawczyka między pierwszym a dziesiątym rokiem życia (80,4%).
19,6% badanych o twórczości Krawczyka usłyszało między jedenastym a trzydziestym rokiem
życia (jest to przedział wiekowy, który w niniejszej pracy przyjęty został za okres bycia przez
jednostkę młodzieżą.

Pytanie nr 3 – Gdzie pierwszy raz zetknąłeś/zetknęłaś się z twórczością Krzysztofa
Krawczyka? (pytanie jednokrotnego wyboru)
Odpowiedź

Środowisko

Odpowiedzi

Udział

159

63.6 %

6

2.4 %

81

32.4 %

2

0.8 %

1

0.4 %

rodzinne
Środowisko
znajomych
Media klasyczne (prasa, radio,
telewizja)
Media nowe
(internet)
Konce
rt
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Inne

1

0.4 %

miejsce

Pytanie trzecie umożliwiało wybranie przez respondenta jednej odpowiedzi, przy czym
odpowiedź „Inne miejsce” dawało możliwość udzielenia własnej odpowiedzi. Pytanie
dotyczyło środowiska, w którym respondent pierwszy raz zetknął się z twórczością Krzysztofa
Krawczyka. Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi, największy procent respondentów zetknął
się z twórczością Krawczyka w środowisku rodzinnym (63,6%). Drugim miejscem, w którym
część ankietowanych spotkała się z twórczością Krawczyka były media klasyczne (prasa,
radio, telewizja) (32,4%). Z kolei dużo mniej, bo zaledwie 2,4% respondentów zaznaczyło,
że pierwszy raz zetknęła się z twórczością Krawczyka w środowisku znajomych. Trzy ostatnie
pozycje należą do nowych mediów (Internet) (0,8%) oraz ex aequo do koncertów oraz innych
miejsc – po 0,4%.

Pytanie nr 4 – Czy byłeś/byłaś kiedyś na koncercie Krzysztofa Krawczyka?
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

Tak

101

40.4 %

Nie

149

59.6 %

Pytanie czwarte miało na celu ustalenia odsetka osób, które w sposób bezpośredni
uczestniczyły w koncercie Krzysztofa Krawczyka. Większość badanej grupy nie była nigdy na
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koncercie Krzysztofa Krawczyka (59,6), natomiast 40,4% uczestniczyła w przeszłości w
koncercie Krawczyka.

Pytanie nr 5 – Wskaż źródła, w których szukasz informacji dotyczących Krzysztofa Krawczyka
(pytanie wielokrotnego wyboru)
Źródła:

Odpowiedzi

Udział

56

22.4

Media tradycyjne (prasa, radio,
telewizja)
Media nowe (autoryzowana strona internetowa artysty, oficjalny fanpage na Facebooku, oficjalny

%
178

profil na YouTube)
Nowe media (fancluby artysty, portale

%
56

informacyjne/plotkarskie)
Inn

71.2

22.4
%

18

7.2 %

e

Pytanie piąte miało na celu wskazanie miejsca, z którego badani pozyskują informacje
dotyczące Krzysztofa Krawczyka. Największy procent respondentów (71,2%) czerpie
informacje z Mediów nowych (autoryzowana strona internetowa artysty, oficjalny fanpage na
Facebooku, oficjalny profil na YouTube). Na drugim miejscu ex aequo znalazły się Media
tradycyjne (prasa, radio, telewizja) oraz nowe media (fancluby artysty, portale
informacyjne/plotkarskie) – 22,4%. 7,2% ankietowanych wybrało odpowiedź „inne”, część z
respondentów odnotowała, że nie szuka informacji dotyczących artysty.
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Pytanie nr 6 – Co Twoim zdaniem wpłynęło na wzrost popularności Krzysztofa Krawczyka w
środowiskach ludzi młodych po 2015 roku? (pytanie jednokrotnego wyboru)
Odpowiedź

Odpowiedzi

Udział

148

59.2 %

21

8.4 %

81

32.4 %

15

6%

124

49.6 %

Przypadek

27

10.8 %

Inne

16

6.4 %

Nostalgia związana z powrotem do czasów
dzieciństwa
Promowanie twórczości Krzysztofa Krawczyka w kręgu
rodziny
Promowanie twórczości Krzysztofa Krawczyka w kręgu
znajomych
Wpływ innych osób
publicznych
Uczestnictwo w koncertach dedykowanych młodzieży (np.
juwenalia)

Pytanie szóste miało za zadanie wskazać na składowe wzrostu popularności Krzysztofa
Krawczyka wśród ludzi młodych po 2015 roku. Pytanie daje możliwość wielokrotnego
wyboru. Największy odsetek ankietowanych wskazało nostalgię związaną z powrotem do
dzieciństwa jako główną składową fenomenu Krawczyka wśród młodzieży – 59,2%. 49,6%
badanych uznało, że to uczestnictwo w koncertach dedykowanych młodzieży (np. juwenalia)
mają największy wpływ. Na trzecim miejscu (32,4%) uplasowało się promowanie twórczości
Krawczyka w kręgu znajomych. Na kolejnych pozycjach znalazł się przypadek (10,8%), inne
(6,4%) – wybór tej odpowiedzi umożliwiał wpisanie otwartej odpowiedzi, badani wskazali
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m.in.: talent i autentyczność artysty, wpływ na modę oraz remiksy utworów Krzysztofa
Krawczyka tworzone przez artystów młodego pokolenia. Na ostatnim miejscu znalazł się
wpływ innych osób publicznych z wynikiem 6%.

Pytanie nr 7 – Twój ulubiony utwór Krzysztofa Krawczyka to (pytanie jednokrotnego wyboru):
Utwór:

Odpowiedzi

Udział

6

2.4 %

9

3.6 %

„Parostatek”

38

15.2 %

„Jak minął

4

1.6 %

4

1.6 %

30

12 %

16

6.4 %

32

12.8 %

32

12.8 %

51

20.4 %

19

7.6 %

9

3.6 %

„Rysunek na
szkle”
„Byle było
tak”

dzień”
„Pamiętam Ciebie z tamtych
lat”
„Za tobą pójdę jak na
bal”
„Ostatni raz zatańczysz ze
mną”
„Mój
przyjacielu”
„Bo jesteś
Ty”
„Chciałem
być”
„Trudno
tak”
Inny
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W siódmym pytaniu respondenci wskazać mieli na swój ulubiony utwór Krzysztofa
Krawczyka. Pytanie daje możliwość jednokrotnego wyboru, istniała także pozycja „inny”, w
której zakresie można było zamieścić utwór, który nie znalazł się na liście proponowanych
dzieł. Na miejscu pierwszym znalazł się utwór pt: „Chciałem być” z wynikiem 20,4%. Drugie
miejsce zajęła piosenka pt: „Parostatek” (15,2%). Miejsce trzecie zajęte zostało przez dwa
utwory, które uzyskały taki sam odsetek głosów respondentów – „Mój przyjacielu”, „Bo jesteś
Ty”. Kolejne miejsca prezentowały się następująco: „Za Tobą pójdę jak na bal” (12%),
„Trudno tak” (7,6%), „Ostatni raz zatańczysz ze mną” (6,4%). 3,6% ankietowanych wybrało
utwór „Byle było tak”, taki sam odsetek wybrał odpowiedź „inny” wskazując m.in., na takie
utwory jak: „Tylko Ty, tylko ja”, „Ślady na piasku” czy „To co dał nam świat”. Na kolejnej
pozycji znalazł się utwór pt: „Rysunek na szkle” (2,4%). Ostatnie miejsce zostało zajęte przez
dwa utwory – „Pamiętam Ciebie z tamtych lat” oraz „Jak minął dzień” z wynikami po 1,6%
każdy.

Pytania metryczkowe:
W powyższej ankiecie udział wzięło 71,6% kobiet i 28,4% mężczyzn.
Jedno z pytań ukazywało wielkość miejsca zamieszkania respondentów. Najwięcej badanych
zamieszkuje miasta powyżej 500 tys. (40%). Na drugim miejscu uplasowały się wsie z 17,6%
respondentów. Kolejne pozycje to: miasto od 150 tys. do 500 tys. (16,8%), miasta od 50 tys.
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do 150 tys. (13,2%) oraz miasta do 50 tys. (12,4%). Kolejne pytanie pozwalało ustalić poziom
wykształcenia respondentów. Ponad połowa respondentów (51,2%) posiada wykształcenie
średnie. Na drugim miejscu uplasowali się ankietowani z wykształceniem wyższym (41,2%).
Dwa ostatnie miejsca to kolejno: wykształcenie podstawowe (5,2%) oraz wykształcenie
zawodowe (2,4%).

Wnioski
Z przeprowadzonej ankiety wyłania się obraz przedstawiciela młodzieży, który otwarty jest na
wiele gatunków muzyki, co pokrywa się z drogą artystyczną Krzysztofa Krawczyka, u którego
w repertuarze można znaleźć utwory z pogranicza popu, country, funku, bluesa ale również
disco polo. Większość badanych (80,4%) po raz pierwszy z twórczością Krawczyka zetknęła
się w przedziale od pierwszego do dziesiątego roku swojego życia, większość potwierdziła
również, że pierwszym środowiskiem, w którym zetknęła się z twórczością Krawczyka było
środowisko rodzinne, co potwierdza teorie zarówno managera – Andrzeja Kosmali, jak i
samego artysty, który również uważa, że to wczesny etap życia dzisiejszej młodzieży oraz
środowisko rodzinne mają wpływ na istnienie dzisiejszego fenomenu twórczości oraz samej
osoby Krzysztofa Krawczyka. Badania wykazały, że mimo iż większość respondentów
biorących udział w badaniu nigdy nie była na koncercie Krawczyka, to większość
ankietowanych na bieżąco szuka informacji dotyczących Krawczyka za pośrednictwem
oficjalnych źródeł takich jak: oficjalny Facebook artysty czy też kanał na platformie YouTube.
Na pytanie dotyczące genezy wtórnej popularności Krawczyka wśród młodzieży po 2015 roku
ponad połowa ankietowanych zaznaczyła, że to nostalgia za czasami dzieciństwa jest jednym
z elementów motywujących powrót Krzysztofa Krawczyka do środowisk młodzieżowych – co
pokrywa się również z wizją artysty oraz jego managera. Utwory, które cieszą się na
koncertach dedykowanych młodzieży szczególną popularnością, również pokrywają się z
wyborem respondentów i wizją samego Krawczyka. Ulubionym utworem młodzieży z
repertuaru Krzysztofa Krawczyka okazał się być singiel z 2002 roku – „Chciałem być”. Na
dalszych czołowych pozycjach plasowały się kolejno utwory: „Parostatek”, „Mój przyjacielu”
i „Bo jesteś Ty”.
Przyglądając się zebranemu materiałowi badawczemu, nasuwają się konkretne wnioski, które
pozwalają utworzyć personę – osobą biorącą udział w ankiecie jest kobieta z dużego miasta,
która posiada wykształcenie średnie. Za główny wpływ przewagi kobiet biorących udział w
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ankiecie można przyjąć specyfikę artysty – jest to jedynie propozycja perspektywy. Krzysztof
Krawczyk posiada wiele utworów, zwłaszcza z początków swojej kariery, które odebrać można
jako te dedykowane kobietom. Również na arenach międzynarodowych można zauważyć, że
wśród odbiorców artystów męskich przeważają kobiety – nie jest to oczywiście regułą,
zazwyczaj jednak ma to miejsce. Największy odsetek respondentek pochodzi z dużych miast,
co można argumentować sporą częstotliwością występów różnych artystów, w tym również
samego Krawczyka w dużych miastach. Kobiety biorące udział w niniejszej ankiecie mieszczą
się w przedziale wieku ustalonym przez Września za wiek młodzieżowy – 11 do 30 lat.
Interpretując powyższą ankietę można zatem przyjąć, że największa liczba respondentek albo
zakończyła swoją edukację na szkole średniej, albo właśnie jest w trakcie jej odbywania. Jeśli
chodzi o przypuszczalne motywacje nastolatek ze szkół średnich, których głos w niniejszej
ankiecie był najsilniejszy, można uznać specyficzny czas w życiu, którym jest wchodzenie w
wiek dorosły określony poprzez prawo oraz dużą ilość czasu wolnego, który umożliwia
poszukiwania nowych inspiracji muzycznych czy też kultywowanie dorobku idoli, których
słuchało się już wcześniej.
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ROZDZIAŁ IV:
Analiza pozycji Krzysztofa Krawczyka w wybranych serwisach streamingowych
Wchodząc w XXI wiek konsumpcja sztuki zmieniła swoje kanały dotarcia do odbiorców.
Nowe stulecie przyniosło fanom filmów i muzyki nowe rozwiązania, które pozwalały
gromadzić dzieła wszystkich artystów w jednym miejscu, bez potrzeby kupowania nowych
wydawnictw z osobna. Nowy sposób konsumpcji twórczości polega na abonamencie, który w
zależności

od

ceny

pozwala

na

dotarcie

do

określonej

grupy

materiałów.

Najwięcej korzyści przyniosła cyfryzacja, która wpłynęła na odbiorców i ich wygodę, artyści
natomiast zostali postawieni przed faktem dokonanym i aby przetrwać musieli dopasować się
do czasów, które nastały. Na potrzeby niniejszej pracy zbadane zostały trzy platformy do
streamingu muzyki, które zgromadziły wielu abonentów również w Polsce: Spotify, Tidal oraz
Deezer. Wybierając platformy streamingowe sugerowałem się obecnością na nich twórczości
Krzysztofa Krawczyka oraz innych żyjących artystów solowych, którzy stażem pracy oraz
okresem początku działalności mogą dorównać Krawczykowi. Na potrzeby poniższego
zestawienia postanowiłem porównać osiągnięcia Krawczyka do artystów takich jak między
innymi: Maryla Rodowicz, Alicja Majewska, Halina Kunicka czy Andrzej Rybiński.
Wszystkie dane przedstawione na potrzeby niniejszej analizy, są aktualne na kwiecień 2020
roku.
Na platformie Spotify Krzysztof Krawczyk był najwyżej ocenianym artystą wśród
wykonawców swojej generacji. Średnia liczba słuchaczy w kwietniu 2020 to 185 964 osób,
liczba słuchaczy artystów z następnych miejsc za Krawczykiem to kolejno: 68 676 i 46 504.
W zakładce „popularne” w serwisie Spotify, znaleźć mogliśmy utwory: 1. „Trudno tak”,
2. „Bo jesteś Ty”, 3. „Chciałem być”, 4. „Za Tobą pójdę jak na bal”, 5. „Parostatek” chcąc poddać analizie pięć pierwszych utworów na Spotify, które charakteryzują się
największą liczbą odsłuchań wśród użytkowników platformy, zaznaczyć trzeba, że lista pięciu
utworów szczycących się największą popularnością była zbliżona do tej, która została wybrana
przez badaną na potrzeby niniejszej pracy młodzież. W serwisie Spotify na pierwszym miejscu
uplasował się utwór Krawczyka w duecie z Edytą Bartosiewicz – „Trudno tak”, którego
natomiast zabrakło na pierwszych pięciu pozycjach wybranych przez badaną młodzież.
Na liście pierwszych pięciu najpopularniejszych utworów Krzysztofa Krawczyka w ankiecie
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środowisk młodzieżowych obecny był utwór „Mój przyjacielu”, którego zabrakło na
pierwszych pięciu pozycjach platformy Spotify.5
Kolejną badaną stroną streamingową był Tidal, na której pięć najpopularniejszych utworów
Krzysztofa Krawczyka przedstawia się następująco: 1. „Bo jesteś Ty”, 2. „Trudno tak”,
3. „Mój przyjacielu”, 4. „Za Tobą pójdę jak na bal”, 5. „Chciałem być”. Co ważne, na
platformie Tidal mogliśmy zaobserwować ten sam utwór na miejscu pierwszym, który
uplasował się na pierwszej pozycji w ankiecie przeprowadzone na potrzeby owej pracy utwór „Bo jesteś Ty”.6
Trzecią i ostatnią platformą muzycznego streamingu, która została zbadana był Deezer.
Platforma Deezer pozwalała dokonać porównania liczbowego, które wykonane zostało
również w przypadku Spotify. Deezer upublicznia liczby fanów danego artysty, którzy poprzez
kliknięcie odpowiedniego przycisku dają wyraz uznania konkretnemu artyście. Kolejny raz
porównałem Krawczyka do artystów reprezentujących podobne pokolenie oraz podobny staż
działalności artystycznej. Na platformie Deezer Krawczyk był na miejscu drugim z wynikiem
2 270 fanów, co ciekawe, na miejscu pierwszym uplasował się artysta, który na liście Spotify
był na miejscu drugim, zaraz po Krawczyku. Artysta na miejscu pierwszym uzyskał 10 012
fanów, drugi był Krawczyk, a liczba fanów trzeciego artysty wyniosła 727 osób.
Platforma streamingowa Deezer, tak jak poprzednie posiada swoją listę „Top utworów”, które
pozwalają przedstawić najczęściej odsłuchiwane piosenki. Pięć najpopularniejszych utworów
Krawczyka na platformie Deezer to kolejno: 1. „Trudno tak”, 2. „Ostatni raz zatańczysz ze
mną”, 3. „Parostatek”, 4. „Lekarze dusz”, 5. „My cyganie”.7 Pierwsze miejsce na liście uzyskał
utwór, który osiągnął numer jeden na liście platformy Spotify – „Trudno tak”. Natomiast dwie
ostatnie pozycje – „Lekarze dusz” oraz „My Cyganie” nie pojawiły się na pierwszych pięciu
pozycjach żadnej z innych uprzednio badanych list wyników.

5

https://www.spotify.com/pl/

6

https://tidal.com

7

https://www.deezer.com/pl/
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Porównując wszystkie pozycje Krzysztofa Krawczyka we wszystkich trzech wybranych
serwisach do streamingu muzyki, podkreślić trzeba, iż artysta zajmuje bardzo wysokie pozycje
wśród artystów swojego pokolenia, i których debiut solowy przypadł na podobny czas, co
debiut Krzysztofa Krawczyka.
Analizując obecność Krzysztofa Krawczyka w internecie, trudno nie wspomnieć o jednym z
najpopularniejszych serwisów internetowych – YouTube. Utwory Krawczyka można
odtwarzać za pośrednictwem różnych kanałów na platformie YouTube: na oficjalnym kanale
artysty (Vevo), na stronie managera Krawczyka, na oficjalnych kanałach wytwórni oraz na
kanałach tworzonych przez prywatnych użytkowników, którzy zazwyczaj publikują materiały
nie posiadając do nich praw autorskich. Chcąc wyłonić pięć najpopularniejszych utworów
Krzysztofa Krawczyka w serwisie YouTube, pamiętać trzeba, że serwis cechuje się innym
sposobem prezentacji zgromadzonych danych ilościowych. Przedstawiając pierwsze pięć
pozycji z YouTuba, wzięta pod uwagę zostaje tylko liczba wyświetleń bez konkretnego
zaznaczenia przyrostu odtworzeni w danym miesiącu. Warto jednak podkreślić, że serwis
YouTube prezentuje sumaryczną liczbę odsłuchań danej publikacji w serwisie, nie dając tym
samym informacji, jak te wartości prezentowały się wcześniej. Nie da się zatem prześledzić
dynamiki wzrostu odtworzeń, co mogłoby świadczyć o popularności danego utworu w
konkretnym czasie. A oto pięć najpopularniejszych utworów Krzysztofa Krawczyka w
serwisie YouTube: 1. „Byle było tak” – 16 909 712 wyświetleń, 2. „Zatańczysz ze mną jeszcze
raz” – 10 426 836 wyświetleń, 3. „To co dał nam świat” – 10 157 002 wyświetleń, 4. „Rysunek
na szkle” – 9 703 957 wyświetleń, 5. „Bo jesteś Ty” – 9 429 071 wyświetleń. Utwór „Bo jesteś
Ty”, który w serwisie YouTube uplasował się na piątej pozycji najpopularniejszych piosenek
Krawczyka był na miejscu pierwszym na liście ulubionych utworów młodzieży w ankiecie
przeprowadzanej na potrzeby niniejszej pracy.8 Podsumowując wyniki odsłuchań utworów
Krzysztofa Krawczyka w internecie na uwadze mieć trzeba możliwości analityczne
konkretnych serwisów, ponieważ nie wszystkie przedstawiają konkretny rozkład procentowy
odtworzeń utworów artysty.

8

https://www.youtube.com
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ROZDZIAŁ V:
Wnioski autora pracy dotyczące fenomenu Krzysztofa Krawczyka wśród
młodzieży
Na rynku polskiej muzyki nietrudno znaleźć artystów, którzy swoimi utworami trafili w
preferencje swoich fanów, tak jak Krzysztof Krawczyk. Analizując karierę Krawczyka i tym
samym jego repertuar, który dobierał, przyznać trzeba, że artystę od zawsze wyróżniało
spośród innych muzyków inspirowanie się światem zachodnim i przejmowanie z niego
różnych mód i fascynacji. Już od samego początku, kiedy w latach sześćdziesiątych Krawczyk
grał jeszcze w zespole „Trubadurzy”, stylizacje wszystkich członków inspirowane były stylem
dawnej Francji. Doszukując się etymologii spektakularnego wzrostu popularności Krzysztofa
Krawczyka w środowiskach młodzieżowych, trzeba cofnąć się do przeszłości dzisiejszych
ludzi młodych czyli do czasu, kiedy byli oni jeszcze dziećmi. Dzieciństwo to okres w życiu
każdego człowieka, który ma olbrzymi wpływ na dobór jego późniejszych ścieżek. Młodzież
bardzo często powraca wstecz chcąc przedłużyć swoje dzieciństwo, bądź doszukać się nowego
sensu w twórczościach, z których czerpali jako dzieci. Wiele osób często zaznacza, że z
okresem dzieciństwa kojarzą im się konkretne utwory, programy telewizyjne czy seriale.
Moim zdaniem, obecność Krzysztofa Krawczyka w czołówkach produkcji telewizyjnych miała
duży wpływ na zakotwiczenie głosu artysty przez dzisiejszą młodzież. Krawczyka do dziś dnia
możemy usłyszeć w czołówce najpopularniejszego serialu stacji TVN „Na Wspólnej”. Serial
ten jest emitowany nieprzerwanie od 2003 roku, czas jego emisji przypada na tzw. prime time,
czyli porę dnia, w której stacje telewizyjne i radiowe mają największą oglądalność/słuchalność.
Zazwyczaj

prime

time

w

telewizji

przypada

na

godziny

wieczorne.

Krawczyk jednak nie zaprzestał na jednej czołówce. Artystę mogliśmy również usłyszeć w
openingu słynnego programu TVP2 – „Europa da się lubić”, który był emitowany przez pięć
lat od 2003 do 2008 roku w sobotnie wieczory – również wpisując się tym samym w tzw. prime
time. W programie prowadzonym przez Monikę Richardson usłyszeć mogliśmy utwór
„Europo witaj nam”, który Krawczyk nagrał na swój album z okazji wejścia Polski do Unii
Europejskiej. Tym co wyróżnia Krzysztofa Krawczyka na tle innych artystów jego pokolenia
jest to, że reaguje on na wszelkie istotne wydarzenia związane lub mające miejsce w Polsce.
W 2018 roku Krawczyk nagrał album dla polskich kibiców z okazji mundialu oraz ligi narodów
w piłce nożnej. Środowiska młodzieżowe bardzo cenią sobie artystów, którzy potrafią i chcą
reagować na otaczający ich świat. Krawczyk wraz ze swoim managerem zawsze dążyli do
tego, aby artysta nie został zaszufladkowany w jednym gatunku muzycznym. Przyglądając się
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karierze solowej Krzysztofa Krawczyka, nie sposób pominąć managera artysty, który miał
duży wpływ na drogę artystyczną wokalisty. Kiedy Krawczyk związał się zawodowo z
Andrzejem Kosmalą, mogliśmy zaobserwować wpływy kultury amerykańskiej – włączając w
to warstwę muzyczną i inspiracje chociażby Elvisem Presleyem oraz część wizualną, w której
wpływy ze Stanów Zjednoczonych również były wyraźnie widoczne. Obserwując bacznie
rynek artystów, którzy wiekiem oraz stażem pracy dorównują Krawczykowi, nasuwa się
wizjonerskie podejście do rynku, którym przez lata kariery wykazuje się Krzysztof Krawczyk
i Andrzej Kosmala. Każdy krok artysty podjęty na przestrzeni pięćdziesięciosiedmioletniej
działalności artystycznej jest ściśle motywowany oczekiwaniami odbiorców. Śledzenie rynku,
odpowiadanie na potrzeby odbiorców to część składowych, które stoją do dziś za karierą
Krzysztofa Krawczyka. Artystę na tle innych weteranów sceny muzycznej wyróżnia jeszcze
jedna bardzo ważna cecha – olbrzymia sympatia w środowiskach młodzieży. Niewielu
artystów, których debiut przypadł na podobny czas co Krawczyka może pochwalić się dziś tak
aktywnymi odbiorcami w grupach młodzieżowych. Krawczyk stanowi swoisty wyjątek od
reguły, który pokazuje, że czas nie zawsze jest wrogiem kariery, lecz potrafi być również jej
sprzymierzeńcem. Przyglądając się jeszcze bardziej środowiskom młodzieżowym i ich
fascynacji Krawczykiem zaobserwowałem, że bardzo duża część osób przypisuje okresowi
dzieciństwa etap, który związał ich z osobą Krzysztofa Krawczyka na tak długie lata. Istotnym
faktem, który mógł mieć wpływ na odbiór wokalisty w środowiskach młodzieżowych jest jego
podejście do niego samego. Krawczyk w wielu wywiadach podkreśla, że nie czuje się ikoną
celebrytą czy gwiazdą, opisuje siebie jako „artystycznego rzemieślnika”, którego profesją jest
śpiew. Cechami, które są wyjątkowo ważne dla młodzieży są również prawdomówność i
dystans do siebie samego. Krzysztof Krawczyk nigdy nic nie ukrywał przed swoimi
odbiorcami. Artysta dzielił się ze swoimi fanami nie tylko momentami chwały, nie ukrywał
gorszych chwil. Wielu artystów kreuje się na osoby „nieludzkie”, na persony wyidealizowane
i bez skazy, nie tylko w kontekście wizualnym, ale również etycznym. Krzysztof Krawczyk
wiele razy opowiadał również o swoich trudnych chwilach w Stanach Zjednoczonych, gdzie
niejednokrotnie musiał podejmować się ciężkich prac fizycznych, pomimo, że w Polsce miał
status wielkiej gwiazdy muzyki.
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Zakończenie
W powyższej pracy chciałem odnaleźć genezę fenomenu Krzysztofa Krawczyka wśród
młodzieży. Z przeprowadzonych przeze mnie badań, wynika, iż największy wpływ na
dzisiejszą fascynację młodzieży Krzysztofem Krawczykiem miał okres dzieciństwa dzisiejszej
młodzieży. Artysta obecny jest na scenie polskiej bez przerwy od blisko sześćdziesięciu lat.
Dzisiejsza młodzież jest przyzwyczajona do Krzysztofa Krawczyka i jego twórczości, utwory
artysty z lat minionych przypominają środowiskom młodzieżowym okres ich dzieciństwa,
który zazwyczaj kojarzony jest z beztroską i zabawą. Z moich badań wywnioskować można,
że bardzo istotna w genezie fenomenu Krawczyka wśród młodzieży jest też charyzma artysty
i jego wizerunek sceniczny. Krawczyk nigdy nikogo nie udawał, młodzież ponad wszystko
ceni sobie szczerość – dowiedzieć się tego można od wielu przedstawicieli młodzieży,
potwierdza to również Andrzej Kosmala, który współpracuje z Krawczykiem od pierwszej
połowy lat siedemdziesiątych. Ważnym wnioskiem wypływającym z przeprowadzonych
badań jest też fakt adaptacji twórczości Krawczyka przez młodych wykonawców, zwłaszcza
tych, którzy pochodzą ze środowiska hip-hopowego. Spora część młodzieży wskazała, że to
właśnie remiksy dawnych utworów Krawczyka miały duży wpływ na jego ponowny sukces w
środowiskach młodzieżowych. Tak jak wcześniej pisałem – dużą rolę w medialnym odbiorze
Krzysztofa Krawczyka ma jego wizerunek – artysta nigdy nie zabiera głosu w sprawach
politycznych, nie bierze również udziału w skandalach i nie należy do grona artystów, których
główna gałąź działalności opiera się na chodzeniu po bankietach. Krzysztof Krawczyk to jedna
z ostatnich osób należąca do grona artystów starej generacji, która to generacja cechowała się
stylem, charyzmą, talentem i co najważniejsze – płodnością artystyczną.

Z poczynionych

badań wynika, że do powstania fenomenu Krawczyka wśród młodzieży nie przyczyniła się
sama twórczość wokalisty. Zarówno wśród badanych w ankiecie jak i rozmówców podczas
wywiadów wynika, że Krzysztof Krawczyk dla młodych odbiorców jest kimś więcej niż
samym piosenkarzem. Młodzi ludzie bardzo doceniają szczerość, prostolinijność i
wychodzenie naprzeciw współpracom z wokalistami reprezentującymi zupełnie inne
pokolenie, często także odmienny gatunek muzyczny. Manager artysty oraz sam piosenkarz
podkreśla, że istotnym momentem w powstaniu fenomenu jego osoby był wiek dziecięcy
dzisiejszej młodzieży, która tak licznie adoruje artystę. Z badań wynika, iż faktycznie
większość respondentów wskazała na okres dzieciństwa pierwszą styczność z twórczością
wokalisty. Oprócz działalności muzycznej Krawczyka dzisiejsza młodzież może pamiętać z
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różnych programów telewizyjnych za pośrednictwem utworów w czołówkach w produkcjach
takich jak: „Na wspólnej” czy „Europa da się lubić”, bądź też jako gościa różnych programów
typu talk-show, w których Krzysztof Krawczyk brał udział z radością i dystansem do własnej
osoby (np. Szymon Majewski Show). Zarówno artysta jak i manager bardzo pozytywnie
przyjęli ciepły odbiór artysty przez środowiska młodzieżowe. Pierwszym zwiastunem
nadchodzącej wtórnej popularności Krawczyka wśród młodzieży był singiel: „Pół wieku
człowieku”, który Krzysztof Krawczyk nagrał wraz z wokalistą reggae Ras Lutą z okazji
obchodów pięćdziesięciolecia swojej działalności artystycznej. Przyglądając się jednak
publikacjom na portalach zauważyć można, iż to 2015 rok okazał się przełomowym dla wejścia
artysty w nurt poszukiwany przez młodzież.
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