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САЖЕТАК. Циљ овог истраживања је испитивање односа између музичких префе-
ренција и криминалног понашања. Истраживање је обухватило 216 ис-
питаника мушког пола, узраста од 18 до 30 година (просечне старости
24,59), подељених у две групе: студенти (115) и затвореници (101) на из-
државању казне због кривичних дела крађе. Подаци су прикупљени у
анонимној ситуацији, посебним упитником намењеним истраживању
музичких жанрова. Тај упитник садржи седам питања о томе које су му-
зичке жанрове испитаници слушали током одрастања, као и у разли-
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читим ситуацијама из свакодневног живота: из навике, из задовољства,
када је испитаник сам, када је у друштву, када је срећан и када је тужан. 

Резултати каноничке дискриминативне анализе и тест значајности
разлика у слушаности појединих жанрова у наведеним ситуацијама
показали су да тим разликама највише доприносе класична и рок му-
зика коју слушају студенти и алтернативни електро жанрови и народна
(фолк) музика коју слушају затвореници. Те разлике односе се, пре све-
га, на период одрастања, а затим код слушања из навике и из задовољ-
ства. Резултати подржавају налазе из литературе о промени статуса
рок музике (из бунтовничког у мејнстрим жанр), као и о потенцијалној
предиктивној вредности раних адолесцентних преференција за тзв. ал-
тернативне жанрове за касније криминално понашање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: музичке преференције; музички жанрови; криминално понашање.

УВОД

О: Aрвих ра:ова (Cattell & Anderson, 1953) који су се Lавили ин:и-
ви:уалним разликама у музичким Aреференцијама Aрошло је
већ више о: Aола века. У савременим исOраживањима Oе Aрефе-
ренције више се не AосмаOрају као о:раз несвесних моOива, Aо-
OреLа и жеља. Данашњи концеAO Aреференција Aолази о: AреO-
AосOавке :а љу:и Oраже музичка искусOва која AоOкреAљују и
о:ражавају њихову личносO, сOавове и емоције. МеђуOим, Aола-
зна Oачка у скоро свим новијим исOраживањима јесOе AиOање
унуOрашње сOрукOуре Oих Aреференција. Нека о: ових исOражи-
вања рађена на а:олесценOној AоAулацији (америчкој и холан:-
ској) и:енOификовала су 14 (Rentfrow & Gosling, 2003)5, о:носно 11
(Delsing, Bogt, Engels, Meeus, 2008)6 музичких жанрова Aо криOе-
ријуму учесOалосOи Aојављивања и AознаOосOи за :аOу AоAула-
цију. УAркос извесним разликама, може се рећи :а је у овим, као
и неким :ру;им исOраживањима на а:олесценOној AоAулацији
уOврђено чеOири или AеO роLусних факOора музичких Aреферен-
ција: 1) класична и џез музика; 2) рок и хеви-меOал; 3) реA и

5 ФакOори који оLухваOају сле:еће жанрове: рефлексивни и сложени (класична
музика, џез, еOно и Lлуз); ин�ензивни и $оQуњенички (рок, алOернаOивни жан-
рови, хеви-меOал); о$�имис�ички и конвенционални (канOри, AоA, филмска и
рели;иозна музика) и енер&ични и ри�мични (реA, соул, елекOронска).

6 Жанрови са AриAа:ајућим факOорима су: рок (рок, хеви-меOал/хар: рок,
Aанк/хар:кор/;ранџ/;оOик); ели�ни (класична музика, џез, ;осAел); урQани
(хиA-хоA, соул/R&B) и $о$ (Oренс/Oехно).
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хиA-хоA; 4) „канOри“ музика и 5) New age и елекOронски сOилови
(Rentfrow et al., 2011). 

Тешкоће на које исOраживачи наилазе у Lављењу музичким
Aреференцијама о:носе се на врсOу и криOеријум о:аLирања
узорка жанрова, њихове :ефиниције, Aа и саме сиOуације у којој
је:на исOа комAозиција или ауOорски ра: комAозиOора исOовре-
мено AриAа:а различиOим жанровима. Данас је, на Aример, Oо
чесO случај са жанровима рок и AоA музике, захваљујући AосOоја-
њу Oзв. $o$-рок кулOуре (Ferrer, Eerola, Vuoskoski, 2013). Такође,
исOраживачи Aромишљају концеAO исOраживања музичких Aре-
ференција Aосре:сOвом жанрова као несумњиво социјалне каOе-
;орије која је, самим Oим, Aо:ложна сOереоOиAијама, Aа и фено-
мену социјалне AожељносOи у о:;оворима исAиOаника (Rent-
frow, McDonald, Oldmeadow, 2009). ИсOовремено, социјална уло;а
Aоје:иних жанрова временом се мења. Тако је рок музика о: Lун-
Oовничке и сOаOуса алOернаOивне музике сво; времена AосOала
:анас :ео мејнсOрим музичке сцене.

О:нос музичких Aреференција и криминално; Aонашања
Aре:меO је мно;их иносOраних сOу:ија са у;лавном сличним ре-
зулOаOима. Преференције за хар:-рок музику Aовезане су са Lун-
OовнишOвом (Robinson, Weaver, Zillman, 1996), Aреференције за
хеви-меOал музику са насиљем и асоцијалним Aонашањем
(Hansen & Hansen, 1991; Wright, 2000), али и ризичним Aонашањи-
ма, као шOо су крађе и уAоOреLа наркоOика (Weisskirch & Murphy,
2004). Иако неке емAиријске сOу:ије Aоказују :а не AосOоји зна-
чајна AовезаносO Aреференција за хеви-меOал музику и AроLле-
ма у Aонашању (Epstein, Pratto, Skipper, 1990), Aоје:ини ауOори
наво:е :а су ;ласносO и сOихови ;лавни разло; зLо; којих се Aре-
ференције за хеви-меOал музику Aовезују са насилничким Aона-
шањем (Arnett, 1996; Hansen & Hansen, 1991). ШOо се Oиче самои-
сказа исAиOаника о :ејсOву музике, о:носно неких њених жанро-
ва, вре:но је AоменуOи сOу:ију у којој већина исAиOаника из
узорка AресOуAника (72% мушких малолеOних AресOуAника уз-
расOа о: 12 :о 17 ;о:ина) изјављујe :а музика уOиче на њихова
осећања, као и :а је реA музика њихов AреOежан изLор (Gard-
strom, 1999). 

У Oоку осам:есеOих и :еве:есеOих ;о:ина XX века, ;ласне, Lуч-
не и LунOовне форме рока (на Aример, хеви-меOал, ;оOик и Aанк),
афро-америчка музика (хиA-хоA, нарочиOо ;ан;сOерски реA) и
елекOронска :енс-музика (хаус, Oехно) означени су као „AроLле-
маOични“ жанрови, јер је смаOрано :а Aромовишу насиље (на
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Aример, Lрзу вожњу и вожњу у Aијаном сOању), AромискуиOеOно
Aонашање, уAоOреLу наркоOика и :еAресију (Arnett, 1991). Резул-
OаOи :во;о:ишње сOу:ије указују :а Aоклоници хеви-меOал и
хиA-хоA музике „ексOернализују“ AроLлеме (Selfhout et al., 2008),
Oе :а су као чланови Lан:и корисOили наркоOике и алкохол
(Mulder et al., 2007; Tanner et al., 2008; Miranda & Claes, 2004). У низу
ранијих сOу:ија указано је на Oо :а, с је:не сOране, изла;ање
„а;ресивној“ музици Aо:сOиче асоцијално Aонашање (Hansen &
Hansen, 1990) и а;ресивносO (Anderson et al., 2003), као и :а сOихо-
ви у оваквој врсOи музике Aо:сOичу насиље мно;о више о: наси-
ља у визуалним ме:ијима (Lennings & Warburton, 2011). С :ру;е
сOране, неке сOу:ије Aокушавају :а музиком уOичу на сOеAен
смањења криминала (Felson, 2002): Oако се оAерска музика слу-
шала на железничкој сOаници у КоAенха;ену (Midtveit, 2005), а
класична музика на Vauxhall меOро сOаници у Лон:ону (Duchen,
2008). РезулOаOи неких о: ових исOраживања Lили су Oакви :а су
омо;ућили исOраживачима :а закључе :а се Lрој Aљачки, ван:а-
лизама и AреOњи насиљем на сOаницама јавно; Aревоза смањио
усле: :ејсOва емиOоване класичне музике (Timberg, 2005).

Холан:ска лон;иOу:инална сOу:ија (Bogt et al., 2013) Lави се
о:носом између музичких Aреференција и криминално; Aона-
шања ко: а:олесценаOа на узрасOу о: 12 и 16 ;о:ина. РезулOаOи
ове сOу:ије Aоказују :а су а:олесценOи са раним Aреференцијама
за хиA-хоA, меOал, ;оOик, Aанк, Oранс и Oехно/хаус музику исAо-
љавали акOуелно и касније криминално Aонашање учесOвујући у
неком о: мањих AресOуAа (сиOне крађе и лоAовлуци, Oуче, Aиса-
ње ;рафиOа, ван:ализми). А:олесценOи са Aреференцијама за
Oзв. LунOовничку музику (R&B, рок и Oранс) Oакође су Aоказали
склоносO ка :евијанOном Aонашању. НасуAроO овоме, Aреферен-
ције за џез и AоA музику нису указале на везу са криминалним
Aонашањем на исOом узрасOу, :ок је ко: исAиOаника са раним
Aреференцијама за класичну музику уOврђено смањење крими-
нално; Aонашања Aаралелно са узрасOом. Ова сOу:ија важна је
уAраво зLо; налаза :а рана криминална Aонашања нису уOицала
на касније музичке Aреференције, већ :а су ране Aреференције за
различиOе Lучне и LунOовничке музичке жанрове мо;ли LиOи
Aре:икOори касније; криминално; Aонашања.

Делом инсAирисано резулOаOима наве:ене холан:ске сOу:ије,
у овом ра:у исAиOивана је AовезаносO музичких Aреференција са
криминалним Aонашањем на узорку мла:их (18 :о 30 ;о:ина)
мушко; Aола који су Aо:ељени у :ве ;руAе – ;руAу заOвореника и
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;руAу сOу:енаOа. Са циљем исOраживања развојно; асAекOа му-
зичких Aреференција и њихове AовезаносOи са сиOуацијама, сOа-
њима и емоцијама, исAиOивање се о:носило на слушање жанро-
ва Oоком о:расOања (у а:олесценцији), као и у OренуOку исAиOи-
вања, у различиOим сиOуацијама свако:невно; живоOа.

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА И ДЕФИНИЦИЈА ВАРИЈАБЛИ

Пре�ме� исOраживања :ефинисан је као исOраживање разлика у
слушаносOи музичких жанрова између сOу:енаOа и заOвореника
у Aерио:у о:расOања, из навике, из за:овољсOва, ка: је исAиOа-
ник сам, ка:а је у :рушOву, ка:а је срећан и ка:а је Oужан.

Музичке $референције у овом ра:у :ефинисане су као врсOа му-
зике, жанрова или комAозиција које се Aо соAсOвеном изLору нај-
чешће слушају у наве:еним сиOуацијама.

Криминално $онашање :ефинисано је као чињење кривичних
:ела Aре:виђених Кривичним законом РеAуLлике СрLије, шOо се
:оказује чињеницом :а се исAиOаник налази на из:ржавању ка-
зне заOвора након Aравоснажне Aресу:е о:;оварајуће; су:а.

УЗОРАК

ИсAиOивање је оLављено на Aри;о:ном узорку о: 216 исAиOаника
мушко; Aола, узрасOа између 18 и 30 ;о:ина, Aо:ељених у :ве
;руAе. Прву ;руAу (101) чинили су исAиOаници осуђени за учиње-
на кривична :ела на казну заOвора :ужу о: је:не ;о:ине, који су
се у моменOу исOраживања налазили у Казнено-AоAравном заво-
:у Сремска МиOровица. Дру;у ;руAу (115) чинили су сOу:енOи Фа-
кулOеOа музичке умеOносOи, ФакулOеOа за сAецијалну е:укацију
и рехаLилиOацију и ЕлекOроOехничко; факулOеOа у Бео;ра:у.
Просечна сOаросO заOвореника Lила је 26,96, а сOу:енаOа 22,15 ;о-
:ина. УкуAан Lрој о: 216 исAиOаника је најмањи, али :овољан
Lрој енOиOеOа :а се сваки коефицијенO корелације или свака мера
разлика може смаOраOи сOаOисOички значајном на нивоу 0,10.7

Величина узорка о:ређена је AошOовањем Aравила :а „у мулOи-
варијаOним анализама о:нос Lроја енOиOеOа и варијаLли не сме

7 Блажи криOеријум значајносOи је о:аLран заOо шOо је, с оLзиром на Aриро:у
музичких Aреференција, ниво вероваOноће о: 90% :овољан за :оношење за-
кључака о AосOојању разлика.
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LиOи мањи о: 1:3 (Fajgelj, 2012, сOр. 594). Величина узорка о:ређе-
на је заAраво формулом N=1/е2(8) намењеном Lинарним варија-
Lлама (Fajgelj, 2012, сOр. 595), Aри чему :оLијени Lрој енOиOеOа
Aре:сOавља AоOреLан Lрој у свакој ;руAи или сваком Aо:узорку.

ВАРИЈАБЛЕ

ИсOраживање разлика у слушаносOи музичких жанрова урађено
је између ;руAе сOу:енаOа и ;руAе заOвореника. ВаријаLле ко: ко-
јих је анализирано AосOојање ових разлика јесу 14 музичких жан-
рова :оLијених на основу о:;овора исAиOаника о жанровима или
комAозицијама које су најчешће слушане. Ти жанрови су: 1) кла-
сична музика; 2) амLијенOална; 3) :ечија; 4) филмска; 5) изворна
наро:на; 6) фолк музика; 7) алOернаOивни елекOро жанрови
(Oренс, Oехно, хаус, минимал, Lрејк & LиO и :ру;и); 8) алOернаOив-
на акусOика (ин:и, Aанк, ска, реA, хиA-хоA, :аL); 9) Lлуз и соул;
10) џез и фанк; 11) рок; 12) ре;е; 13) хеви-меOал и 14) AоA. По:аци
о слушаносOи жанрова AрикуAљени су за сваку о: раније наве:е-
них сиOуација.

ИНСТРУМЕНТ, НАЧИН ИСПИТИВАЊА И МОДЕЛ АНАЛИЗЕ 
ПОДАТАКА

По:аци о музичким Aреференцијама AрикуAљени су УAиOником
о музичким Aреференцијама намењеним уAраво исAиOивању
слушаносOи музичких жанрова. УAиOник је раније коришћен у
исOраживању разлика у оAажању, разумевању и слушању музи-
ке ко: музичара и немузичара: сOу:енаOа ФакулOеOа музичке
умеOносOи (50) и сOу:енаOа на О:секу за Aсихоло;ију (50) Фило-
зофско; факулOеOа у Бео;ра:у (Milanković & Ačić, 2006). У Oом ис-
Oраживању Aоказао је за:овољавајуће каракOерисOике, јер су :о-
Lијени Aо:аци Lили Aоуз:ани. УAиOник са:ржи се:ам AиOања
оOворено; OиAа која се о:носе на жанровске Aреференције исAи-
Oаника у различиOим сиOуацијама: у Oоку о:расOања, слушања из
навике, ка:а је исAиOаник у :рушOву, ка:а је сам, из за:овољсOва,
ка:а је срећан и ка:а је Oужан.9

8 е је о: сOране исOраживача Aрихваћена ;решка у Aре:виђању.



МУЗИЧКЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈЕ И КРИМИНАЛНО ПОНАШАЊЕ

МИЛЕНА ПЕТРОВИЋ, ИВАНА РАДОВАНОВИЋ, ВЕРА МИЛАНКОВИЋ, ГОРДАНА АЧИЋ 317

У случају :а је исAиOаник навео комAозиције, а не жанрове,
њихово сврсOавање у жанрове извршено је о: сOране музичких
ексAераOа. Како је раније наве:ено у о:ељку о варијаLлама, на
овај начин и:енOификовано је 14 музичких жанрова, о:носно
14 варијаLли музичких Aреференција које су Lинарно ко:иране:
Lројем 2 у случају слушања или Lројем 1 уколико исAиOаник Oу
врсOу жанра не слуша.

ПрикуAљање Aо:аOака на узорку сOу:енаOа оLавили су ауOори
исOраживања, :ок је исAиOивање заOвореника у Казнено-AоAрав-
ном заво:у у Сремској МиOровици оLавио Aсихоло; Заво:а. По:а-
ци су AрикуAљани у анонимној сиOуацији и уз AреOхо:ни Aри-
сOанак исAиOаника.

Основна анализа Aо:аOака урађена је :ескриAOивном сOаOи-
сOиком (фреквенције, сре:ње вре:носOи, сOан:ар:на о:сOуAа-
ња), а OесOирање разлика између сOу:енаOа и заOвореника неAа-
рамеOријским и мулOиваријаOним меOо:ама (х2 OесOом и кано-
ничком :искриминаOивном анализом). Хи-ква:раO OесO
Aримењен је зLо; Oо;а шOо на ексAлициOнији начин у о:носу на
анализе варијансе Aоказује у којим Aоје:иначним жанровима у
наве:еним сиOуацијама AосOоје (или не AосOоји) сOаOисOички
значајне разлике. Каноничка �искримина�ивна анализа, као мул-
OиваријанOна меOо:а анализе Aо:аOака, о:аLрана је из неколико
разло;а. Она омо;ућава уOврђивање лаOенOне :имензије која је
о:;оворна за AосOојање разлика које се мо;у (или не морају) ин-
OерAреOираOи и у значењу AовезаносOи (Mejovšek, 2008, сOр. 315).
Она јасно и:енOификује варијаLле које су Aре:икOори разлика.
Њена Aре:носO је у Oоме шOо не AосOавља сOро;а о;раничења у
Aо;ле:у је:наких коваријанси и нормалних :исOриLуција вари-
јаLли (Fajgelj, 2009, сOр. 686), а Aре:сOавља меOо: изLора ка:а
основна варијаLла ко: које се исAиOују разлике није инOервалне
или нумеричке Aриро:е, већ номинално; каракOера или се :е-
финише AриAа:ношћу неким ;руAама исAиOаника.

РЕЗУЛТАТИ

У OаLелама које сле:е Aриказани су основни AарамеOри канонич-
ке :искриминаOивне анализе (Lрој функција, Wilk’s lambda, кано-

9 Примери AиOања: Коју врс�у музике с�е слушали �оком о�рас�ања?; Коју врс�у
музике с�е навикли �а слуша�е?; Која врс�а музике вам $ричињава највеће за�о-
вољс�во?, иO:.
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ничка корелација, ниво значајносOи, ценOрои:и), а заOим сOан-
:ар:изовани канонички :искриминаOивни коефицијенOи и
корелације музичких жанрова са лаOенOном :имензијом која ;е-
нерише разлике између сOу:енаOа и заOвореника. Како Lи се ја-
сније ви:еле Aоје:иначне разлике у слушаносOи ових жанрова
између Oе :ве ;руAе исAиOаника, а нарочиOо AроценаO Oе слуша-
носOи Aо ;руAама, Aаралелно с OаLелама :аOи су резулOаOи OесOи-
рања разлика Хи-ква:раO OесOом и смер разлика у слушаносOи.

ЗLо; Aриро:них и очекиваних разлика у слушаносOи, зависно
о: уоLичајених сиOуација и сиOуација оLојених емоцијама, о:во-
јено је OесOирана слушаносO у Oоку о:расOања, из навике, у :ру-
шOву и ка:а је исAиOаник сам, о: слушаносOи из за:овољсOва,
ка:а је исAиOаник срећан и ка:а је Oужан.

РАЗЛИКЕ У СЛУШАНОСТИ МУЗИЧКИХ ЖАНРОВА ИЗМЕЂУ СТУДЕНАТА
И ЗАТВОРЕНИКА У ФАЗИ ОДРАСТАЊА, ИЗ НАВИКЕ, КАД СУ У ДРУШТВУ
И КАДА СУ САМИ

ПочеOак Oе анализе разлика :аO је у ви:у основних AарамеOара
каноничке :искриминаOивне анализе из којих јасно Aроизлази
:а је OесOирање разлика у слушаносOи музичких жанрова овом
меOо:ом Lило мо;уће и :оAушOено Lу:ући :а је Wilksova lambda
Lила сOаOисOички значајна (Mejovšek, 2008).

Применом наве:ене меOо:е каноничке :искриминаOивне
анализе, како се ви:и из ТаLеле 1., изолована је је:на лаOенOна
:имензија о:;оворна за AосOојање разлика између ;руAе сOу:е-
наOа и заOвореника у слушаносOи музичких жанрова у чеOири
наве:ене сиOуације. Њена каноничка корелација ре:а величине
.673 Aоказује :а се 45,29% Oих разлика може оLјасниOи овом :и-
мензијом. Приро:а Oе :имензије о:ређена је, Aре све;а, канонич-
ким :искриминаOивним коефицијенOима, а заOим и корелација-
ма које сваки музички жанр има са њом. ВажносO каноничких

ОСНОВНИ 
ПАРАМЕТРИ

БРОЈ 
ФУНКЦИЈА

WILK’S 
LAMBDA

X2 DƑ КАНО-
НИЧКА 
КОРЕЛАЦИЈА

НИВО ЗНА-
ЧАЈНОСТИ

ЦЕНТРОИДИ

СТУДЕНТИ ЗАТВОРЕНИЦИ

1 .547 110.524 54 .673 .000 .856 -.959

ТАБЕЛА 1: РЕЗУЛТАТИ КАНОНИЧКЕ ДИСКРИМИНАТИВНЕ АНАЛИЗЕ У ОДРЕЂИВАЊУ РАЗЛИКА У СЛУШАЊУ 
МУЗИЧКИХ ЖАНРОВА ИЗМЕЂУ СТУДЕНАТА И ЗАТВОРЕНИКА У СИТУАЦИЈИ ОДРАСТАЊА, ИЗ 
НАВИКЕ, У ДРУШТВУ И КАДА ЈЕ ИСПИТАНИК САМ
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:искриминаOивних коефицијенаOа Aроизлази из чињенице :а
они Aоказују Aре:икOивну вре:носO свако; жанра у о:ређивању
Aриро:е ових разлика и Oо у условима ка:а су уOицаји свих осOа-
лих :ржани консOанOним. У ТаLели 2. :аOи су конкреOни резул-
OаOи анализе разлика у слушаносOи музичких жанрова у фази
о:расOања, из навике, ка:а је исAиOаник сам и ка:а је у :рушOву.

СИТУАЦИЈА ВРСТА МУЗИКЕ C R ХИ-КВАДРАТ ТЕСТ СМЕР РАЗЛИКА %

X2 C P СТУДЕНТИ ЗАТВОРЕ-
НИЦИ

ОДРАСТАЊЕ АМБИЈЕНТАЛНА -.486 -.129 3.074 .118 .080 10,4 18,8

ОДРАСТАЊЕ АЛТЕРНАТИВНА 
ЕЛЕКТРО

-.414 -.201 7.141 .179 .000 13,9 28,7

ОДРАСТАЊЕ ФОЛК .041 -.203 8.233 .192 .004 31,3 50,5

ОДРАСТАЊЕ АЛТЕРНАТИВНА 
АКУСТИЧКА

-.107 -.223 8.757 .197 .003 14,8 31,7

ОДРАСТАЊЕ РОК -.013 .133 3.486 .126 .062 58,2 45,5

НАВИКА КЛАСИЧНА .481 .191 6.025 .165 .010 32,2 17,8

НАВИКА ДЕЧИЈА -.265 -.134 3.254 .122 .070 8,7 16,8

НАВИКА ФОЛК -.295 -.299 16.248 .264 .000 19,1 44,5

НАВИКА АЛТЕРНАТИВНА 
АКУСТИКА

-.711 -.262 10.628 .217 .000 14,8 33,7

НАВИКА РОК .373 .219 8.791 .198 .000 54,8 34,6

САМ КЛАСИЧНА .478 .348 18.915 .285 .000 23,4 4,9

САМ АЛТЕРНАТИВНА 
ЕЛЕКТРО

.687 .131 2.842 .114 .090 11,3 4,9

САМ БЛУЗ, СОУЛ -.344 -.152 3.858 .132 .040 9,5 2,9

САМ МЕТАЛ .212 .167 4.636 .145 .030 10,4 2,9

САМ ЏЕЗ, ФАНК -.105 .195 6.282 .168 .012 12,2 2,9

САМ РОК -.017 .196 6.983 .177 .008 23,5 9,9

У ДРУШТВУ АМБИЈЕНТАЛНА -.413 -.125 2.614 .109 .100 3,9 9,5

У ДРУШТВУ ИЗВОРНА .605 .169 4.749 .147 .020 12,2 3,9

ТАБЕЛА 2: СЛУШАНОСТ МУЗИЧКИХ ЖАНРОВА СТУДЕНАТА И ЗАТВОРЕНИКА У ФАЗИ ОДРАСТАЊА, ИЗ 
НАВИКЕ, КАДА СУ У ДРУШТВУ И КАДА СУ САМИ – КАНОНИЧКА ДИСКРИМИНАТИВНА АНАЛИЗА И 
Х2 ТЕСТ ЗНАЧАЈНОСТИ РАЗЛИКАА
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c је канонички :искриминаOивни коефицијенO, r је корелација
жанра са функцијом, x2 је OесO (Хи-ква:раO) разлика, C је конOи;ен-
циони коефицијенO корелације, p је ниво значајносOи Aоје:инач-
них разлика ко: x2 OесOа.

Из ;орње OаLеле ви:имо :а је лаOенOна :имензија, Oј. канонич-
ка функција која је о:;оворна за ове разлике у слушаносOи, и:ен-
Oификовала 24 сOаOисOички значајне разлике између сOу:енаOа
и заOвореника. Међу њима, 16 :оLијених разлика има сOаOус Aре-
:икOора, шOо значи :а омо;ућавају Aре:виђање шOа ће која ;руAа
слушаOи у о:ређеним сиOуацијама у којима је Oа слушаносO Oе-
сOирана. Највећу Aре:икOивну сна;у ових разлика у слушаносOи
има слушање алOернаOивне акусOике о: сOране заOвореника
(-.711 ко: слушања из навике и -.792 ко: слушања у :рушOву),10 за-
Oим изворна музика (.608) највише слушана о: сOране сOу:енаOа,
Oакође у :рушOву, као и алOернаOивна елекOро музика (.687), че-
шће слушана о: сOране сOу:енаOа у сиOуацији ка:а су сами. Ти
жанрови највише о:ређују Aриро:у :искриминаOивне функције
која Lи се, сOо;а, условно и мо;ла инOерAреOираOи као „слуша-
носO алOернаOивне акусOике о: сOране заOвореника насуAроO
слушаносOи алOернаOивне елекOро и изворне музике о: сOране
сOу:енаOа“. Но, важну уло;у у :ефинисању ове функције, Aа :а-
кле и у Aре:виђању разлика, имају амLијенOална музика коју у
фази о:расOања (-.486) и ка:а су у :рушOву (-.413) чешће слушају

У ДРУШТВУ АлOернаOив-
на акусOика

.792 .131 2.842 .114 .090 4,2 16,8

У ДРУШТВУ РЕГЕ .435 .140 4.000 .135 .040 11,3 3,9

У ДРУШТВУ БЛУЗ, СОУЛ .051 .155 4.000 .135 .046 11,3 3,9

У ДРУШТВУ ЏЕЗ, ФАНК .099 .155 4.000 .135 .046 11,3 3,9

У ДРУШТВУ РОК .041 .255 10.448 .215 .001 24,3 7,9

У :рушOву ХЕВИ-МЕТАЛ -.049 .145 3.497 .126 .061 12,2 4,9

а Из OаLеле су изосOављени резулOаOи који нису сOаOисOички значајни усле: оAOереће-
носOи OаLеле мно;им Lројевима различиOе Aриро:е.

ТАБЕЛА 2: СЛУШАНОСТ МУЗИЧКИХ ЖАНРОВА СТУДЕНАТА И ЗАТВОРЕНИКА У ФАЗИ ОДРАСТАЊА, ИЗ 
НАВИКЕ, КАДА СУ У ДРУШТВУ И КАДА СУ САМИ – КАНОНИЧКА ДИСКРИМИНАТИВНА АНАЛИЗА И 
Х2 ТЕСТ ЗНАЧАЈНОСТИ РАЗЛИКАА

10 Канонички :искриминаOивни коефицијенO: минус Aре:знак значи :а Oај
жанр чешће слушају заOвореници. Пре:знаци су о:ређени Aравцем у коме
се расAросOире векOор каноничке функције (ви:еOи Aре:знаке ценOрои:а).



МУЗИЧКЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈЕ И КРИМИНАЛНО ПОНАШАЊЕ

МИЛЕНА ПЕТРОВИЋ, ИВАНА РАДОВАНОВИЋ, ВЕРА МИЛАНКОВИЋ, ГОРДАНА АЧИЋ 321

заOвореници, заOим алOернаOивна елекOро музика коју у фази
о:расOања (-.414) Oакође чешће слушају заOвореници, а он:а и
класична музика чешће слушана о: сOране сOу:енаOа из навике
(.481) и ка: су сами (.478), Aа рок (.373) и ре;е (.435), с Oим шOо Aрви
жанр сOу:енOи чешће слушају „из навике“, а :ру;и „ка:а су у :ру-
шOву“.

Сви ови жанрови, Aоре: оних који имају Aрворазре:ну уло;у,
:оAриносе Aриро:и :искриминаOивне функције. Њима OреLа
:о:аOи и жанрове који не сAа:ају у класу важнијих Aре:икOора
или Aре:икOора уоAшOе, а који се Oакође чесOо слушају у оLе ;ру-
Aе исAиOаника. Примера ра:и, новокомAонована наро:на музи-
ка, Oзв. фолк или OурLо фолк музика се у ;руAи заOвореника вео-
ма мно;о слуша: у фази о:расOања у 50,5%, а из навике у 44,5%
случајева. Она се слуша и у ;руAи сOу:енаOа, али значајно мање:
31,3% у Oоку о:расOања и 19,1% из навике. ЗаOим, за рок музику
може се рећи :а на :осле:ан начин Aрави разлике између сOу:е-
наOа и заOвореника, јер се слуша у свим сиOуацијама које су ана-
лизиране и у свима је значајно AрисуOнија ко: ;руAе сOу:енаOа.
За овај жанр каракOерисOично је :а се у о:ређеном AроценOу слу-
ша и ко: заOвореника, али је увек значајно слушанија ко: сOу:е-
наOа: у Oоку о:расOања (58,2 : 45,5%), из навике (54,8 : 34%), ка:а је
исAиOаник сам (23,5 : 9,9%) и ка:а је у :рушOву (24,3 : 7,9%). Рок му-
зика је, ка:а се слуша из навике, чак и Aре:икOор са :искримина-
Oивним коефицијенOом ре:а величине .373, :ок у осOалим сиOуа-
цијама нема Oај сOаOус. Занимљиво ће LиOи :а се AосмаOра како
се Oа врсOа музике Aонаша ка:а су разлике исAиOиване у осећа-
њима за:овољсOва, среће и Oу;е. Ако и Oа:а овај жанр „Aрави“ ра-
злике између сOу:енаOа и заOвореника, он:а ће Oо LиOи је:ан о:
најважнијих резулOаOа ово; исOраживања, Lу:ући :а се Oа:а
може рећи :а AосOоји врсOа музике у којој AосOоје универзалне и
сисOемаOске разлике између :ве ;руAе исAиOаника са :ијаме-
Oрално суAроOним :рушOвеним Aоложајем у Aо;ле:у AошOовања
основних :рушOвених вре:носOи.

РАЗЛИКЕ У СЛУШАНОСТИ МУЗИЧКИХ ЖАНРОВА ИЗМЕЂУ СТУДЕНАТА И 
ЗАТВОРЕНИКА ИЗ ЗАДОВОЉСТВА, КАДА СУ СРЕЋНИ И КАДА СУ ТУЖНИ 

Дру;а каноничка :искриминаOивна анализа о:носи се на слуша-
ње Aоје:иних музичких жанрова из за:овољсOва, у Oренуцима
осећања среће и осећања Oу;е (ТаLела 3).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (4)

322 МИЛЕНА ПЕТРОВИЋ, ИВАНА РАДОВАНОВИЋ, ВЕРА МИЛАНКОВИЋ, ГОРДАНА АЧИЋ

Каноничка корелација у овој :ру;ој анализи ре:а величине је
.645, шOо значи :а се 41,16% варијансе разлика између сOу:енаOа
и заOвореника у музичким жанровима слушаним из за:овољ-
сOва, у Oренуцима среће или Oу;е може оLјасниOи лаOенOном :и-
мензијом изолованом из Oо; AросOора. По:аци о Oоме :аOи су у
ТаLели 4. Паралелно са Oим Aо:ацима :аOи су и резулOаOи OесOи-
рања разлика у фреквенцијама слушања оних жанрова који :е-
финишу ову функцију.

ОСНОВНИ 
ПАРАМЕТРИ

БРОЈ 
ФУНКЦИЈА

WILK’S 
LAMBDA

X2 DƑ КАНО-
НИЧКА 
КОРЕЛАЦИЈА

НИВО 
ЗНАЧАЈНО-
СТИ

ЦЕНТРОИДИ

СТУДЕНТИ ЗАТВОРЕНИЦИ

1 .548 102.620 38 .645 .000 .786 -.897

ТАБЕЛА 3: РЕЗУЛТАТИ КАНОНИЧКЕ ДИСКРИМИНАТИВНЕ АНАЛИЗЕ СЛУШАНОСТИ МУЗИЧКИХ ЖАНРОВА 
ИЗМЕЂУ СТУДЕНАТА И ЗАТВОРЕНИКА ИЗ ЗАДОВОЉСТВА, КАД СУ СРЕЋНИ И КАД СУ ТУЖНИ

СИТУАЦИЈА ВРСТА МУЗИКЕ C R ХИ-КВАДРАТ ТЕСТ СМЕР РАЗЛИКА %

X2 C P СТУДЕНТИ ЗАТВОРЕ-
НИЦИ

ИЗ ЗАДОВОЉ-
СТВА

Класична .466 .175 4.518 .146 .030 21,7 10,9

ИЗ ЗАДОВОЉ-
СТВА

АмLијенOал-
на

-.451 -.235 7.963 .189 .005 1,7 10,9

ИЗ ЗАДОВОЉ-
СТВА

Дечија -.591 -.157 3.630 .129 .057 1,7 6,9

ИЗ ЗАДОВОЉ-
СТВА

Фолк -.183 -.254 10.186 .212 .001 12,2 29,7

ИЗ ЗАДОВОЉ-
СТВА

АлOернаOив-
на елекOро

-.294 -.239 6.877 .176 .009 10,4 23,7

ИЗ ЗАДОВОЉ-
СТВА

АлOернаOив-
на акусOичка

-.329 -.270 10.803 .218 .001 5,2 19,8

ИЗ ЗАДОВОЉ-
СТВА

Рок .218 .154 3.547 .127 .060 32,2 20,8

ТАБЕЛА 4: СЛУШАНОСТ МУЗИЧКИХ ЖАНРОВА СТУДЕНАТА И ЗАТВОРЕНИКА ИЗ ЗАДОВОЉСТВА, КАДА СУ 
СРЕЋНИ И КАДА СУ ТУЖНИ – КАНОНИЧКА ДИСКРИМИНАТИВНА АНАЛИЗА И Х2 ТЕСТ 
ЗНАЧАЈНОСТИ РАЗЛИКА
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c је канонички :искриминаOивни коефицијенO, r је корелација
жанра са функцијом, x2 је OесO (Хи-ква:раO) разлика, C је конOин-
;енциони коефицијенO корелације, p је ниво значајносOи Aоје:и-
начних разлика ко: x2 OесOа.

ДискриминаOивна функција, ка:а су у AиOању музичке Aрефе-
ренције у осећањима за:овољсOва, среће и Oу;е, :оминанOно је
о:ређена слушањем амLијенOалне музике у Oренуцима ка:а Aо-
сOоји осећање среће (-.982). Мора се AризнаOи :а се, ;ле:ајући
само Aо:аOке у OаLели, а не Aознајући неке AосеLне Aсихолошке
разло;е за Oо, не ви:и зашOо Oај жанр има овако :оминанOан сOа-
Oус ка:а ;а у Oоку Oо; осећања слуша само 1,7% сOу:енаOа и 5,9%
заOвореника. РезулOаO, међуOим, очи;ле:но није Lез неке Aсихо-
лошке Aоза:ине, иако је значајан Oек на нивоу 0.100, јер амLијен-
Oална музика јесOе Aре:икOор разлика и из за:овољсOва (-.451).
Та:а је слушаносO о: сOране сOу:енаOа исOа (1,7%), а о: сOране за-
Oвореника AракOично :уAло чешћа (10,9%) не;о ко: осећања сре-
ће. Неки разлози Aсихолошке Aриро:е очи;ле:но AосOоје за Oа-
кав сOаOус амLијенOалне музике у емоOивним сиOуацијама, али
су они Oешко :окучиви Lез лон;иOу:иналних или клиничких ис-
Oраживачких AрисOуAа. У овој сOу:ији Aресека мо;уће је само
консOаOоваOи Oу чињеницу у на:и :а ће она LиOи инсAирација за
:ру;ачије :изајнирана исOраживања у којима ће се наћи о:;овор
и за овакве резулOаOе.

МеђуOим, осим Oе :оминанOносOи разлика у амLијенOалној
музици у емоOивним сиOуацијама, важно је заAазиOи :а значајне
разлике AосOоје и ка:а су у AиOању алOернаOивни елекOро жанр

ИЗ ЗАДОВОЉ-
СТВА

ПоA -.272 -.154 3.412 .125 .060 14,8 24,7

ОСЕЋАЊЕ 
СРЕЋЕ

АмLијенOал-
на

-.982 -.109 2.661 .110 .100 1,7 5,9

ОСЕЋАЊЕ 
СРЕЋЕ

Рок .415 .170 3.327 .123 .060 17,4 8,9

ОСЕЋАЊЕ 
СРЕЋЕ

Фолк -.005 -.126 2.893 .115 .089 13,0 21,8

ОСЕЋАЊЕ ТУГЕ Фолк -.072 -.148 2.085 .113 .094 3,5 8,9

ОСЕЋАЊЕ ТУГЕ Рок -.084 -.164 4.090 .137 .043 15,6 6,9

ТАБЕЛА 4: СЛУШАНОСТ МУЗИЧКИХ ЖАНРОВА СТУДЕНАТА И ЗАТВОРЕНИКА ИЗ ЗАДОВОЉСТВА, КАДА СУ 
СРЕЋНИ И КАДА СУ ТУЖНИ – КАНОНИЧКА ДИСКРИМИНАТИВНА АНАЛИЗА И Х2 ТЕСТ 
ЗНАЧАЈНОСТИ РАЗЛИКА
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(-.294), алOернаOивна акусOика (-.329) и фолк музика (-.183) из за-
:овољсOва, које Oакође чешће слушају заOвореници, као и разли-
ке у слушању класичне (.466), AриOом исOом осећању и рок музи-
ке (.415) Aри осећању среће, које чешће слушају сOу:енOи. Пажњу
ауOора исOраживања нарочиOо Aривлачи Aозиција алOернаOив-
них елекOро врсOа музике, зLо; очи;ле:но; мењања Aозиције за-
висно о: сиOуације и, нарочиOо, сOаOус алOернаOивне акусOике и
фолк жанрова који су Aоново чешће слушани ко: заOвореника.
ИсOи сOеAен важносOи исOраживачи Aри:ају и сOаOусу класичне
музике и рока који су чешће слушани ко: сOу:енаOа и у овим
емоOивним сиOуацијама. НарочиOо је важно на;ласиOи :а је рок
чешће слушан ко: сOу:енаOа из за:овољсOва, у Oренуцима среће
и Oу;е, шOо AоOврђује AреOAосOавку о AосOојању сисOемаOских ра-
злика између сOу:енаOа и заOвореника ка:а је ова врсOа музике у
AиOању.

ДИСКУСИЈА

Било Lи AреOенциозно Oвр:иOи на основу само је:но; исOражи-
вања :а су оOкривене закониOосOи које имају универзално важе-
ње ка:а се ра:и о о:носу између Aреференција за музичке жан-
рове и криминално; Aонашања. Ово исOраживање нам ;овори :а
се Aре:икOивна вре:носO жанрова мења зависно о: сиOуација, :а
Lрој жанрова варира о: сиOуације :о сиOуације и :а су неки жан-
рови :оминанOно слушани о: сOране сOу:енаOа у је:ној сиOуаци-
ји, а у :ру;ој о: сOране заOвореника.

С :ру;е сOране, налазимо AравилносOи које Aоказују :а су из-
весни жанрови каракOерисOични за ;руAу сOу:енаOа, а неки :ру-
;и за ;руAу заOвореника. У Aрвом случају Oо је рок музика коју су
сOу:енOи слушали и у фази о:расOања и касније у свим сиOуаци-
јама које су исAиOиване: из навике, ка:а су у :рушOву, ка:а су са-
ми, ка:а осећају за:овољсOво, ка:а су срећни или Oужни. У Oу
класу сAа:а и класична музика која се слуша у Oри сиOуације: из
навике, ка:а је исAиOаник сам и ка:а осећа за:овољсOво. Позици-
ју класичне музике OреLа AримиOи :онекле са резервом, јер су у
узорку и сOу:енOи ФакулOеOа музичке умеOносOи који су Aриро:-
но уAућени на слушање Oе врсOе музике. За ;руAу заOвореника
каракOерисOични су жанрови: у Aрвом ре:у фолк (OурLо) музика
која се слушала Oоком о:расOања, из навике, из за:овољсOва,
ка:а је исAиOаник срећан и ка:а је Oужан, заOим алOернаOивна
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акусOика (слуша се Oоком о:расOања, из навике, у :рушOву и из
за:овољсOва) и алOернаOивна музика (која се слуша Oоком о:ра-
сOања, у :рушOву, из за:овољсOва и Aри осећању среће).11 Зани-
мљиво је заAазиOи :а фолк музику заOвореници не слушају ка:а
су у :рушOву (Oа:а се Aо Aравилу слуша алOернаOивна акусOика и
амLијенOална музика) и ка:а су сами. У овом :ру;ом случају не
AосOоји Lило који жанр који се више или чешће слуша,12 шOо се
вероваOно може оLјасниOи чињеницом :а на из:ржавању казне
заOвора Aоје:инац ника:а није сам.

ИлусOрација Oе AравилносOи, као и оне AреOхо:не о Oоме шOа
која ;руAа исAиOаника најчешће слуша, најLоље се може ви:еOи
из ТаLеле 5.

Иако није уоLичајено :а се у Aо;лављу о :искусији Aре:сOа-
вљају OаLеле, Oо је учињено јер се из AреOхо:них ТаLела Lрој 2. и
4. Oешко мо;у AраOиOи наве:ене AравилносOи о којима је Lило ;о-
вора. ПреOхо:на OаLела са:ржи и нешOо више Aо:аOака не;о шOо

11 ЗаOвореници не наво:е :а слушају изворну наро:ну музику.
12 Су:ећи Aо фреквенцији слушаносOи, Lило који жанр слуша све;а 2,9% исAи-

Oаника, о:носно највише Oри човека с оLзиром на Oо :а је у узорку заOворе-
ника 101 исAиOаник.

УЗОРАК СИТУАЦИЈЕ

ОДРАСТАЊЕ НАВИКА У ДРУШТВУ САМ ЗАДОВОЉСТВО СРЕЋА ТУГА

СТУДЕНТИ 1. Рок 1. Класич-
на
2. Рок

1. Изворна
2. Рок

1. Класич-
на
2. АлOерна-
Oивни елек-
Oро
3. Рок

1. Класична
2. Рок

1. Рок 1. Рок

ЗАТВОРЕ-
НИЦИ

1. Фолк
2. Ал;ер-
на;ивна 
акус;ика
3. АлOерна-
Oивна 
елекOро
4. Амdи-
јен;ална.

1. Фолк
2. Ал;ер-
на;ивна 
акус;ика
3. Дечија

1. Ал;ер-
на;ивна 
акус;ика
2. Ам-
dијен;.

Нема :оми-
нанOних 
жанрова

1. Фолк
2. Ал;ерна-
;ивна аку-
с;ика
3. АлOерна-
Oивна елек-
Oро
4. Амdијен-
;ална

1. Фолк
2. Амdи-
јен;ална

1. 
Фолк

ТАБЕЛА 5: НАЈЧЕШЋЕ СЛУШАНИ ЖАНРОВИ СТУДЕНАТА И ЗАТВОРЕНИКА ПО СИТУАЦИЈАМАА

а Жанрови у којима AосOоје сисOемаOске разлике су Lол:ирани.
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је AоменуOо у изла;ању о AравилносOима, заOо шOо се у њој нала-
зе сви жанрови који се чешће слушају. Иако чешће слушање у о:-
носу на суAроOну ;руAу не Aоказује фреквенцију слушаносOи,
оLим слушаносOи јасно се ви:и у ТаLелама 2. и 4., изражен у Aро-
ценOима.

Је:ан о: налаза ово; ра:а који може имаOи чак и сOаOус Aра-
вилносOи указује на конзисOенOносO између музичких жанрова
слушаних Oоком о:расOања и Oако формираних музичких нави-
ка, које, заOим, :ају осећање за:овољсOва Aри слушању жанрова
каракOерисOичних за о:ређену ;руAу исAиOаника. НајLољи :оказ
за Oо налази се у ;руAи заOвореника који у Oоку о:расOања слуша-
ју фолк, алOернаOивну акусOику, алOернаOивне елекOро и амLи-
јенOалне жанрове, Aа из за:овољсOва слушају Oе исOе жанрове.
Ово се, :онекле, може рећи и за слушање рока о: сOране сOу:ена-
Oа, ма:а је слушање Oо; жанра ;енерализовано на све сиOуације.

Иако је исOраживање о:носа између слушаносOи музичких
жанрова и криминално; Aонашања, колико је AознаOо, Aрво Oа-
кве Aриро:е у нашој земљи, :оLијени резулOаOи имају Oеоријски
и AракOични значај. У Oеоријском смислу, исOраживањем је Aо-
Oврђен о:нос између кулOуре и криминално; Aонашања (Leone,
Zvekić, Radovanović, 1992) Aружањем :оказа :а музичка суLкул-
Oура, какву несумњиво Aре:сOављају OурLо фолк и алOернаOивна
акусOика, чесOо и:у Aаралелно са неким о: оLлика криминално;
Aонашања. ЗаOим, резулOаOи ово; исOраживања Lлиски су резул-
OаOима је:но; Lроја иносOраних сOу:ија које ;оворе о Aовезано-
сOи Aреференција за жанр алOернаOивне акусOике (реA, Aанк,
хиA-хоA и Oзв. ;ан;сOерски реA) са асоцијалним Aонашањем,
а;ресивношћу и насиљем (Hansen & Hansen, 1990), као и кори-
шћењем наркоOика (Gardstrom, 1999; Arnett, 1991; Mulder et. al.,
2007; Tanner et al., 2008).

ПракOичне имAликације манифесOују се на :ва нивоа. Први је
AревенOивне Aриро:е и заснива се на исOраживачким резулOаOи-
ма оних иносOраних сOу:ија које ;оворе о значају формирања ра-
них музичких искусOава, а заOим и Aреференција које су у вези са
класичном музиком (Bogt et al., 2013), као и о њеном Lла;оOвор-
ном :ејсOву на смањење различиOих оLлика а;ресије Aриликом
емиOовања на јавним месOима (Duchen, 2008; Midtveit, 2005;
Timberg, 2005). У исOом смеру Lи се мо;ло очекиваOи и :еловање
класичне музике у нашој сре:ини.

Дру;и ниво AракOичних имAликација су инOервенOне мере.
Оне сAа:ају свакако у :омен ин:иви:уалне или ;руAне музико-
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OераAијске Aраксе у заOворима, какве AосOоје у неким развије-
ним земљама у скорије време, о чему AосOоје и вре:ни исOражи-
вачки налази (Tuastad & O’Grady, 2013; O’Grady et al., 2015; Xi Jing
Chen et al., 2014). Овакав ви: OераAије може имаOи свој акOивни
(извођење музике ;ласом или инсOруменOом) и Aасивни оLлик, у
оквиру Oзв. реце$�ивне музикоOераAије. Важно је знаOи :а се,
ра:и смањења анксиозносOи, а;ресије и решавања различиOих
оLлика Aоремећаја Aонашања у конOексOу рецеAOивне музикоOе-
раAије, корисOи у$раво она врс�а музике коју ис$и�аник $реферира.
Ово је, уосOалом, случај са OреOманом свих врсOа Aсихолошких и
AсихијаOријских Aоремећаја у оквиру рецеAOивно; музикоOера-
Aијско; меOо:а. Нема сумње :а Lи увођење музикоOераAијско;
каLинеOа у нашим заOворима Lила Aрава мера инOервенције у
је:ном Oако сложеном кон;ломераOу о:лика личносOи и :ру-
шOвених уOицаја који чине криминално Aонашање.
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SUMMARY MUSICAL PREFERENCES AND CRIMINAL BEHAVIOUR

The aim of this research was to examine the relationship between
musical (genre) preferences and moral behaviour. The study includ-
ed 216 male examinees, aged 18 to 30, divided into two groups:
students (115) and prisoners serving the sentence for robbery (101).
Respondents completed the Music Preferences Questionnaire
designed for this study. It consists of seven questions which relate to
genre preferences in different situations and emotions in everyday
life, as well as genres mostly listened to in adolescence. The results of
canonical discriminatory analysis and the test of the significance of
differences in listening to particular genres in these situations have
shown that the significant differences between groups relate to
listening to classical and rock music by students and Serbian country
(folk) music and alternative electro genres by prisoners, first of all
during the growing up, and then out of habit and satisfaction. The
results confirm the findings from the literature on the change of the
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status of rock music (from "rebel" into the mainstream genre), as
well as the predictive value of the prevalence of early adolescent
preferences for the so-called "alternative" genres.

KEYWORDS: music preferences; music genres; criminal behavior.
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