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Wstęp

Choć za wyjątkiem szczególnych przypadków nie sposób myśleć o muzyce bez 
słuchania, to tytułowa relacja wiążąca kultury muzyczne i kultury słuchania 
nie jest tautologią z tego względu, że nie ma charakteru uniwersalnego. Przy 
odrobinie wysiłku łatwo dostrzec na linii kultury muzyczne – kultury słucha-
nia łączliwości na wielu poziomach. Niezwykle trafna w  tym względzie jest 
metafora brytyjskiego muzykologa Toma Service’a, zarysowująca to bogactwo 
poprzez stwierdzenie, że słuchanie jest „czarną materią” wszechświata muzy-
ki – choć jest niewidoczna, to siły jej oddziaływania nie sposób zignorować, 
skoro jej obecność odciska ślad na muzycznej „materii”: koncepcjach muzyki 
i jej repertuarze1. 

Z natury trudno uchwytne, a w historii refleksji nad muzyką nierzadko 
po prostu pomijane, słuchanie – przy odpowiednim dostrojeniu aparatury po-
miarowej – może zdawać się wszechobecne i mające ogromny wpływ na całe 
muzyczne uniwersum złożone z dźwięków i praktyk kulturowych będących 
domeną ich znaczenia. W doświadczeniu muzycznym – w słuchaniu – źródło 
ma zarówno to wszystko, co o muzyce wiemy, jak i to, co sprawia, że chcemy 
o niej wiedzieć więcej – nieistotne, czy dla potrzeb poznawczych, czy własnej, 
niezbywalnej i  emocjonalnie motywowanej woli „bycia z muzyką”. Niniej-
szy tom serii wydawniczej „Studia Kulturoznawcze”, skomponowany wokół 
zagadnień kultur muzycznych i kultur słuchania, mimo rzekomej dwoistości 
przedmiotu jest wyrazem nierozdzielności obu, a nade wszystko – skierowa-
niem uwagi na dynamikę tej relacji z towarzyszącym mu przekonaniem, że to 
szczególne, wydobyte w tytule tomu powinowactwo zachęciło autorów tej an-
tologii do stawiania odważnych i oryginalnych pytań oraz udzielania trafnych 
i nietuzinkowych odpowiedzi. 

1 Metaforę tę brytyjski muzykolog przywołał w pierwszym z serii wykładów Historia słu-
chania, noszącym tytuł No Listening, No Music: Why Listening Matters, a wygłoszonym w Lon-
dyńskim Gresham College 8 października 2018 r. Za: T. Service, No Listening, No Music: Why 
Listening Matters, https://www.gresham.ac.uk/series/history-of-listening/ [10.03.2020].
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Oddajemy w  ręce Czytelnika tom kulturoznawczych studiów łączących 
muzykę, słuchanie i kulturę, w którym owo połączenie zrealizowano w różno-
raki sposób. Tym, co łączy podejścia i problemy zaprezentowane w poszcze-
gólnych tekstach, jest „szerokie spojrzenie” na zagadnienie doświadczenia 
muzycznego. Jak długo problematyka kulturowych źródeł i  uwarunkowań 
słuchania – a za jej pośrednictwem kulturowego statusu praktyk muzycznych 
i okołomuzycznych – odsyłać nas będzie czy to do szerokiej gamy dyscyplin 
pomocniczych muzykologii w Alderowskim sensie, czy to do nowszych, he-
teronomicznych pól badawczych humanistyki i nauk społecznych, tak długo 
badając słuchanie w muzyce i muzykę poprzez kulturowe kategorie słuchania, 
poszerzeniu ulegać będzie interdyscyplinarna perspektywa problemowo zo-
rientowanych badań prowadzonych z pozycji różnych nauk, różnych podejść 
i różnych obszarów badawczych2.

Społeczny wymiar czynności związanych z  muzyką wyznacza bezpo-
średniość relacji między indywidualnym doświadczeniem muzycznym a do-
świadczeniem społecznym, której medium stanowi muzyka. Doświadczenie 
muzyczne jest nie tylko słuchaniem jej w stanie skupienia czy bliżej nieokreś- 
lonym reagowaniem na muzyczny bodziec, ale także nabywaniem doświad-
czeń – w tym nie naszych – oraz ich efektów w postaci wiedzy o muzyce, o le-
gitymizowanych sposobach jej odbioru, selektywnym doborze jej gatunków 
i stylów, które poznajemy jako przynależne określonym okolicznościom, gru-
pom społecznym czy nastrojom. Wskutek tego doświadczenia wprawiane jest 
w ruch koło dynamiki kultury napędzające społeczny obieg cyrkulacji prze-
konań i  idei wyrażanych w  naszych postawach i  działaniu oraz wybranych 
lub wskazywanych nam repertuarów. Doświadczeniem tym jest także praca, 
jaką wykonujemy, aby wybrana muzyka odpowiadała naszym indywidualnym 
oczekiwaniom, a więc temu, czemu muzyka de facto nam osobiście służy.

Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać trywialne, faktem jest, 
iż to warunki i wzorce słuchania stają się gatekeeperem naszego dostępu do 
kultury muzycznej – nie tylko dlatego, że obiektywnie bez słuchania muzyka 
po prostu nie istnieje. To za ich sprawą „jakaś” kultura muzyczna nie staje się, 
a j e s t  naszą kulturą, którą w praktyce wyrażamy i komunikujemy postawami 
twórczymi i odbiorczymi. To zatem właśnie w słuchaniu mieści się ważna część 
kulturowej żywotności muzyki.

2 Odwołuję się tutaj do klasycznej klasyfikacji nauk o muzyce zaproponowanej przez Guido 
Adlera na łamach „Vierteljahresschrift für Musikwissenschaft” w 1885 r. Por. A. Czekanowska, 
Etnografia muzyczna. Metodologia i metodyka, Warszawa 1971; C. Dahlhaus, H.H. Eggebrecht, 
Co to jest muzyka?, Warszawa 1992; S. Żerańska-Kominek, Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do 
etnomuzykologii, Warszawa 1995. 
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„Nasza muzyka” – ta, która nas najgłębiej porusza i w najbardziej uwznioś- 
lających momentach zdaje się być niemalże czystą emocją, jak i ta, której udzia-
łu w kształtowaniu naszego nastroju, a więc i tego, jacy jesteśmy dla siebie i dla 
innych, nie sposób przecenić – jest „odpowiedniością” dźwiękowego bodźca, 
jego adekwatnością względem oczekiwań, względem chwili i naszych partyku-
larnych, ale zmieniających się i ewoluujących potrzeb; jest grą w oczekiwanie 
spełnienia w muzyce. 

To ta sama muzyka, którą uczymy się przyswajać, lubić, kochać i żarliwie 
bronić, nabywając kompetencji do jej słuchania i wartościowania – wedle tego 
lub wbrew temu, czego życzyłby sobie jej autor. Wśród nich kryje się słownik 
relacji między dźwiękami i znaczeniami, który jest nabyty. Kompetencje wraz 
z subiektywnym poczuciem potrzeb i oczekiwań są przecież kapitałem, z jakim 
wchodzimy w grę tychże znaczeń w społecznym polu, odbierając i przekazując 
w nim komunikaty o kulturowych znaczeniach muzyki, które na powrót stają 
się źródłem nowych inspiracji, przekonań czy manipulacji. 

W antologii zgromadzono teksty, których autorzy stawiają sobie róż-
ne cele, zaś wnioski z  nich płynące mają istotny wkład w  zarysowaną wy-
żej perspektywę uznania roli odbiorcy w Brittenowskim „świętym trójkącie” 
muzyki, wiążącym nierozerwalnie twórcę, dzieło i  słuchacza3. Ich tematy to 
wzorce słuchania (Piotr Kędziora), przejawiające się m.in. w praktykach ży-
cia codziennego (Krzysztof Moraczewski) i ujawniające potrzebę pedagogiki 
muzycznej (Tomasz Misiak); są częścią dynamiki formowania się kulturowej 
pamięci muzyki i jej kanonu (Karolina Golinowska), w którym spotykają się 
technicznie komponenty upowszechniania muzyki (Emilia Stachowska), żywo 
absorbujące postindustrialną dynamikę rozszerzania się muzycznej oferty po-
przez gentryfikację (Rafał Sowiński) i  na powrót skłaniające do słuchowego 
zanurzenia się w społecznej przestrzeni doświadczenia dźwiękowego (Mateusz 
Włodarek), jak i działalność eksperymentatorów rozszerzających uniwersum 
muzyki (Dariusz Brzostek), muzyków gatunkowy kanon muzyczny utrwalają-
cych (Tomasz Bielak), zawsze zaś nadających muzyce i praktykom z nią zwią-
zanym sensy płynące z muzyki i słowa, jakie ona niesie (Kamil Lipiński).

Muzyka, będąc jednym z  powszechniejszych instrumentów społecznej 
wymiany znaczeń, rezonuje ich polifonią w każdej jej warstwie i na każdym 
poziomie, a  czyni to przy każdej próbie „dotknięcia” któregokolwiek z  jej 

3 Ideę „świętego trójkąta” (ang. Holy Triangle) muzyki Benjamin Britten przywołał w trak-
cie przemówienia, które wygłosił 31 lipca 1964 r. w związku z przyznaniem mu nagrody The 
Robert O. Anderson Aspen Award in the Humanities. Por. B. Britten, On Receiving First Aspen 
Award, Aspen 1964, http://www.aspenmusicfestival.com/benjamin-britten/ [10.03.2020]. Zob. 
też: J. Reekie, On Britten’s Holy Triangle, w: P. Wiegold, K. Ghislaine (red.), Beyond Britten: The 
Composer and the Community, Woodbridge 2015.
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aspektów wnikliwą uwagą badacza. Ten semantyczny wielogłos czyni z niej 
niewątpliwie jeden z najtrudniejszych przedmiotów badań humanistycznych 
i paradoksalnie sprawia – parafrazując Nicolasa Cooka – że nierzadko ilekroć 
zaczynamy pisać o muzyce, zmieniamy temat4. Być może z tego właśnie wzglę-
du myślenie i pisanie o  słuchaniu i  jego kulturowych powinowactwach jest 
możliwą drogą rozwijania refleksji nad muzyką ponad granicami dyscyplin. 
Temu przypuszczeniu towarzyszy głęboka wiara, że rozwijając muzyczną re-
fleksję w powyższym duchu, autorzy niniejszej antologii zainspirują czytelnika 
do podjęcia tej potencjalnej drogi namysłu nad słuchaniem – a więc nad tym, 
co jest naszym indywidualnym wkładem w muzyczną kulturę i niezbywalnym 
prawem do jej stanowienia.

Piotr Kędziora

4 N. Cook, Muzyka. Bardzo krótkie wprowadzenie, tłum. M. Łuczak, Warszawa 2000. 
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Uniwersytet im. AdAmA mickiewiczA w PoznAniU / instytUt kUltUroznAwstwA

Muzyka i życie towarzyskie
Przyczynek do formalnej socjologii muzyki

Charakterystyka repertuarów muzycznych  
a życie społeczne

Głównym, a zarazem przez wiele lat najbardziej problematycznym punktem 
społeczno-kulturowej refleksji nad muzyką było powiązanie społecznego spo-
sobu funkcjonowania określonej formy muzyki z techniczno-muzycznymi ce-
chami samego repertuaru. Stanowiska wobec tego zagadnienia obejmowały 
obie logicznie możliwe skrajności – zarówno przekonanie, że między tymi 
dwoma wymiarami muzyki nie ma żadnego związku lub że istniejący zwią-
zek jest dla cech czysto muzycznych nieistotny i nie musi być uwzględniany 
w badaniu – stanowisko reprezentowane implicite przez anglojęzyczne szkoły 
analityczne, a ostatnio także przez Pietera van der Toorna1, jak i przekonanie, 
że związek ten ma charakter wszechogarniający i albo wynika on a priori ze 
struktury całości społecznej (przekonanie Theodora W. Adorna2, odziedziczo-
ne przez przynajmniej część amerykańskiej new musicology), albo może zostać 
ustalony empirycznie, czego próbował przede wszystkim Alan Lomax, w mo-
numentalny zresztą sposób, w rozprawie Folk Song Style and Culture3.

Jako umiarkowane i realistyczne moglibyśmy zaś określić stanowisko Joh-
na Blackinga4, postulującego autonomistyczne (strukturalne) badanie różnicu-
jących cech stylistycznych repertuarów, a następnie empiryczne studium ich 
społecznego rozdysponowania. Metodzie tej nie towarzyszy ani aprioryczne 

1 P. van der Toorn, Music, Politics and the Academy, Berkeley 1995.
2 Por. Th.W. Adorno, Teoria estetyczna, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994.
3 A. Lomax, Folk Song Style and Culture, Piscataway Township 2009.
4 J. Blacking, How Musical is Man?, Seattle 1973, ss. 32–88.
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założenie, że związek między cechami muzycznymi repertuaru a ich społeczną 
dyspozycją jest stały, ani przekonanie, że ustalimy w ten sposób coś więcej niż 
unikalny układ właściwy konkretnej społeczności.

Zaskakująca jest podobna polaryzacja stanowisk we współczesnych ba-
dawczych podejściach do muzyki. Wynika to stąd, że w ciągu wielu lat, ja-
kie upłynęły od publikacji przełomowych prac Blackinga czy Lomaxa, powoli 
usuwano niektóre z największych przeszkód utrudniających badania. Należą 
do nich: (1) aprioryzm, umieszczający rozwiązanie zasadniczego problemu 
wśród głównych założeń wyprzedzających samo badanie; (2) przekonanie, że 
relacja między charakterystyką społecznego usytuowania pewnej formy mu-
zyki a jej ściśle muzycznymi cechami ma charakter bezpośredni; (3) poszuki-
wanie ścisłej determinacji zamiast uwarunkowań ramowych.

Aprioryzm, zarówno w postaci stanowiska skrajnie autonomistycznego, 
jak i totalistycznego „uspołecznienia” cech repertuaru na wzór socjologii mu-
zyki w typie Adornowskim (bo przecież nie socjologii muzyki w ogóle), został 
osłabiony przez dwa czynniki. Po pierwsze, przez badania historyczne, które 
przekonująco pokazały, że estetyczna autonomia muzyki w  rozumieniu eu-
ropejskiej muzyki artystycznej jest statusem społecznym, który został histo-
rycznie wypracowany w określonych warunkach kulturowych i politycznych, 
który zmienia swe znaczenia i nie będąc żadną „fikcją”, nie jest również niczym 
pozaspołecznym. Za przełomowe w  tym względzie należy uznać klasyczne 
studia Carla Dahlhausa na muzyką absolutną w XIX wieku5 oraz opracowanie 
zależności skrajnych, awangardowych form autonomizmu muzycznego od 
politycznych okoliczności „zimnej wojny”, jakiego dokonał Karol Berger6. Po 
drugie, przez aprioryzm typu Adornowskiego, który ustąpił – lub powinien 
był ustąpić – wobec mnogości, złożoności i zróżnicowania relacji społeczno-
-muzycznych odkrywanych w niezliczonych empirycznych badaniach socjo-
logicznych, antropologicznych, a przede wszystkim etnomuzykologicznych. 
Nie znaczy to, by owe stanowiska aprioryczne zanikły, ale wykorzystuje się je 
inaczej. Mocny, Adornowski zwrot amerykańskiej new musicology miał cha-
rakter bardziej polemiczny niż merytoryczny, a stanowisko skrajnie autono-
mistyczne widoczne jest w tych kontekstach, gdzie pozostaje usprawiedliwio-
ne nie jako teza ogólna, lecz jako element stawianych pytań badawczych. Nie 
ma przecież powodu, by najbardziej „społecznie” i  „kulturowo” nastawiony 
badacz miał protestować przeciwko „autonomistycznej redukcji muzyki”, gdy 
kwestia dotyczy takich problemów, jak ewolucja porządku oktatonicznego 
w muzyce rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku, tercjowego porządku modu-

5 C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej i inne studia, tłum. A. Buchner, Kraków 1988, ss. 26–
50.

6 K. Berger, Potęga smaku. Teoria sztuki, tłum. A. Tenczyńska, Gdańsk 2008, ss. 282–308.
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lacyjnego u Schuberta, Liszta i Mahlera, tercjowych substytucji akordowych 
u Johna Coltrane’a czy możliwości wyłaniania się akordów z kwintą opóźnio-
ną przez tryton z pentatonicznego materiału skalowego u Jimiego Hendrixa.

Nowego zagrożenia tego rodzaju bipolarnym aprioryzmem można by na-
tomiast upatrywać we współczesnej opozycji między kulturowym badaniem 
muzyki a ujęciami neurokognitywistycznymi oraz zależnymi od nich ujęciami 
generatywistycznymi (na kształt koncepcji Lerdahla i Jackendoffa7). Wydaje 
się jednak, że w tym przypadku chodzi nie tyle o niemożliwe do uzgodnie-
nia stanowiska a priori, ile raczej o kłopoty z uwzględnianiem i wykorzysty-
waniem, a nawet rozumieniem metod i wyników badań, spowodowane ich 
radykalną odmiennością – o poważną nieprzystawalność kompetencji bada-
czy i  tradycji intelektualnych, z  których się wywodzą. Możliwość, a  nawet 
konieczność przezwyciężenia tej polaryzacji – oraz sposoby, dzięki którym 
można tego dokonać – były już wielokrotnie wskazywane, także w opraco-
waniach uważanych dziś za klasyczne, by wspomnieć Umysł muzyczny Johna 
Slobody8.

Do zmiany przekonania, że związek cech określonej społeczności z mu-
zycznymi cechami właściwego jej repertuaru ma charakter bezpośredni, przy-
czyniły się badania ukazujące właśnie zapośredniczenie takich uwarunkowań. 
Niektóre z  nich zostały już wymienione. Przypomnijmy, że o  ile dla Dahl-
hausa pewne cechy muzyki XIX-wiecznej były możliwe dzięki idei muzyki 
absolutnej, o tyle samo to pojęcie powstało w określonej tradycji literackiej 
i filozoficznej. Tradycja ta rozwijała się w takim, a nie innym społeczeństwie, 
zgodnie z mieszczańską ideą Bildung, a  charakter tego społeczeństwa moż-
na tłumaczyć szczególną sytuacją polityczną, gospodarczą, a nawet militar-
ną krajów niemieckich w epoce ponapoleońskiej. Nie oznacza to, że w anali-
zie można pominąć etapy pośrednie i od razu przejść od sytuacji politycznej 
krajów niemieckich do cech tworzonego tam repertuaru muzycznego – taka 
prosta zależność nie zachodzi. Podobnie Karol Berger pokazuje, jak polity-
ka kulturalna krajów „wolnego świata”, wymuszona okolicznościami „zimnej 
wojny”, wytworzyła takie warunki społeczne, w których awangardowa, skraj-
na wersja idei muzyki autonomicznej – to, co Berger trafnie nazywa „abstrak-
cją”, jako przeciwieństwem mimesis – mogła uzyskać sankcję i instytucjonal-
ne wsparcie, a dalej jak owe idee określiły cechy awangardowego repertuaru 
muzycznego. Nie znaczy to, że istnieje prosta zależność między „zimną wojną” 
a np. cechami repertuaru serialistycznego. Pominięcie stadiów i uwarunko-
wań pośrednich zamieniłoby bowiem trafną analizę historyczną w sofizmat. 

7 F. Lerdahl, R. Jackendoff, A Generative Thory of Tonal Music, Cambridge, Mass. 1983.
8 J. Sloboda, Umysł muzyczny: poznawcza psychologia muzyki, tłum. A. Białkowski, E. Kli-

mas-Kuchtowa, A. Urban, Warszawa 2002.
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Można oczywiście mnożyć przykłady tego rodzaju przedsięwzięć, by przywo-
łać choćby historyczne badanie warunków i skutków pisemności dla sztuki 
muzycznej Europy, jakie przeprowadził Richard Taruskin9.

Wszystkim tym badaniom towarzyszy, często implicite, założenie o ramo-
wości uwarunkowań społeczno-kulturowych: na każdym etapie od całości 
społecznej do konkretnych cech muzycznego repertuaru mamy do czynie-
nia nie z jednoznacznym determinizmem, ale z całym spektrum możliwości, 
w którym obracają się twórcze podmioty. Mówiąc krótko, każdy etap pośred-
nich uwarunkowań określa to, co możliwe, nie zaś to, co konieczne; społecz-
no-kulturowy kontekst nie „determinuje” cech repertuaru, lecz wyznacza pole 
tego, co muzycznie możliwe, gdzie muzyka wciąż rządzi się swoimi prawami, 
a jej autonomia i społeczne uwarunkowania nie wydają się już sprzeczne. Zaj-
mujący się muzyką autorzy są zatem zgodni z ustaleniami teoretyków kul-
tury i  społeczeństwa, nawet jeśli rzadko przywołują koncepcje teoretyczne, 
które mogłyby nie tylko wesprzeć, ale też pomóc uporządkować i  uczynić 
„eksplicytnymi” ich założenia, a koncepcji takich nie brakuje: od analiz przy-
czynowości historycznej u Maxa Webera i Marca Blocha, poprzez koncepcję 
uwarunkowań ramowych u Jerzego Kmity i Gerarda Cohena, po zależności 
struktury i sprawczości u Pierre’a Bourdieu lub aktora-sieci w koncepcji Bru-
na Latoura. Ma to zresztą mniejsze znaczenie niż praktyczne wykazywanie 
owego ramowego charakteru uwarunkowań społeczno-kulturowych w kon-
kretnych badaniach historycznych i antropologicznych.

Nie będzie więc nadużyciem stwierdzenie, że współczesny stan badań daje 
nadzieję na rozwikłanie owego gordyjskiego węzła, jaki wiąże kształt muzycz-
nego repertuaru z  jego społeczno-kulturową ramą. Nie dostrzeżemy na tej 
drodze żadnych ogólnych praw ani jednoznacznych modeli, jakich oczeki-
wał jeszcze Alan Lomax. Odnajdziemy natomiast szereg zapośredniczonych 
społecznie ram muzycznego działania, w  których twórcze akty wspólnot 
i jednostek kreują muzyczne repertuary, choć nie wiadomo, czy poddają się 
teoretycznemu uogólnieniu, ale z pewnością dostarczają narzędzi do analizy 
i zrozumienia konkretnych sytuacji. Sytuacja ta pozwala rozwiązać pozorną 
sprzeczność między uzasadnioną pewnością, że praktyki muzyczne, jako po-
dejmowane przez kulturowo usytuowane podmioty, muszą się jakoś wiązać 
z ich usytuowaniem, a równie oczywistym stwierdzeniem, że techniczno-mu-
zyczne cechy repertuaru cechuje bardzo wysoki stopień autonomii. Związek 
między nimi jawi się dziś jako ramowy i pośredni, ale już nie jako arbitralny 
i przypadkowy. Nie oznacza to jednak zamknięcia sprawy – jesteśmy raczej 
dopiero na początku drogi, która przynajmniej daje nadzieję, i postawiliśmy 

9 R. Taruskin, The Oxford History of Western Music, Oxford 2010, ss. XIII–XXII.
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na niej ledwie kilka kroków. Następne muszą polegać głównie na kwestiono-
waniu tego, co dotąd wydawało się w niewypowiedziany sposób oczywiste.

Formalny aspekt uspołecznienia

Jedną z  takich oczywistości było realizowane w  praktyce przekonanie, że 
związek między społeczeństwem a repertuarem muzycznym musi zachodzić 
na poziomie „treściowym”, że np. konkretne „treści” XIX-wiecznego miesz-
czańskiego społeczeństwa krajów niemieckich – jego ideologie z  romanty-
zmem, nacjonalizmem, politycznym konserwatyzmem i  rewolucjonizmem 
oraz konkretne praktyki i sposoby organizowania się – w jakiś sposób okreś- 
liły charakter kanonicznej muzyki niemieckiej. Można jednak – w  ramach 
eksperymentu – przenieść rozważania z poziomu owych „treści” na poziom 
samej „formy” społeczeństwa. W celu wyjaśnienia tej opozycji należy odwo-
łać się do jej rozumienia zaproponowanego przez George’a Simmla. Rozróż-
niwszy materialne treści życia społecznego na podstawie tego, że nie mają 
one charakteru „tylko społecznego”, ale wnoszą elementy techniczne, ekono-
miczne, duchowe, zmysłowe do społecznego uformowania tych treści, które 
„może być przedmiotem wydzielonej nauki – tak jak abstrakcja geometryczne 
bada wyłącznie przestrzenną formę ciał, które empirycznie dane są tylko jako 
formy pewnej zawartości materialnej”10, Simmel konkluduje:

Pierwszy, omówiony wyżej krąg zagadnień [socjologii] obejmuje całość ży-
cia historycznego w tej mierze, w jakiej jest ono ukształtowane społecznie, 
przy czym ten jego społeczny charakter ujmowany jest całościowo. Drugi 
wyróżniony krąg zagadnień obejmuje zaś same formy, które z prostej sumy 
żyjących jednostek ludzkich tworzą społeczeństwo i  społeczeństwa. Takie 
badanie, które można nazwać „czystą socjologią”, wydobywa ze zjawisk mo-
ment uspołecznienia, indukcyjnie i  psychologicznie wydzielony z  wielości 
treści i celów, które same dla siebie nie mają jeszcze charakteru społeczne-
go – tak jak gramatyka oddziela czyste formy językowe od treści, w których 
treści te żyją. Faktycznie w grupach społecznych, których cele i  znaczenie 
mogą być bardzo różne, spotykamy identyczne pod względem formalnym 
sposoby odnoszenia się jednostek względem siebie, a mianowicie stosunki 
pod- i nadrzędności, rywalizację, naśladowanie, podział pracy, tworzenie się 
stronnictw, reprezentowanie, konsolidację wewnętrzną, której towarzyszy 
odcięcie się od elementów zewnętrznych, i niezliczone inne zjawiska zacho-
dzące w państwie, w gminie religijnej, w grupie spiskowców, związku reali-
zującym cele ekonomiczne, w szkole artystycznej, w rodzinie. Niezależnie od 
tego, jak bardzo różne interesy przyświecają powstaniu tych tworów spo-

10 G. Simmel, Socjologia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1975, s. 27.
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łecznych, formy, w jakich się one realizują, mogą być identyczne. Z drugiej 
strony, interesy identyczne co do treści mogą przejawiać się w bardzo różnie 
ukształtowanych tworach społecznych, np. interes ekonomiczny realizuje się 
zarówno przez rywalizację, jak i poprzez planową organizację producentów, 
poprzez odcięcie się od innych grup ekonomicznych bądź poprzez przyłą-
czenie się do nich; treści religijne identyczne w swej zawartości wymagają 
już to swobodnej, już to scentralizowanej formy wspólnoty; potrzeby będące 
podstawą stosunków między płciami zaspokajane są przez wielość różnorod-
nych form rodziny itd. Zatem jak forma może pozostawać identyczna, mimo 
że niesie w sobie całkowicie odmienne treści, tak odwrotnie treść może po-
zostawać bez zmian, podczas gdy jej nosiciel – współżycie społeczne – może 
przybierać najróżnorodniejsze formy11.

Choć Simmlowskie rozróżnienie treści i  formy współżycia społecznego 
może na pierwszy rzut oka wyglądać na bezpośrednie przeniesienie na byt 
społeczny rozróżnień właściwych metafizyce Arystotelesa (treści życia spo-
łecznego tworzyłyby wówczas hyle współżycia społecznego, a  jego forma – 
morphe, byt społeczny jako całość – okazywałaby się substancją w ścisłym 
rozumieniu tego słowa, ousia), to bardziej wnikliwa lektura wskazuje, że ma 
ono rodowód nie Arystotelesowski, lecz Kantowski. Treściami współżycia 
społecznego okazują się jego cele bądź realizowane przezeń interesy, zaś jego 
formalne rozpatrywanie oznacza takie ujęcie współżycia społecznego, w któ-
rym jego struktura nie jest odnoszona do wyobrażenia owych celów. Jest to 
zatem ta sama metoda, do której Kant odwoływał się w Krytyce władzy sądze-
nia12, a dokładniej w analityce piękna – celowościowa struktura przedmiotu 
percepcji jawi się jako piękno jedynie wówczas, gdy rozpatruje się ją, czy 
też raczej postrzega, bez odniesienia do żadnego rzeczywistego wyobrażenia 
celu, a  więc jako „pustą formę celowości” albo „celowość bez celu”. Zatem 
formy życia społecznego mogą być zdaniem Simmla badane i porównywane 
ze względu na swoją organizację wewnętrzną, właściwą im postać uspołecz-
nienia w oderwaniu od realizowanych przez nie celów i interesów. Takie roz-
patrywanie współżycia społecznego funduje dziedzinę socjologii czystej, czyli 
socjologii formalnej.

Przyjmując w dobrej wierze Simmlowskie rozróżnienie, postawmy nastę-
pującą hipotezę: cechy repertuaru muzycznego powiązanego z pewną formą 
współżycia społecznego mogą nie wykazywać żadnego związku z  „treścią” 
tego współżycia, lecz mogą być ramowo wyznaczone przez formalne cechy 
danej formy uspołecznienia. Można więc przyjąć, że np. formy muzyki litur-
gicznej mogą nie mieć żadnego związku z dogmatyczną zawartością okreś- 

11 Ibidem.
12 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1986, ss. 61–129.
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lonej religii, ale być powiązane z  czysto formalnymi cechami takiej posta-
ci uspołecznienia, jaką jest sprawowanie kultu religijnego; lub też społecz-
ne (np. klasowe) rozwarstwienie muzyki w danym społeczeństwie nie musi 
wiązać cech repertuaru z treściami życia jakiejkolwiek klasy społecznej, gdyż 
cechy te mogą być powiązane jedynie z formalną strukturą społecznej pod- 
i nadrzędności. Nie trzeba dodawać, że w świetle wcześniejszych uwag związ-
ki te należy z góry postrzegać jako ramowe i zapośredniczone.

Towarzyskość jako forma uspołecznienia

Rozpatrzmy zatem przypadek zależności między pożądanymi cechami reper-
tuaru muzycznego a konkretną formą uspołecznienia, tj. towarzyskością. Jest 
to przykład pozwalający zachować wierność Simmlowskiej inspiracji, gdyż to 
właśnie towarzyskość wybrał Simmel dla prezentacji swoich badań z zakresu 
socjologii formalnej.

Towarzyskością nazywa on taką formę uspołecznienia, w której współży-
cie społeczne odrywa się od swoich materialnych czy treściowych interesów 
i celów i zyskuje autonomię – miejsce zewnętrznego celu zajmuje gra samą 
więzią społeczną. Towarzyskość ma zatem kilka wyraźnych cech:

(1) stanowi analogon czystej sztuki: „Tak jak to, co można by nazwać po-
pędem sztuki, wydziela niejako z całości ujawniających się rzeczy formę i na-
daje jej odpowiedni kształt, podobnie sedno działania popędu »towarzysko-
ści« polega na tym, by z rzeczywistości życia społecznego wydobyć moment 
uspołecznienia, nawiązywania społecznych kontaktów w czystej postaci, jako 
wartość i  szczęście samo w  sobie, stanowiąc tym samym to, co nazywamy 
towarzyskością w sensie ogólnym”13; 

(2) wyraża się jako przywiązanie i szczególne wyczulenie na właściwe for-
my życia społecznego, co jest zrozumiałe, gdyż oznacza ona właśnie celebro-
wanie formalnej strony uspołecznienia;

(3) poprzez abstrahowanie od celów i interesów towarzyszących codzien-
nemu życiu społecznemu towarzyskość jest uspołecznieniem bezkonflikto-
wym, choć zachowuje w formie gry formalną postać sprzeczki, kłótni itp.;

(4) stanowi zabawową formę uspołecznienia i jest „w takim stosunku do 
jego określonej treściowo konkretności, w  jakim dzieło sztuki pozostaje do 
rzeczywistości”14;

(5) ze względu na brak celów innych niż samo uspołecznienie, do którego 
spełnienia dąży, jest skoncentrowana nie na funkcjach, lecz na osobach. Ozna-

13 G. Simmel, Socjologia, ss. 55–56.
14 Ibidem, s. 57.
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cza to jednak, że żadna osoba nie może wnieść do życia towarzyskiego całej 
swej indywidualności, gdyż ta określona jest przez elementy celowe i mate-
rialne oraz takie (np. choroby i nieszczęścia), które mogłyby zakłócić szczęście 
uspołecznienia. Podobnie jednostka nie może wnosić tych spośród własnych 
walorów, które określałyby jej status za pomocą kryteriów zewnętrznych 
względem zbierającego się towarzystwa: pozycji ekonomicznych, wykształ-
cenia itp. Jednostka ma zatem być „tylko samą sobą, ale zarazem nie całkiem 
sobą, a  jedynie elementem formalnego zgromadzenia”15. Towarzyskość za-
tem z reguły jest możliwa w grupach ludzi o podobnym statusie społecznym. 
Umiejętność decydowania o tym, co z naszej indywidualności wolno bezkon-
fliktowo wnieść do życia towarzyskiego, nosi nazwę poczucia taktu. Elemen-
tem poczucia taktu jest oczywista w tej sytuacji dyskrecja w odniesieniu do 
siebie i innych;

(6) istnieje dolny i górny próg towarzyskości. Dolny próg to wspomniane 
wyzbycie się obiektywnych wyznaczników własnej indywidualności i wno-
szenie do życia towarzyskiego tego, co z tej indywidualności jest odpowied-
nie. Górny próg wyznacza zaś sferę, w  której nastąpiłoby złamanie zasad 
dyskrecji i przez wniesienie duchowej głębi indywiduum – przejście do życia 
intymnego;

(7) rządzi się czysto formalną zasadą, którą Simmel określa następująco: 
„Każdy winien zapewnić drugiemu człowiekowi maksimum wartości obco-
wania towarzyskiego (radości, odprężenia, ożywienia), które równałoby się 
maksimum wartości przezeń otrzymanych”16;

(8) ma charakter sztuczności i  przybiera postać gry, a  nawet stanowi 
schronienie dla gry w  czystej postaci, występującej jako zabawa. Dlatego 
jednym z najważniejszych zajęć „towarzystwa” są gry towarzyskie: „Głęboki, 
podwójny sens wyrażenia »gra towarzyska« polega nie tylko na tym, że gra 
się w nią w towarzystwie, które jest jej zewnętrznym nosicielem, ale że za jej 
pośrednictwem »gra się« w »towarzystwo«”17;

(9) tworzy ją przeniesienie do gry odpowiedników codziennych sytuacji 
życiowych, z których dwa mają szczególne dla życia towarzyskiego znaczenie: 
kokieteria jako przeniesienie erotyki oraz rozmowa towarzyska jako przenie-
sienie rozmowy „na serio”. Rozmowa towarzyska ma charakter quasi-arty-
styczny, stanowiąc sztukę podtrzymywania rozmowy, doboru tematu, który 
musi być interesujący, ale też zmiany tematu, gdyby rozmowa przerodziła się 
w nazbyt merytoryczną dysputę, ponieważ „przedmiot jest tu tylko środkiem, 
cechuje go przypadkowość i wymienialność, ogólnie właściwa środkom w od-

15 Ibidem, s. 59.
16 Ibidem, s. 60.
17 Ibidem, s. 63.
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różnieniu od stałego celu”18. Rozmowa tego rodzaju nie może też przekraczać 
progu intymności;

(10) gra stosunków interpersonalnych w towarzystwie, nieustanne two-
rzenie się grupek i podgrupek o wysokiej zmienności, zmiana partnerów roz-
mowy czy obiektów kokieterii stanowi analogiczne, ludyczne przeniesienie 
etycznego aspektu codziennej więzi społecznej (byłoby przecież „brakiem tak-
tu” spędzić wieczór w towarzystwie na rozmowie ze współmałżonkiem). Więź 
społeczna zostaje przeniesiona z sieci relacji etycznych na sieć wzajemnych 
adekwatności estetycznych;

(11) życie towarzyskie jest negatywnie oceniane z perspektyw znajdują-
cych się powyżej i poniżej progu towarzyskości: z perspektywy świata celów 
i interesów jawi się jako niepoważne (wręcz „strata czasu”), zaś z perspektywy 
rzeczywistego zaangażowania intymnego, intelektualnego i duchowego musi 
być określane jako płytkie i powierzchowne. Obie te oceny, uzasadnione na 
swym gruncie, rozmijają się jednak ze specyfiką towarzyskości, którą nie jest 
ani realizacja interesów, ani spekulacja intelektualna, lecz czyste celebrowanie 
uspołecznienia (co tłumaczy ograniczenie możliwości życia towarzyskiego do 
kręgów ludzi „jednakowo uspołecznionych”).

Tytułem komentarza warto przywołać zauważane przez Simmla podo-
bieństwo towarzyskości i  sztuki. Obie te formy życia społecznego dokonu-
ją bowiem podobnych zabiegów: przeniesienia stosunków realnych w sferę 
symboliczną i nadania im postaci gry oraz autonomizacji formy. Tłumaczy to 
skądinąd pokrewieństwo Simmlowskiej socjologii formalnej właśnie z estety-
ką Kanta, a nie jakimkolwiek innym działem Kantowskiej myśli.

Analiza towarzyskości jako gry w uspołecznienie wymaga oczywiście – 
Simmel podaje tu jedynie przykłady – rozpatrzenia konkretnych historycz-
nych form życia towarzyskiego. Dwa tereny badań, które wskazuje sam Sim-
mel, to życie towarzyskie arystokracji ancien regime’u oraz tworzonych przez 
miejski patrycjat XIV-wiecznych bractw rycerskich w  Niemczech. Listę tę 
można oczywiście łatwo rozbudować.

Muzyka jako element społecznej formy towarzyskości

Nie ulega wątpliwości, że prowadząc tego rodzaju studia historyczne, napo-
tkamy muzykę jako element życia towarzyskiego – muzykę włączaną w życie 
towarzyskie jako jedno z narzędzi uspołecznienia, muzykę słuchaną, o której 
się rozmawia i do której się tańczy, wreszcie muzykę wspólnie wykonywaną. 
Wystarczy wspomnieć znaczenie baletu i opery w formach życia towarzyskie-

18 Ibidem, s. 67.
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go arystokracji i mieszczaństwa, znaczenie muzyki salonowej oraz bal jako 
jedną z najważniejszych form życia towarzyskiego. Do problemu tego można 
podejść zarazem na dwa sposoby: historyczny, badając konkretne związki mu-
zyki i życia towarzyskiego, oraz formalny. Skupię się tutaj na drugim z tych 
aspektów, tzn. postaram się ukazać główne ograniczenia i wymogi, które na 
muzykę jako element życia towarzyskiego nakłada sama socjologiczna forma 
towarzyskości. Simmel mógłby więc powiedzieć, że pozostajemy na poziomie 
„formalnej socjologii muzyki”.

Aby jednak móc przeprowadzić tego rodzaju analizę, należy przywołać 
jedną jeszcze tezę Simmla, tym razem z zakresu socjologii ogólnej, a odnoszą-
cą się do relacji między poziomem jednostki a poziomem grupy. Interesujący 
wydaje się tutaj jeden aspekt tej relacji, wyrażany przez niemieckiego socjolo-
ga w formie obserwacji, że jest regułą, iż poziom grupy jest niższy niż poziom 
tworzących ją jednostek. Dotyczy to poziomu intelektualnego, duchowego 
i moralnego, a bez wątpienia także – choć Simmel tego nie analizuje – estetycz-
nego. Chodzi o to, że konieczność komunikacji i tworzenia wspólnego gruntu 
w grupie wymaga odcięcia się od wszystkiego, co swym poziomem przerasta 
możliwości innych członków grupy. Można założyć, że w  społeczeństwach 
o  wysokim stopniu indywidualizacji, takich jak nowoczesne społeczeństwa 
zachodnie, wyższy poziom będzie zawsze coraz mniej wspólny, będzie też 
w coraz mniejszym stopniu wchodził w zakres życia grupowego. W przypad-
ku grupy heterogenicznej może się okazać, że wspólny grunt odnajdywany 
jest dopiero na poziomie przyjemności związanych z zaspokajaniem potrzeb 
fizjologicznych. Z tego właśnie powodu wspólne jedzenie i picie jest często 
dla grup silnie zróżnicowanych jedyną możliwą płaszczyzną współżycia, po-
dobnie jak rozmowa o pogodzie. Tłumaczy to zarazem, dlaczego satysfakcjo-
nujące życie towarzyskie możliwe jest jedynie przy względnym wyrównaniu 
poziomu jednostek. Biorąc pod uwagę to, że życie towarzyskie realizuje się 
na najniższym możliwym poziomie, względne podobieństwo biorących w nim 
udział jednostek gwarantuje dopiero, że ów najniższy poziom będzie wystar-
czająco wysoki, aby móc pozostawać atrakcyjnym. Do tej obserwacji Simmla 
nie należy jednak przywiązywać zbytniej wagi, bo możliwe jest, że dotyczy 
ona wyłącznie tych społeczeństw, w których to zindywidualizowane jednostki 
tworzą grupy, podczas gdy może ona zawodzić w takich przypadkach, kiedy to 
grupa jest prymarna względem jednostki, np. w odniesieniu do przynajmniej 
niektórych kultur tradycyjnych. Nie umniejsza to wagi tej obserwacji dla no-
wożytnych społeczeństw europejskich, w których kręgu tutaj pozostaniemy.

Czy można zatem pokusić się o określenie ramy, w której musi się mieścić 
muzyka jako element życia towarzyskiego, na podstawie jego czysto formal-
nej charakterystyki? Można tu zaproponować następujące hipotezy:
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(1) Muzyka towarzyska musi cechować się pewnym minimum estetycz-
nym, a  więc wyrafinowaniem formalnym i  intelektualną złożonością, gwa-
rantującymi jej atrakcyjność dla towarzystwa. Nazwijmy to progiem mini-
malnym muzyki towarzyskiej. Próg ten wyznaczany jest przez minimalny 
poziom wspólny towarzystwa, nie zaś przez indywidualne, choćby i najwyż-
sze kompetencje muzyczne jego poszczególnych członków. Klasyfikacja tego 
rodzaju będzie się dokonywać raczej w odniesieniu do całości stylistycznych 
niż do indywidualnych utworów. Próg minimalny muzyki towarzyskiej jest 
oczywiście zależny od poziomu towarzystwa i w przypadku poszczególnych 
grup może wyglądać odmiennie. Nie ufajmy jednak przedwcześnie słowom 
Simmla o „poziomie” grupy. Równie ważne jest bowiem zróżnicowanie pod 
względem typów muzykalizacji, jakiej poddani byli członkowie towarzystwa. 
Zależność tę należy rozumieć jako zakaz wnoszenia do życia towarzyskiego 
takich stylów muzycznych, które rozpoznawane są jako będące poniżej po-
ziomu towarzystwa. W analizie tej zależności należy jednak być ostrożnym. 
I tak np. towarzystwo o względnie niskim stopniu kompetencji muzycznej, ale 
szczególnie wyczulone na funkcjonowanie muzyki jako znaku dystynkcji spo-
łecznej, może odrzucać pewne formy muzyki właśnie na zasadzie dystynkcji, 
jako społeczne signum grup uważanych za niższe w hierarchii społecznej. Jed-
nocześnie towarzystwo o znacznie wyższym stopniu kompetencji muzycznej, 
ale bagatelizujące lub kontestujące społeczną dystynkcję za pomocą muzyki, 
może w pełni owe „niskie” style akceptować jako część swego życia towarzy-
skiego. Żądna awansu amerykańska klasa średnia (zwłaszcza w swoim dol-
nym zakresie) będzie uważać muzykę country za będącą poniżej progu towa-
rzyskości, podczas gdy muzyka ta może znaleźć miejsce w życiu towarzyskim 
nowojorskich kręgów artystycznych. Polski mieszczanin początku XX wieku 
mógł nie dopuszczać do swego salonu „chamstwa i  góralskiej muzyki”, ale 
owa „góralska muzyka” znalazła miejsce w życiu towarzyskim młodopolskiej 
inteligencji. Nie chodzi więc tylko o kompetencje muzyczne – nasz małopol-
ski mieszczanin nie wydaje się przecież bardziej kompetentny muzycznie niż 
Karol Szymanowski – ale o grę między „poziomem” muzyki a regułami spo-
łecznej dystynkcji. 

(2) Muzyka towarzyska musi odpowiadać nie tylko minimalnemu progo-
wi poziomu, który gwarantuje jej atrakcyjność – merytoryczną i dystynktyw-
ną – dla towarzystwa, ale także wspólnemu typowi muzykalizacji. Funkcji 
wspólnego przedmiotu życia towarzyskiego nie może zatem spełniać muzy-
ka wymagająca do jej rozumienia uprzedniej muzykalizacji, takiej, jakiej nie 
przeszły jednostki tworzące towarzystwo. W towarzystwie ukierunkowanym 
na europejską muzykę średnią XIX wieku roli muzyki towarzyskiej nie odegra 
w sposób skuteczny karnatycka interpretacja ragi ani zachodnioafrykańska 
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muzyka perkusyjna bez względu na jej poziom. W interpretacji tych sytuacji 
należy być ostrożnym. Muzyka kulturowo obca może być niedopuszczona do 
życia towarzyskiego np. ze względu na dystynkcję rasową lub klasową, nie-
akceptowalną dla towarzystwa, ale z  oskarżeniami tego rodzaju nie należy 
się spieszyć. Obca kulturowo muzyka często po prostu nie może skutecznie 
spełnić swej roli jako element życia towarzyskiego, bo raczej je zakłóca niż 
wzbogaca. Muzyka towarzyska powinna zatem mieścić się w ramach tego, co 
familiarne i swojskie. Oczywiście możliwa jest też sytuacja, gdy grupa konte-
stująca istniejący porządek społeczny włączy do swego życia towarzyskiego 
muzykę obcą jako znak swej postawy, bez względu na to, czy jest w stanie 
merytorycznie się do tej muzyki odnieść, czy nie. Tak ukształtowane życie 
towarzyskie staje się jednak „treściową” manifestacją polityczną i światopo-
glądową i nie odpowiada już fenomenologicznie czystej postaci życia towa-
rzyskiego, jaka interesowała Simmla i która pozostaje przedmiotem zaintere-
sowania także tutaj.

(3) Oprócz progu minimalnego muzyki towarzyskiej należy także wska-
zać jej próg maksymalny. Reguły wydają się tu podobne do tych, które Sim-
mel analizował w przypadku rozmowy towarzyskiej. I podobnie jak rozmowa 
w  towarzystwie musi zachować pewien poziom minimalny, w  tym poziom 
merytoryczny, aby pozostać atrakcyjna, ale nie może przekroczyć progu in-
tymności lub fachowości, bo straciłaby charakter rozmowy towarzyskiej, tak 
muzyka towarzyska nie może przekroczyć pewnego poziomu złożoności i wy-
magać nadmiernych kompetencji profesjonalnych. W  towarzystwie np. ak-
ceptującym jazz jako formę muzyki towarzyskiej w optimum między dwoma 
progami może mieścić się np. improwizacja saksofonowa Sonny’ego Rollinsa, 
a nawet Kind of Blue Milesa Daviesa (pod warunkiem że ktoś nie rozpocz-
nie fachowej dyskusji na temat panującego tam porządku modalnego), ale już 
nie Bitches Brew tego ostatniego artysty czy nagrania Raviego Coltrane’a lub 
Gunthera Schullera. Podobnie w towarzystwie akceptującym w tej funkcji eu-
ropejską muzykę kompozytorską Młot bez mistrza Pierre’a Bouleza znajdzie 
się zapewne powyżej jej maksymalnego progu. Czyż zresztą niewielka po-
pularność XX-wiecznej muzyki modernistycznej nie bierze się, przynajmniej 
po części, stąd, że tak istotna i powszechna forma współobcowania, jak ży-
cie towarzyskie, nie ma co z  tą muzyką począć? Należy jeszcze podkreślić, 
że ustalenie maksymalnego progu muzyki towarzyskiej, w oczywisty sposób 
zrelatywizowane do poziomu danego towarzystwa, jest równie mocno zrela-
tywizowane do sposobu włączania muzyki w samo życie towarzyskie. Istnieją 
bowiem przynajmniej trzy takie sposoby: wspólne słuchanie muzyki, wspólne 
jej wykonywanie (np. w życiu towarzyskim XIX-wiecznego mieszczaństwa) 
oraz rozmowa o  muzyce (pomijając na razie przypadek muzyki do tańca). 
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W  zależności od owego sposobu wykorzystania próg maksymalny będzie 
określany według odmiennych kryteriów, a  więc odpowiednio: kryterium 
trudności rozumienia i  stopnia konieczności słuchania skoncentrowanego, 
które od pewnego momentu naruszają formalną strukturę życia towarzyskie-
go; stopnia złożoności wykonawczej, który eliminuje określone formy muzyki 
jako przedmiot wspólnego muzykowania; stopnia kompetencji profesjonal-
nej, wymaganej dla rozmowy o danej muzyce. Można więc sobie wyobrazić, 
że dla przykładowej grupy Etiudy transcendentalne Liszta będą akceptowalne 
(„od biedy”) jako przedmiot towarzyskiego słuchania, równie akceptowalne 
jako przedmiot rozmowy (mogą być bowiem częścią wysoce zmetaforyzowa-
nego wywodu, który pominie ich cechy techniczno-muzyczne), ale nie znajdą 
uznania jako przedmiot wspólnego muzykowania, trudno bowiem zakładać, 
że towarzystwo będzie się składać ze spełnionych wirtuozów. Nie bez racji 
zresztą XIX wiek był poza wszystkim innym okresem triumfu wyspecjalizo-
wanych dostarczycieli muzyki spełniającej wymogi towarzystwa pod każdym 
względem, by wymienić choćby Louisa Spohra. Charakter owej wyspecjalizo-
wanej muzyki może sięgać – w zależności od tego, jakie towarzystwo jest jej 
adresatem – od piosenek z trzyakordowym akompaniamentem fortepianu po 
wirtuozowskie właściwie utwory dla arystokratycznych „amatorów”.

(4) Próg minimalny i maksymalny muzyki towarzyskiej nie mają jednak 
wyłącznie charakteru progu złożoności formalnej, intelektualnej czy wyko-
nawczej. Równie istotne są progi, które moglibyśmy nazwać treściowymi. 
Chodzi tu o wskazywany przez Simmla zakaz wnoszenia do życia towarzy-
skiego tego rodzaju „treści”, które naruszyłyby jego czysto formalny charak-
ter. Cóż jednak wymóg taki oznacza w przypadku muzyki? Być może należa-
łoby mówić tutaj wyłącznie o  istnieniu progu maksymalnego. Sformułujmy 
to tak: to, co moglibyśmy nazwać muzyczną „treścią”, a więc np. właściwości 
wyrazowe muzyki, nie może przekraczać pewnego progu intensywności, po-
wyżej którego owa wyrazowa pretensja muzyki stawałaby się pierwszoplano-
wa i domagała się traktowania serio, anihilując charakter formalnej gry. In-
tensywność wyrazowa jest w muzyce towarzyskiej akceptowalna o tyle, o ile 
mieści się w pewnej oswojonej konwencji symbolizacji. Może być więc dla 
towarzystwa akceptowalne wykonanie np. wysoce emocjonalnej arii z Euge-
niusza Oniegina Piotra Czajkowskiego, gdyż mieści się ona w familiarnej kon-
cepcji stylizacji emocji. W tym samym jednak towarzystwie nietaktem może 
okazać się zmuszenie go do skoncentrowanego wysłuchania Trenu – Ofiarom 
Hiroszimy Krzysztofa Pendereckiego. Dotyczy to zresztą nie tylko właściwości 
wyrazowych muzyki, ale także systemu asocjacji, jaki w danej grupie spo-
łecznej jest względnie trwale powiązany z określonymi utworami czy forma-
mi muzycznymi. Bez względu na oswojenie z językiem muzyki romantycznej 
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w szczęśliwym towarzystwie nietaktem będzie zaproponowanie skupionego 
wysłuchania Marsza żałobnego z Sonaty b-moll Chopina czy ostatniej pieśni 
z cyklu Lied von der Erde Gustava Mahlera. Próg ten jest szczególnie istotny 
w przypadku muzyki z tekstem, zwłaszcza z tekstem dla towarzystwa zrozu-
miałym. Nie byłoby najszczęśliwszym – w sensie towarzyskim – pomysłem 
wspólne śpiewanie Dies Irae w znającym łacinę towarzystwie albo zmuszanie 
grupy białych, uprzywilejowanych Amerykanów do wysłuchania Hurricane 
Boba Dylana. Ów maksymalny próg treściowy muzyki towarzyskiej okazuje 
się zatem progiem taktowności. Czy można jednak w tym przypadku w ogóle 
mówić o progu minimalnym? Jeśli tak, to należałoby go wiązać z odpowied-
nio zrelatywizowaną kategorią muzycznej wulgarności. Określmy ową wul-
garność jako niewystarczającą (dla danej grupy) autonomię formy. Dla przy-
kładu: określone towarzystwo wykorzystujące jako tło dźwiękowe muzykę 
taneczną może np. przyjmować w tej funkcji tańce latynoamerykańskie, ale 
odrzucać muzykę house na podstawie takiego elementu ukształtowania for-
malnego, jak rytm: dla grupy, która znajduje satysfakcję w złożoności i wyra-
finowaniu rytmiki wywodzącej się z rytmów clave i tresillo rytmika muzyki 
house może wydawać się nadmiernie uproszczona, nazbyt, by tak rzec, bez-
pośrednio fizjologiczna, przesadnie ekstatyczna – słowem wulgarna. Odczucia 
muzycznej wulgarności nie powinno się zresztą zawężać do kwestii formal-
nych, ani w sensie socjologicznym, ani muzycznym. W grupach, w których 
muzyce przypisuje się silne znaczenie społecznej, zwłaszcza klasowej i raso-
wej dystynkcji, właśnie „nieodpowiedni” rodowód społeczny danego stylu 
muzycznego może odpowiadać za piętno „wulgarności” w etymologicznym 
sensie tego słowa.

(5) Ta część muzyki towarzyskiej, która podlega wspólnemu słuchaniu, 
musi w sposób oczywisty odpowiadać przyjętemu w towarzystwie modusowi 
słuchania. Możemy a priori założyć, że ów modus będzie mieścił się między 
biegunami słuchania rozproszonego a – nazwijmy to roboczo – słuchania „po-
łowicznie skoncentrowanego”. Właściwe słuchanie skoncentrowane możemy 
wykluczyć, gdyż przekształciłoby ono sytuację towarzyską w  sytuację mu-
zyczną „na serio”, a tym samym sytuacja owa przestałaby podlegać przyjętym 
przez nas kryteriom formalnym. „Normalnym” sposobem funkcjonowania 
słuchanej muzyki w sytuacji towarzyskiej jest oscylacja między muzyką tła 
a  byciem przedmiotem chwilowej koncentracji i  stawania się przedmiotem 
rozmowy. Ów zmienny sposób słuchania muzyki potwierdza znaczenie wy-
różnionych wcześniej progów formalnych muzyki towarzyskiej: muzyka ta 
powinna być – dla danej grupy, rzecz jasna – odpowiednio interesująca for-
malnie, by mogła stać się przedmiotem okazjonalnej koncentracji i zajmującej 
rozmowy, a zarazem wystarczająco prosta i familiarna, by móc pełnić funkcję 
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muzyki tła. Oznacza to, iż możemy się spodziewać w jej organizacji tych cech 
formalnych, które ułatwiają słuchanie rozproszone, a które zwykle charakte-
ryzują strukturę muzyki tła oraz zostały uświadomione i zoperacjonalizowa-
ne przez profesjonalnych dostarczycieli takiej muzyki. Do cech tych należą: 
(a) wysoki stopień dbałości o szczegół, zwłaszcza o autonomiczną atrakcyjność 
minimalnych elementów formy, gdyż przy słuchaniu rozproszonym to właśnie 
owe najmniejsze struktury bywają zauważane i wysuwają się na plan pierw-
szy; (b) koncentracja na brzmieniu jako tym elemencie formy, który najłatwiej 
jest wychwytywany bez uważnego śledzenia konstrukcji wielkoskalowych 
(chodzi tu o atrakcyjność jednostek brzmieniowych, nie zaś o budowanie wiel-
koskalowej formy na bazie ewolucji brzmienia, jak np. w orkiestrowych utwo-
rach Claude’a Debussy’ego); (c) duże znaczenie konstrukcji krótkoskalowych: 
melodyki okresowej o  skróconych frazach, krótkich progresji akordowych 
itp., które mogą być łatwo percypowane jako układy muzycznie sensowne 
bez dłuższej koncentracji na muzyce; (d) bardzo wysoka konwencjonalizacja 
ogólnych planów formalnych – formy refrenowe, stroficzne itp. – gdyż tylko 
schematyczność formy pozwala „odnaleźć się” w jej przebiegu w trakcie krót-
kich momentów słuchania skoncentrowanego – usłyszany fragment może być 
niemal automatycznie umieszczany w niezmiennym schemacie formy; (e) brak 
złożonych zależności wielkoskalowych w rodzaju Wagnerowskich konstrukcji 
harmonicznych czy Beethovenowskich form wariacyjnych, które ze względu 
na modus słuchania nie zostałyby rozpoznane przez publiczność; (f) duża ran-
ga repetycji jako zasady organizacji formalnej, która najlepiej spełnia powyż-
sze wymogi; (g) unikanie typów faktury, których śledzenie wymaga pełnej 
koncentracji, zwłaszcza zaś faktury polifonicznej; (h) unikania rozwiązań no-
watorskich i niestereotypowych, których obcość powodowałaby natychmia-
stową chęć wysunięcia się przez muzykę na plan pierwszy i bycia „potrak-
towaną serio”, zwłaszcza w zakresie tych parametrów, które, jak harmonika, 
odpowiadają za poczucie familiarności. Można by się pokusić o stwierdzenie, 
że jedną ze strategii przemysłu muzycznego w  różnych jego historycznych 
postaciach jest „przykrawanie” istniejącej muzyki do wymogów formalnych 
muzyki towarzyskiej, tak jak muzyka salonowa XIX wieku może być interpre-
towana jako „towarzyska” postać muzyki romantycznej, a współczesna prze-
mysłowa muzyka pop – jako „towarzyska” postać muzyki soul, funky, rocka 
itp. Wątpiącym w tę ostatnią zależność można doradzić porównanie muzyki 
etykietowanej jako soul w latach 60. (np. Marvin Gaye) z tym, co nosi tę ety-
kietę w dzisiejszej produkcji przemysłowej (np. Ariana Grande – nie chodzi tu 
o prawdziwych kontynuatorów muzyki soul, takich jak d’Angelo).

(6) Osobnego rozważenia wymagałaby muzyka taneczna, wykorzystywa-
na nie jako muzyka tła, lecz jako muzyka do tańca. Taniec, który w nowo-
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żytnej Europie został oderwany od swego znaczenia sakralnego, stawał się 
powoli, od XVII wieku, czynnością par excellance towarzyską. Stanowi on jako 
umiejętność wzorcową postać poprawnych form, zawiera elementy innych 
gier towarzyskich, przede wszystkim rozmowy i kokieterii, a więc również 
powiązana z nim muzyka mogłaby we wzorcowy sposób reprezentować mu-
zykę towarzyską w ogóle. Muzyka taneczna ma jednak niższy niż inne postaci 
muzyki towarzyskiej zakres samodzielnego określania swej formy, ponieważ 
jest zdeterminowana motoryczną charakterystyką tańca jako czynności. Ta-
niec z kolei – jako zestaw sformalizowanych ruchów – określony jest przez 
ramę społeczną, w tym przez obyczaj oraz obowiązujące w danym społeczeń-
stwie sposoby posługiwania się ciałem. 

(7) Można się spodziewać, że muzyka towarzyska spotka się z perspek-
tywy muzyki traktowanej serio z  podobną oceną, co rozmowa towarzyska 
z perspektywy rozmowy intelektualnej. Jest to zatem muzyka opisywana jako 
spłycona, banalna, lecz o ile nie przekracza progu wulgarności, jest tolerowa-
na jako rodzaj funkcjonalnie potrzebnej muzyki „średniej”. Nie znaczy to, by 
formalna rama muzyki towarzyskiej nie pozwalała na powstanie muzyki war-
tościowej także z perspektywy muzyki poważnej (wymieńmy tylko serenady 
i divertimenti Mozarta), choć jest to sytuacja wyjątkowa. Typowa jest raczej 
relacja, jaka zachodzi między kameralistyką Brahmsa a salonową muzyką for-
tepianową lub między jazzem Johna Coltrane’a a  jazzem – przepraszam za 
wyrażenie – „do kotleta”.

Dalsza charakterystyka muzyki towarzyskiej wymagałaby opuszczenia 
planu formalnego i dogłębnych studiów historycznych i socjologicznych nad 
jej właściwym repertuarem. Społeczna rama ma w  tym przypadku bowiem 
charakter jedynie formalny i nie jest w stanie w wystarczający sposób określić 
cech samego repertuaru. Historyczne postaci muzyki towarzyskiej są niezwy-
kle zróżnicowane, co oznacza, że i rama jest bardzo szeroka, a odwołanie się 
do niej nie stanowi jeszcze zadowalającego wyjaśnienia. Czysto formalne ce-
chy towarzyskości nie pozwalają odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w pew-
nej grupie cechy muzyki towarzyskiej mogą zostać włączone w  style mu-
zyczne tak odmienne, jak romantyczna muzyka kameralna, swing czy rock. 
Jest to normalna sytuacja w odniesieniu do zjawisk społeczno-kulturowych, 
bowiem formalna struktura sytuacji społecznej stanowi dla repertuaru mu-
zycznego wyłącznie determinantę funkcjonalną, ta zaś ma charakter ramowy. 
Wyjaśnienie konkretnej sytuacji kulturowej można więc uzyskać, wchodząc 
jedynie na plan „treściowy”, śledząc genezę zjawisk i ich przekształcenia, a za-
tem przechodząc od ramowego wyjaśnienia funkcjonalnego do historycznego 
wyjaśnienia funkcjonalno-genetycznego.



 muzyka i życie towarzyskie. Przyczynek do formalnej socjologii muzyki 27

Summary

The text is a contribution to the field of a formal sociology of music. Basing upon Georg 
Simmel’s idea of formal sociology I  try to determine how formal characteristics of 
a social situation may determine the frame characteristic of music conneccted with this 
situation. An example of Simmel’s formal analysis of sociability is used to show, how 
formal traits of “sociability” are reflected in the choice and creation of music connected 
with this form of socializastion.

Keywords: music, musical culture, sociology of music, sociability
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Ludzie nauczyli się słuchać muzykę,  
wcale jej nie słysząc1.

Bogusław Schaeffer

Historia słuchania muzyki sprzężona jest z historią nadmiaru. Wiążą się z tym 
różne problemy. Inaczej myślimy o tym, czego jest niewiele, czego trzeba szu-
kać, o co trzeba zabiegać, a inaczej o tym, czego jest za dużo i co się narzuca. 
Bez względu na swoje właściwości muzyka jest elementem procesu przecho-
dzenia od odświętności do codzienności, od elitarności do egalitarności, od 
wyjątkowości do powszechności, od tego, czego za mało, do tego, czego zbyt 
dużo. Choć zgadzamy się dziś z  tym, że nie ma czegoś takiego jak „muzy-
ka”, są raczej „muzyki”, z charakterystycznymi dla siebie formami tworzenia, 
odbioru oraz udostępniającymi nośnikami i sposobami prezentacji, to wciąż 
mierzymy się z problemami, które pod koniec XIX wieku wyznaczone zostały 
przez fonograf i gramofon, a później, w wieku XX, wzmocnione i skompliko-
wane przez magnetofon i radio. Współczesne technologie cyfrowe, pomimo 
radykalnych przemian, jakie się z nimi wiążą w kontekście słuchania, także są 
w to uwikłane. Liczba plików audio, które zapisałem na twardym dysku kom-
putera, więcej mówi mi o wymierności mojego życia niż cokolwiek innego. 
Najprawdopodobniej nie będę mógł ich wszystkich odsłuchać. Myśl, że nie 
muszę posiadać twardego dysku, a mogę zdać się na serwisy streamingowe, 
tylko utwierdza mnie w tym przekonaniu. 

1 B. Schaeffer, Mały informator muzyki XX wieku, Warszawa 1987, s. 173.
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Nadmiar to jednak nie tylko określona ilość. Równie ważne są konsekwen-
cje tego nadmiaru, np. mobilność. Możliwość słuchania muzyki wszędzie to 
problem, którego korzenie sięgają pierwszych sposobów rejestracji dźwięku. 
Nie jest to zatem problem nowy, ale wymaga aktualizacji. Niektóre kwestie, 
pomimo rozwoju technologicznego, powracają bowiem w niemal niezmienio-
nej postaci. Przypomnijmy sobie obawy, jakie w połowie XX wieku wiązano 
ze  słuchaniem radia poza domem, krytykując postawę osób spacerujących 
w parku z odbiornikiem przy uchu. 

Zakochani, spacerujący nad brzegiem Hudson, Tamizy czy Dunaju z gada-
jącym „przenośnym odbiornikiem” – pisał w 1956 roku Günther Anders – 
nie rozmawiają ze sobą, lecz słuchają osoby trzeciej: publicznego, najczęściej 
anonimowego głosu prowadzącego program, który wyprowadzają na spacer 
niczym pieska, a właściwie który ich wyprowadza na spacer2.

Głosowi temu zwykle towarzyszy muzyka, stając się częścią gry, w której 
konsumpcja pokrywa się z  produkcją3. Nawet jeśli nie zawsze jest tak, jak 
widział to Anders, sugerując, że kto słucha radia, ten sprzedaje swój wolny 
czas i traci umiejętność samodzielnego mówienia, to słuchanie radia, a dzisiaj 
po prostu muzyki, przy użyciu smartfona i słuchawek bądź przenośnych głoś- 
ników, stało się czynnością powszechną. Jonathan Sterne zauważa, że moc 
wiązana z reprodukcją i transmisją dźwięku, która przez wiele stuleci przy-
pisywana była bogom, „dzięki ponad 5,3 miliardom telefonów komórkowych, 
[...] należy teraz do większości ludzi”4. 

Oceny tego, jak wykorzystujemy tę moc jako słuchacze, są różne, jed-
nak – zwłaszcza w ujęciu tradycyjnym – zazwyczaj negatywne. Te najbardziej 
nieprzejednane są echem słów Theodora Adorna. Niemiecki teoretyk muzyki 
dostrzegał bowiem związek między upowszechnianiem muzyki za pośred-
nictwem mediów a regresem słuchania i obniżeniem wartości samej muzyki. 
Możliwość słuchania wszędzie wszystkiego, z której korzystamy współcześ- 
nie, miała swój początek we wczesnych etapach rozwoju radia oraz sprzężo-
nych z nim nośników dźwięku i strategii reklamowych. Muzyka jest fetyszy-
zowana, a słuchanie podlega regresji. 

Jeżeli na przykład próbujemy zrozumieć, dlaczego jakiś chodliwy szlagier 
„podoba się”, nie można ustrzec się podejrzenia, że podobanie się i niepodo-
banie nie są stosowne wobec tego stanu rzeczy, nawet jeśli pytani ubierają 

2 G. Anders, Staroświeckość człowieka, w: E. Schütz (red.), Kultura techniki. Studia i szkice, 
tłum. I. i S. Sellmer, Poznań 2001, s. 428.

3 Ibidem, s. 424.
4 J. Sterne, Sonic Imagination, w: J. Sterne (red.), The Sound Studies Reader, London 2012, 

s. 1.
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swoje reakcje w takie słowa. Popularność szlagieru zajmuje miejsce przypisy-
wanej mu wartości: lubić go to niemal tyle, co go rozpoznawać. Dla tego, kto 
jest otoczony standardowymi towarami muzycznymi, postawa wartościująca 
stała się fikcją. Nie może on ani uchronić się przed naporem, ani wybierać 
między zjawiskami prezentowanymi, skoro wszystkie są tak do siebie podob-
ne, że upodobanie może w istocie zaczepić się jedynie o szczegół biograficzny 
lub o sytuację, w której się słucha5. 

Mimo że diagnozy Adorna nie są dziś chętnie przywoływane, głównie 
z uwagi na ich jednostronność i apodyktyczność, a także ze względu na pogra-
nicza czy nisze kultury popularnej, w których powstają nowe formy odbioru, 
a  co za tym idzie – nowe aksjologie, to krytyka ta wciąż nie została prze-
zwyciężona. Zbyt mało bowiem pytamy i szukamy, zadowalając się tym, co 
dostępne i przygotowane przez innych. W tym kontekście Bogusław Schaeffer 
zauważył kiedyś, że nauczyliśmy się słuchać muzyki, nie słysząc jej: 

Do muzyki każdy ma dostęp, ale jest to dostęp bardzo jednostronny, ograni-
czony do tego stopnia, że gdybyśmy porównali wytworzone współcześnie 
porozumienie pomiędzy słuchaczem a muzyką, przypominałoby ono najogól-
niejszą orientację, że np. samolot ma skrzydła, motor, przewozi ludzi i ląduje 
na kołach6.

A przecież – zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do muzyki dzięki coraz to no-
wym nośnikom i technologiom przekształcającym dźwięk – nasuwa się wiele 
pytań, które w innych warunkach nie mogłyby powstać. Jak zmienia się nasze 
myślenie o ontologii, o sposobach istnienia i funkcjonowania muzyki w wy-
niku rozwoju technologii zapośredniczających dźwięk? Czy muzyka jest nie-
zależna od nośnika? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to jak na muzykę i jej 
odbiór wpływają poszczególne, rozwijające się w czasie nośniki i technologie? 
Z czym wiąże się współczesna dematerializacja nośników dźwięków, a z czym 
powrót do zaniechanych już przez przemysł nośników w postaci np. kaset ma-
gnetofonowych czy dyskietek? Czy potrzebna jest specjalna edukacja związa-
na ze słuchaniem muzyki w domu i na ulicy, a nie tylko w sali koncertowej? 
Jakie zmiany zaszły wraz z przejściem od przenośnego odbiornika radiowe-
go do boomboxa i  od boomboxa do współczesnych głośników działających 
na zasadzie bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu (bluetooth)? Na 
niektóre z tych pytań odpowiedzi wydają się oczywiste. Ale okazuje się, że 
czasem trzeba ponownie przemyśleć podstawowe kwestie związane ze współ-
czesnymi sposobami słuchania muzyki (i nie tylko). 

5 Th.W. Adorno, O fetyszyzmie w muzyce i regresji słuchania, w: idem, Sztuka i sztuki. Wy- 
bór esejów, tłum. K. Krzemień-Ojak, Warszawa 1990, ss. 100–101.

6 B. Schaeffer, Mały informator muzyki..., s. 173.
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Krytyczne myślenie w kontekście sposobów słuchania i wartościowania 
muzyki można rozpocząć od doświadczeń bieżących albo odwołać się do hi-
storii, by odnaleźć moment graniczny, w którym doświadczenia dla nas po-
wszechne i oczywiste zaczynały się dopiero kształtować. Nawet jeśli namysł 
nad pierwszymi próbami naukowego ujęcia problemów generowanych przez 
medialnie zapośredniczoną muzykę i  związane z nią sposoby słuchania nie 
przyczynią się do zrozumienia aktualnych problemów, to pozwoli na dostrze-
żenie tych wątków, które z uwagi na współczesny nadmiar i sprzężoną z nim 
standaryzację doświadczeń mogą umknąć naszej uwadze. Jednym z  pierw-
szych projektów na gruncie polskiej humanistyki, w ramach którego podej-
mowane są próby odpowiedzi na podstawowe pytania związane ze zmianami 
słuchania muzyki dokonujące się pod wpływem technologii zapośredniczają-
cych dźwięk, była – zapomniana już i rzadko przywoływana – „fonografika” 
Kazimierza Dobrzyńskiego.

Jego najważniejsza w tym kontekście praca zatytułowana została tak, jak 
główna propozycja terminologiczna, którą autor w niej omawiał: Fonografika7. 
Wydana w 1969 r. książka ma – i być może z tego powodu została zapomnia-
na i niereinterpretowana – wszelkie mankamenty projektu badawczego, któ-
ry skupiał się na podkreślaniu swej przynależności do narzucanej wówczas 
w Polsce ideologii. Jest w niej wiele fragmentów, które świadczą o konieczno-
ści dopasowania się, ale Dobrzyński wychodzi z tego obronną ręką, zaznacza-
jąc te styczności, które mogą stać się owocne dla samego przedmiotu badań: 

Przyznając słuszność marksistowskiej tezie o  powiązaniu rozwoju sztuki 
z rozwojem społecznym, trzeba widzieć artystyczne i estetyczne konsekwen-
cje rozwoju społecznego [...]. Z tego punktu widzenia sprawą najważniejszą 
jest, iż sztuki interpretacyjne, takie jak [...] fonografika, istnieją w otoczeniu 
współczesnego człowieka i są mu potrzebne. Ostateczna prawda o wartości 
i istnieniu dzieł interpretacyjnych, wykonawczych, tkwi nie w definicji tak 
czy inaczej skonstruowanej, lecz w funkcjach, które one dziś pełnią w świecie 
ludzkim. Coś się przecież we współczesnym świecie dzieje nowego i coś się 
dzieje nowego w świecie przeżyć estetycznych współczesnego człowieka ży-
jącego w cywilizacji reprodukcji i dźwięku transmitowanego. Problematyka 
nauczania ludzi właściwego i wartościowego dla nich samych życia w tych 
nowych epokach cywilizacji estetycznej nabiera więc nowego znaczenia i no-
wego wymiaru filozoficznego, domaga się nowego spojrzenia na istotę sztuki. 
Jeśli więc Leninowska teoria odbicia w  sztuce nie ma być rozumiana jako 
interpretacja, to pozostaje nam cofnąć się do estetyki i teorii sztuki sprzed lat 
stu pięćdziesięciu8.

7 K. Dobrzyński, Fonografika. Estetyka i pedagogika, Warszawa 1969.
8 Ibidem, ss. 68–69.
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Stanowisko Dobrzyńskiego jest wyraźnie zakorzenione w postawie roz-
piętej między analizami teoretycznymi z zakresu estetyki i teorii sztuki a fi-
lozoficznymi dociekaniami dotyczącymi przemian dokonujących się w świe-
cie człowieka pod wpływem rejestrowanego i  transmitowanego dźwięku. 
Takie podejście świadome jest własnych ograniczeń, co w kontekście zapi-
sanej w odpowiedni sposób muzyki wiąże się z odrzuceniem postawy ściśle 
empirycznej: 

[...] nawet najbardziej sumienne badania elektroakustyczne niewiele nam 
powiedzą o wartości artystycznej zapisu fonograficznego jako celowej, świa-
domie realizowanej i zamkniętej formy artystycznej, czy też o sposobach jego 
przeżywania estetycznego, a nie tylko słyszenia9.

Dobrzyński chce się więc mierzyć krytycznie z wszelkimi argumentami, 
które odmawiają fonografice miana sztuki. Cały jego trud zmierza w kierunku 
dowartościowania zjawisk, które wówczas – pod koniec lat 60. XX wieku – 
nie zostały jeszcze wchłonięte ani przez estetykę czy teorię sztuki, ani przez 
praktykę odbiorczą. Co znamienne, wciąż we współczesnych tekstach można 
dostrzec potrzebę, jeśli nie argumentowania, to przypominania o tym, że coś, 
co dzisiaj nazywamy produkcją muzyczną, realizacją czy reżyserią dźwięku, 
a co mieściło się w proponowanej przez Dobrzyńskiego fonografice, jest sztu-
ką, zaś producenci i realizatorzy nagrań zasługują na miano artystów w aka-
demickim tego słowa znaczeniu10. 

Z czym zatem zmagał się Dobrzyński? Najważniejszy argument, przeciw-
ko któremu występuje autor, wiąże się z przekonaniem, że nagranie muzyczne 
umieszczone na określonym nośniku dźwięku zniekształca oryginalne dzieło 
muzyczne. W mierzeniu się z tą wątpliwością służą mu analizy ukazujące za-
leżności muzyki od rozmaitych mediów ją zapośredniczających. W tym kon-
tekście Dobrzyński okazuje się jednym z nielicznych teoretyków swego czasu, 
który poważnie podchodzi do tej problematyki, stając się prekursorem myśle-
nia o muzyce w kontekście mediów oraz środków masowego przekazu. Jeśli 
bowiem sądzi się, że płyta zniekształca oryginalne dzieło, to trzeba zapytać, 
czym jest oryginał. W tym względzie, choć nieświadomie, Dobrzyński staje się 
deterministą technologicznym i zbliża się do sposobu myślenia wyznaczonego 
przez Marshalla McLuhana. Czym jest więc oryginalne dzieło muzyczne? Jeśli 

9 Ibidem, s. 9.
10 Podkreśla to np. kompozytorka Lidia Zielińska w artykule poświęconym muzyce elek-

troakustycznej: „Artysta, jakim jest reżyser dźwięku, ma nieoceniony wpływ na ostateczny 
kształt nagrania”. Zob. L. Zielińska, Muzyka elektroakustyczna – powtarzalność i niepowtarzal-
ność, w: A. Jelewska (red.), Sztuka i technologia w Polsce. Od cyberkomunizmu do kultury make-
rów, Poznań 2014, s. 163. 
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nie ma – poza sytuacjami spontanicznego muzykowania – muzyki bez me-
dium pozwalającego jej w odpowiedni sposób rozbrzmiewać, to które medium 
uznamy za najwłaściwsze muzyce? Czy będzie nim sala koncertowa? A może 
zapis nutowy? Płyta wraz z zespołem urządzeń odtwarzających zawarty na 
niej zapis?11 Oryginał się rozmywa, multiplikuje, ale nie powiela swojej struk-
tury. Każda forma, każde medium staje się odrębną ontologiczną podstawą 
dzieła muzycznego. Nie da się już myśleć o  muzyce jak o  idei, która urze-
czywistnia się dopiero w akcie interpretacji, bo wszystko jest interpretacją. 
I choć Dobrzyński traktuje fonografikę jako jedną z warstw złożonej praktyki 
artystycznej (pomysł – wykonanie – realizacja), to istnieje już w jego teorii 
zalążek myślenia o muzyce, która obywa się bez zapisu nutowego.

Inny, choć pochodny wobec poprzedniego, argument, przeciwko któremu 
tworzona jest koncepcja fonografiki, brzmi, że nagranie nigdy nie jest w sta-
nie oddać w pełni obiektywnie sytuacji, która ma miejsce podczas koncertu 
lub w studiu w czasie wykonania. Dobrzyński podkreśla, że celem fonogra-
fiki, rozumianej jako działalność artystyczna, nie jest produkcja „dokumen-
tu” potwierdzającego istnienie jakiegoś wydarzenia. Fonografika wytwarza 
określoną „rzeczywistość akustyczną”, która jest interpretacją wykonywa-
nego utworu muzycznego. Z jednej strony „nie istnieje bowiem, nawet przy 
posługiwaniu się najlepszą aparaturą techniczną, obsługiwaną przez zespół 
najlepszych fachowców, możliwość nie uszkodzonego przeniesienia i utrwa-
lenia – a więc odwzorowania stale zmiennej, wielowątkowej i wielowarstwo-
wej rzeczywistości”, z drugiej zaś „zapis fonograficzny nie może [...] być prze-
niesieniem obiektywnym i autentycznym, przeniesieniem naturalistycznym, 
jeśli chce spełniać inne funkcje niż [...] dokumentu sądowego”12. W ramach 
tej wypowiedzi dochodzi do odróżnienia naturalizmu od  realizmu oraz do 
sformułowania pojęcia „rzeczywistości środowiska akustycznego”. Fonogra-
fik z jednej strony styka się z określoną zastaną rzeczywistością akustyczną, 
z drugiej zaś w procesie interpretacji stwarza nową rzeczywistość. Nie jest 
to jednak naturalistyczne naśladowanie, lecz twórcze komponowanie nowej 
realności. Mikrofon wprowadzony w świat dźwięku pozwala na stworzenie 
świata wcześniej nieistniejącego, ale podobnie jak tamten realnego, a więc od-
rębnego i rządzącego się własnymi prawami13.

11 K. Dobrzyński, Fonografika..., s. 56.
12 Ibidem, ss. 72 i 73.
13 Myślenie takie okazuje się zadziwiająco zbieżne ze spostrzeżeniami współczesnego hisz-

pańskiego artysty Francisca Lópeza dotyczącymi nagrań terenowych. Zob. F. López, Dźwiękowa 
materia środowiska, tłum. M. Matuszkiewicz, „Glissando” 12/2007, zwłaszcza fragment zatytuło-
wany Iluzja realizmu, czyli błędne pojmowanie rzeczywistego.
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Fonografik w koncepcji Dobrzyńskiego to artysta, który musi być świado-
my wielu procesów kształtujących odbiór muzyki medialnie zapośredniczo-
nej. Przede wszystkim musi rozumieć muzykę, którą interpretuje w  swoim 
nagraniu. Musi dostrzegać jej stylistyczną odrębność, by wybrać odpowiednie 
brzmienie. Kształtowanie brzmienia stanowi w  tym kontekście największe 
wyzwanie. Brzmienie jest w pracy fonografika najważniejszym pojęciem, bo 
znajduje się na styku sfer, między którymi porusza się artysta. Brzmienie to 
nie to samo, co dźwięk. 

Termin dźwięk ma charakter singularis, termin brzmienie  charakter plu-
ralis i oddaje w sposób bardziej poprawny istotę bodźca wysyłanego z urzą-
dzenia transmisyjnego, kiedy to o wiele szybciej uświadamiamy sobie recep-
cyjnie jego złożony charakter strukturalny, w  przeciwieństwie do sytuacji 
recepcyjnej dźwięku tak zwanego „żywego”14. 

Jak zatem brzmienie określonego utworu muzycznego za sprawą jego 
przynależności do pewnego stylu i gatunku udostępnić słuchaczom w formie 
nagrania? Jeśli nie ma możliwości pełnego, obiektywnego przeniesienia jako-
ści zastanego środowiska akustycznego – wszystko jest wszak interpretacją, 
uwikłaną tu dodatkowo w określone media – konieczna jest translacja. Fo-
nografik tłumaczy wykonywaną muzykę na język rozumiany przez głośniki, 
z jednoczesną świadomością drogi, jaką musi ona pokonać między mikrofo-
nem a głośnikiem. A że głośniki bywają różne, tak jak różne są urządzenia 
odtwarzające rozmaite nośniki, to teoria fonografiki nie może ograniczać się 
tylko do obszaru sztuki – powinna także zajmować się kształtowaniem właś- 
ciwych postaw odbiorczych, a zatem bez obciążenia wynikającego z określo-
nych strategii reklamowych wskazywać to, jakie głośniki, w jaki sposób roz-
stawione będą w stanie najlepiej przekazać pracę fonografika. 

W jednej z książek Dobrzyńskiego znajduje się fragment, który można by 
uznać za lapidarny czy nawet banalny, jednak w kontekście prowadzonych 
przez niego analiz okazuje się równie istotny, co rozważania dotyczące twór-
czości artystycznej: 

Najlepszy odbiór zapewnia nam znalezienie się w tak zwanym cieniu głośni-
ka [...]. Jeśli posiadamy jeden z pierwszych w naszym kraju importowanych 
radioodbiorników stereofonicznych lub posiadamy gramofon stereofoniczny, 
to z dołączonych do nich instrukcji wiemy, że miejsce, w którym siedzimy 
podczas audycji stereofonicznej, jest niezwykle ważne. [...] Nie musimy przy-
pominać, że w wypadku słuchania płyt gramofonowych musimy także prze-

14 K. Dobrzyński, Fonografika..., s. 98.
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strzegać żelaznej zasady pełnej sprawności technicznej gramofonu, wzmac-
niacza i głośnika15. 

Zagadnienia techniczne związane ze znajomością parametrów urządzeń 
odtwarzających dźwięk oraz ich dostosowanie do określonej przestrzeni, 
w której będziemy słuchać muzykę – współcześnie kojarzone zazwyczaj z po-
stawami audiofilskimi – były dla Dobrzyńskiego nieodłączną częścią złożone-
go procesu fonograficznego. Rzecz jasna to nie do artysty fonografika należy 
wychowanie do życia w epoce dźwięku zarejestrowanego. Teoretyk fonografi-
ki musi jednak taką odpowiedzialność podjąć, będąc nie tylko estetykiem, ale 
także pedagogiem, który wskaże odpowiednie sposoby słuchania, przy czym 
ważny jest w tym kontekście również wymiar psychologiczny słuchacza.

Jeśli już uświadomiliśmy sobie zasady techniczne, niezbędne do uzyskania 
optymalnych warunków odbioru i  przeżywania audycji radiowej i  nagrań 
płytowych, to musimy teraz zastanowić się, jak je zrealizować w warunkach 
naszego pokoju. Pomyślmy, czy odbiornik stoi w miejscu najodpowiedniej-
szym i  najładniejszym z  punktu widzenia plastycznego. [...] Czy chętnie 
i z przyjemnością patrzymy na ten fragment naszego pokoju? Czy nie mo-
żemy w  jakiś sposób wzbogacić go, uporządkować, podnieść jego wartość 
plastyczną? Może więc inaczej ustawimy fotel, inaczej ustawimy lampę [...]16. 

Trud fonografików nie zostanie w pełni doceniony bez tych, wydawać by 
się mogło niezwiązanych bezpośrednio z odbiorem muzyki, indywidualnych 
starań samego słuchacza. 

W koncepcji Dobrzyńskiego zawarta jest także, co prawda na drugim pla-
nie, lecz zaakcentowana, troska nie tylko o odpowiednie przeżycia estetyczne 
związane ze słuchaniem muzyki, ale także o stan całościowo rozumianego śro-
dowiska akustycznego. Kiełkuje już tutaj ekologiczna myśl, że dźwięki muzyki 
stają się nieodłączną częścią pejzaży dźwiękowych, w jakich funkcjonuje czło-
wiek. I choć Dobrzyński nie zna jeszcze pojęcia „pejzażu dźwiękowego”, to wy-
korzystuje sprzężone z nim znaczenie, które nieco później stanie się punktem 
zwrotnym dla ekologii dźwiękowej R. Murraya Schafera. Jeśli muzykę będzie 
można słuchać wszędzie, to korzystając z tej możliwości, zaczniemy wprowa-
dzać do naturalnego – przyrodniczego czy miejskiego – środowiska dźwięki, 
których wcześniej w tych przestrzeniach nie było, zagęszczając i wzmacniając 
otaczające nas uniwersum dźwiękowe, a także komplikować relacje pomiędzy 
występującymi w otoczeniu zjawiskami akustycznymi. Gdy zatem, podobnie 
jak Bogusław Schaeffer, Dobrzyński zauważa, że „społeczeństwo dzisiejsze jest 
przede wszystkim społeczeństwem słuchaczy radia, ale jest to społeczeństwo 

15 K. Dobrzyński, Człowiek i dźwięki. O kulturze słuchania radia, Warszawa 1973, s. 125.
16 Ibidem, ss. 125–126.
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słuchające, a nie słyszące”17, to chodzi mu przede wszystkim o odpowiednią 
edukację w zakresie świadomego słuchania muzyki. Gdy jednak, niejako przy 
okazji, podkreśla, że „obserwowana obecnie plaga bezustannego słuchania ra-
dioodbiorników tranzystorowych jest ze strony ludzi próbą obrony przed ha-
łasem [...] przemysłowym”18, to bliżej mu już do rozważań ekologicznych. To 
istotny punkt koncepcji fonografiki. Chodzi bowiem o to, by pogłębiając wie-
dzę o obecności muzyki w  środowisku medialnym, zwiększać jednocześnie 
świadomość znaczenia ciszy w coraz bardziej zindustrializowanym świecie. 
Walka o przyznawanie odrębnych wartości temu, co zawarte na nośnikach 
dźwięku, złączona jest, pomimo obecnego w tym spostrzeżeniu pedagogicz-
nego patosu, zarówno z walką o świadome doznania estetyczne, jak i z walką 
o przyszłość bez hałasu, a co za tym idzie – z umiejętnością radzenia sobie 
z nadmiarem. „Wszystko staje się dostępne, łatwo dostępne, i ta świadomość 
rodzi odczucia powszechności tak przeszkadzającej we właściwej mobilizacji 
psychicznej”19. Mobilizacja psychiczna to w tym przypadku mobilizacja per-
cepcyjna. Uważne słuchanie, które samo decyduje, czego i jak słucha, nie zda-
jąc się wyłącznie na to, co oferują środki masowego przekazu. Krytycyzm taki 
jest niezbędny do tego, by nie tylko słyszeć, ale także słuchać. Rozróżnienie 
to, później rozwinięte i wykorzystywane m.in. przez Pauline Oliveros, staje 
się dla Dobrzyńskiego głównym ostrzem podjętej batalii estetycznej. I choć 
koncepcji „fonografiki” brakuje odpowiedniego zaplecza pojęciowego, które 
pojawi się dopiero później w pogłębionych analizach muzyki i jej związków 
ze środowiskiem akustycznym, to – podobnie jak z Schaferem – Dobrzyński 
zgodziłby się z amerykańską kompozytorką, która odróżnia „»słyszenie« od 
»słuchania«. Słyszenie jest fizycznym narzędziem umożliwiającym percepcję. 
Słuchanie jest rodzajem uwagi skierowanej na to, co jest postrzegane zarówno 
akustycznie, jak i psychologicznie”20.

Pomimo otwartości na tematy pozamuzyczne, wyrażanej zresztą nie za-
wsze explicite, oraz pozornej zbieżności z  myśleniem awangardowym Do-
brzyński dokładnie określa ramy fonografiki, zamykając sferę jej funkcjono-
wania w  ścisłych granicach. Fonografika nie jest muzyką, a  fonografik nie 
jest kompozytorem. Muzyka jest tworzywem, z którym fonografik pracuje, 
ale nie efektem jego pracy. Efektem pracy fonografika jest brzmienie. Z tego 
powodu należy oddzielać to, co nowego do zaoferowania ma fonografika, od 
nowatorskich, awangardowych praktyk artystycznych podejmowanych na 
polu muzyki w połowie XX wieku. Dobrzyński wielokrotnie podkreśla, choć 

17 K. Dobrzyński, Fonografika..., s. 109.
18 Ibidem, s. 24.
19 Ibidem, s. 21.
20 P. Oliveros, Deep Listening: A Composer’s Sound Practice, iUniverse 2005, s. XXII.
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znów wydawać by się mogło, że to nieistotny wątek poboczny całej koncepcji, 
odrębność fonografiki od muzyki konkretnej. Muzyka konkretna to bowiem 
muzyka. Przekształca wejściowy materiał dźwiękowy tak dalece, że nagrywa-
nie jest tutaj wstępem do komponowania. Widać tu problem z połączeniem 
funkcji kompozytora i fonografika. Dla Dobrzyńskiego granica ta jeszcze się 
nie zatarła. Fonografika nie może być tożsama z muzyką, bo potrzebuje muzy-
ki jako swego tworzywa. Dlatego może stwierdzić: 

[...] przekroczenie granicy jasności i czytelności realistycznej w fonografice 
przenosi nas natychmiast w sferę tak zwanej muzyki konkretnej. Twórcza 
interpretacja fonograficzna, twórcza plastyka dźwiękowa nie mogą przekra-
czać granicy, za którą zaczyna się teren eksperymentu Schaefferowskiego21. 
Sztuka fonograficzna rozpoczyna się tam, gdzie kończy się technika zapisu 
[...], a kończy tam, gdzie rozpoczyna się teren „muzyki konkretnej”. Sztuka 
fonograficzna jak rzadko która z dziedzin sztuki podporządkowana jest ściśle 
wyznaczonym prawom fakturalnym, granice eksperymentu są w niej ściśle 
ograniczone [...]22.

Wydaje się, że w  tym punkcie kończy się współcześnie oddziaływanie 
koncepcji fonografiki. Zbyt wiele granic zostało od tamtego czasu zanego-
wanych, a rozwój technologiczny otworzył możliwości, których nie dało się 
wówczas przewidzieć. Być może zatem projekt Dobrzyńskiego nie jest wart 
trudu aktualizowania, zwłaszcza w tych obszarach, które dotyczą praktyki ar-
tystycznej i teorii sztuki. Są jednak, jak sądzę, warte trudu reinterpretacji i po-
nownego przemyślenia te kwestie, które wiążą się z możliwymi postawami 
odbiorczymi w kontekście sztuki dźwięku. Dobrzyński bowiem, trzymając się 
ściśle wyznaczonego sobie celu, ograniczonego świadomie wybranymi posta-
wami badawczymi: estetyką i pedagogiką, przy okazji dochodzi do wniosków, 
które – takie można odnieść wrażenie – jego samego wprawiają w zdumienie. 
Taka czy inna teoria i związane z nią definicje powinny być pretekstem nie do 
tego, by definicje te przekształcać i dopasowywać do określonych okoliczno-
ści, a do tego, by zacząć myśleć o sposobach oddziaływania obranego przed-
miotu badań. Bez wątpienia aktualne jest przekonanie, że „ostateczna prawda 
o fonografice tkwi w rezultacie, nie w definicji i teorii, lecz w funkcjach, które 
ona dziś spełnia w świecie ludzkim”23.

21 Chodzi w tym przypadku o Pierre’a Schaeffera, francuskiego kompozytora i inżyniera 
dźwięku, twórcę pojęcia „muzyki konkretnej” oraz sprzężonych z nim praktyk artystycznych. 

22 K. Dobrzyński, Fonografika..., s. 127.
23 Ibidem, s. 247.
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Summary

In the 1960s, Kazimierz Dobrzyński proposed, rooted at the interface between aesthet-
ics and pedagogy, the concept of “fonografika.” The concept was to be the starting 
point for building an aesthetic project related to the reception of sound recordings. 
Dobrzyński’s proposal, rarely cited today, combines considerations about audio-media 
with reflection on different listening methods and the aesthetic values   of audible real-
izations. How current is this project? Can the findings from the middle of the previous 
century prove to be helpful in understanding contemporary transformations in the 
sphere of sound recordings? The article contains an attempt to answer these questions 
and recalls and reinterprets the forgotten project as a discipline dealing with a wide 
field of electroacoustic activities and related reception methods.

Keywords: fonografika, ways of listening, sound recordings, acoustic environment

Słowa kluczowe: fonografika, sposoby słuchania, nagrania dźwiękowe, środowisko 
akustyczne





PIOTR KęDZIORA

Uniwersytet im. AdAmA mickiewiczA w PoznAniU / instytUt kUltUroznAwstwA

Habitus muzyczny a wzorzec słuchania
Zarys społecznej ramy doświadczenia muzycznego

Kulturowo zorientowane teorie muzyczne powinny dysponować koncepcją 
wzorców słuchania, które są dominujące w danej kulturze. To dzięki tym wzo-
rom, utrwalanym w praktykach uczestników wielkiego przedsięwzięcia kultu-
rowego, artystycznego, ekonomicznego i technologicznego, jakim jest muzy-
ka, możliwe jest wypowiadanie się na temat rzeczywistego, społecznie usank-
cjonowanego statusu muzyki w  dzisiejszej przestrzeni kulturowej. Wzorce 
słuchania są wyznaczane i  modyfikowane przez inne niż czysto muzyczne 
czynniki oraz stanowią część szerszej problematyki muzycznej praktyki spo-
łecznej i spowinowaconej z nią technologicznej otoczki interakcji podmiotu 
z muzyką. W związku z tym w szerszej, kulturowej perspektywie zasadne jest 
przedstawienie wzorca oddolnego, w postaci nawyków, przyzwyczajeń słu-
chowych i wyborów muzycznych słuchacza, a także sposobów jego interakcji 
z  muzyką, a  analizowanego z  pozycji teorii praktyk. W  poszukiwaniu źró-
deł zmian wzorców słuchania nie należy się więc ograniczać do muzycznych 
praktyk artystycznych lub dyskursywnych (teoria, analiza, historia). Do pracy 
analitycznej warto też włączyć refleksję o przekształceniach społecznego sta-
tusu muzyki, który jest domeną sposobów słuchania, a  jego funkcjonalnym 
dopełnieniem jest rozwój technologii muzycznych ingerujących w uczestnic-
two w muzycznej kulturze na zasadach odbiorczych, ale i twórczych. 

W myśl tych założeń problematyka ta będzie rozwijana na bazie (a) kon-
cepcji habitusu Pierre’a Bourdieu, której epistemologicznymi założeniami 
uczynię zadość przekształceniom w prymarnej dla muzyki (b) refleksji mu-
zykologicznej i  etnomuzykologicznej w  duchu Alana P. Merriama, Johna 
Blackinga czy Richarda Taruskina, a która doczekała się rozwinięcia w po-
staci zagadnień związanych ze słuchaniem na gruncie (c) socjologii muzyki, 
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w szczególności jej rozstrzygnięć na temat gustu muzycznego i roli, jaką pełni 
on w społecznej gradacji udziału w muzycznej kulturze. Ich formą są wzorce 
słuchania, które kształtują się dziś m.in. w wyniku technologicznie zapośred-
niczonych doświadczeń muzycznych.

Poza transcendentalność  
doświadczenia muzycznego

Zagadnienie habitusu muzycznego jako „społecznie ustanowionej natury”1 
jest częścią teoretycznej perspektywy skupionej wokół praktykowania kul-
tury poprzez ciało2, którą rozwijali tacy myśliciele, jak Marcel Mauss, Mau-
rice Merleau-Ponty czy Pierre Bourdieu. Ciało jest pierwszym, naturalnym 
narzędziem człowieka, mającym swoje nawyki i  będącym nośnikiem prak-
tycznej wiedzy równoznacznej z działaniem technicznym, dziełem zbiorowe-
go i indywidualnego rozumu praktycznego, a której działanie jest pierwotne 
względem refleksji3. Tę orientację, skupioną wokół teorii praktyk (praktyki 
teorii4) i „poznania zakorzenionego”5 (w ciele), uznaje się za sprzeciw wobec 
Kartezjańskiej tradycji „monolitycznej świadomości” konstytuującej samosta-
nowienie się podmiotu, a  której miejsce w  konstruowaniu jego tożsamości 
ma zająć matryca „ustrukturyzowanych struktur, predysponowanych do tego, 
aby funkcjonować jako struktury strukturyzujące, czyli jako zasady generu-
jące i organizujące praktyki i wyobrażenia”6. Jest to zarazem odwrócenie się 
od tradycji rozumienia świata poprzez immanentne reprezentacje, w tym re-
prezentacje językowe (Heidegger, Wittgenstein), w celu nakierowania uwagi 
na społeczne warunki poznania7 oraz „rozumienie ciałem” poprzez nabywanie 
przyzwyczajeń czy „bycie-ku-rzeczom” poprzez doświadczenie świata i nada-
wanie mu sensów w trybie przedrefleksyjnym8.

1 A. Kłoskowska, Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu. Wstęp do wydania polskiego, w: 
P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tłum. E. Neyman, 
Warszawa 2006, s. 15.

2 M. Pancewicz-Puchalska, Praktykowanie kultury przez ciało, „Prace Kulturoznawcze” 
12/2011, ss. 127–145.

3 M. Mauss, Sposoby posługiwania się ciałem, w: idem, Socjologia i  antropologia, tłum. 
M. Król, K. Pomian, J. Szacki, Warszawa 1973, ss. 538–566.

4 K. Sztandar-Sztanderska, Teoria praktyki i  praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a 
Bourdieu, Warszawa 2010.

5 T. Warczok, Konstruktywny spór filozofii i socjologii w projekcie teoretycznym Pierre’a Bour- 
dieu, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 3(87)/2013, s. 45.

6 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, tłum. M. Falski, Kraków 2008, ss. 72–73.
7 T. Warczok, Konstruktywny spór... 
8 Por. M. Pancewicz-Puchalska, Praktykowanie kultury...
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W obszarze refleksji nad muzyką warto odnotować szczególną odpowied-
niość zarysowanej ontologii społecznej z perspektywą „zwrotu kulturowego”, 
dokonanego za sprawą „nowej muzykologii” oraz etnomuzykologii9, których 
syntezą jest projekt kulturowej historii muzyki Taruskina – swoiste zwień-
czenie „odczarowania” muzyki zachodnioeuropejskiej, które zapoczątkowali 
Merriam, Blacking czy Titon. Wraz z  krytycznym przepracowaniem kultu-
rowej dominanty etnocentrycznej tradycji skupionej wokół podmiotu (kom-
pozytora) i dzieła, w której głównym zagadnieniem jest notacja muzyczna – 
dystynktywna cecha muzyki postrzeganej przez pryzmat tradycji klasycznej 
muzykologii niemieckiej – swoje miejsce odzyskuje społeczny status muzyki 
oraz jego główna figura – odbiorca. Tym samym do głosu dopuszczony zo-
staje inny niż kontemplacyjny wzorzec doświadczenia muzycznego i  trady-
cyjny dla Zachodu model uczestnictwa w kulturze muzycznej. Jest to zmia-
na spojrzenia, ale dziś również zmiana społecznych praktyk, które pozostają 
niewidoczne dla „klasycznego”, zakorzenionego w filozofii transcendentalnej 
dyskursu teorii muzyki uznającego partycypację w kulturze muzycznej tylko 
na warunkach utrwalającej status quo muzykalizacji.

Odpowiedniość ta występuje na granicy między koncepcjami praktyk spo-
łecznych i propozycjami kulturowych badań nad muzyką a zbiorem przekonań 
nazywanych filozofią podmiotu, w  której klasyczna muzykologia ma swoje 
fundamenty: ideał twórcy, autonomiczne dzieło, progresywność historyczną 
opartą na oryginalności10. Obie zarysowane wyżej perspektywy łączy również 
założenie społecznego konstruktywizmu oraz zmiana widzenia muzyki przez 
pryzmat jej przynależności do kultury artystycznej i ujmowanie jej jako spo-
łecznego i kulturowego zjawiska o charakterze globalnym, transkulturowym 
i wspólnym wszystkim ludziom bez względu na pochodzenie, wykształcenie, 
wiek, status społeczny i ekonomiczny, z pominięciem jednostek wyłączonych 
ze świata muzyki z uwagi na dysfunkcje biologiczne, np. neurologiczne. Muzy-
kę jako „tekst” zastępujemy wówczas muzyką jako praktyką kulturową11. 

Habitus i habitus muzyczny

Koncepcja habitusu zaproponowana przez Pierre’a Bourdieu doczekała się 
wielu omówień, a nawet sam autor wielokrotnie do niej wracał i ją rozwijał. 

9 K. Moraczewski, Richarda Taruskina kulturowa historia muzyki, „Kultura Współczesna” 
3(96)/2017, ss. 194–201.

10 N. Cook, Muzyka jako performans, „Glissando” 21/2013, ss. 7–17.
11 Na potrzebę tej zmiany wskazywało ukute przez Christophera Smalla pojęcie musicking 

– czasownik oddający performatywny wymiar czynności związanych z muzyką. Por. Ch. Small, 
Musicking. The meanings of performing and listening, Middletown 1998. 
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Przedstawię tylko jej ogólny zarys oraz te wątki, które są konieczne do dopre-
cyzowania roli ramy społecznej w kształtowaniu wzorców słuchania. 

Habitus muzyczny to odpowiednia dla kultury muzycznej zinternalizowa-
na struktura społeczna stanowiąca ramę doświadczenia muzycznego jednost-
ki. Wyraża się jako ogólna zasada regularnych praktyk muzycznych (w tym 
praktyk słuchania), jako „wcielona” historia tych praktyk oraz zasada twórcza 
indywidualnej, pozornie wolnej od ograniczeń improwizacji w ściśle określo-
nych ramach uwewnętrznionych dyspozycji (habitusie)12. Oznacza to, że do-
świadczenie muzyczne, jakkolwiek motywowane, ma znamiona wyuczonych 
lub nadanych mu możliwości indywidualnej ekspresji. O ile nawet cechuje je 
intencjonalne i nastawione na określony cel działanie, to trzeba pamiętać, że 
do końca wykalkulowane nie jest (opozycja wobec tradycji kartezjańskiej), nie 
ulega również prostemu determinizmowi odbierającemu jednostce wszelkie 
prawo do wolnej woli, spontanicznego działania i nieteleologicznego wcho-
dzenia w  interakcje z  innymi podmiotami czy obiektami kultury (opozycja 
wobec strukturalizmu)13. Trudno nie odnieść wrażenia, że silnie ugruntowana 
teoretycznie, dyskursywnie i społecznie kultura muzyczna w wąskim sensie 
(część kultury artystycznej) stanowi dobry przykład swoistych przymusów in-
ternalizowanych w odpowiednie nawyki i przyzwyczajenia, które nabywane 
są w procesie socjalizacji i enkulturacji. W myśl tego kultura muzyczna w wą-
skim sensie słusznie jest uznawana za siłę konserwującą, w której odstępstwo 
od normy jest w istocie w nią wpisane, a jeśli nie jest – jest niemożliwe. Ta 
możliwość może się pojawić jedynie w żmudnym procesie przeformułowania 
reguł sztuki muzycznej, czego dokonywano już wielokrotnie, choć jest to pro-
ces złożony i długotrwały. Za zmianami w obrębie kultury muzycznej stają 
zazwyczaj jej aktywni uczestnicy, o  ugruntowanej pozycji w  polu muzyki, 
a więc kumulujący odpowiednie dla tego pola kapitały. Na peryferiach tych 
zmian znajdują się za to odbiorcy, mający – jak się dotychczas zdaje – naj-
mniej do wniesienia w ogólny pogląd o muzyce. Zmiana, która nas interesuje, 
dokonuje się w  polu muzyki, a  polega na osłabieniu roli muzycznych pra-
wodawców i wzmocnieniu pozycji wolnych, świadomych swoich wyborów 
słuchaczy. 

Habitusy są zbiorami modalności i możliwości działania, „systemem sche-
matów generujących”14 oraz pochodną różnych, nakładających się na siebie 

12 X. Bukowska, M. Jewdokimow, B. Markowska, Kapitał kulturowy w działaniu. Raport 
z Białowieży, Warszawa 2013.

13 Więcej o tradycji antykartezjańskiej i antystrukturalistycznej w socjologii Pierre’a Bour- 
dieu: T. Warczok, Konstruktywny spór... 

14 P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władz sądzenia, tłum. P. Biłos, Warszawa 
2005, s. 15.
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kapitałów, pośród których znajdziemy różne stawki i różne reguły gry o nie, 
stanowią zestaw „konstytutywnych dyspozycji”15 agenta zinternalizowanych 
jako „druga natura” działającego podmiotu. Ich uwspólnioną „habitualną” 
cechą jest (a) sposób ich nabywania, (b) tryby, w jakich regulować będą in-
dywidualne praktyki oraz (c) wspólne, możliwe do obiektywizacji źródła ich 
pochodzenia, jako że są funkcją pola i działających w nim kapitałów. Model 
ten będzie się zatem odnosił do konstytuowania wrażliwości estetycznej jako 
efektu społecznego treningu16, a  nie tylko bezinteresowności formułowania 
sądów estetycznych17. Nawet to, co mentalne, jest z pochodzenia społeczne18.

Wobec pierwotnej koncepcji habitusu warto poczynić dwie uwagi co do 
jej adekwatności wobec przemian społeczno-kulturowych ostatniego pół-
wiecza. Pierwszą z  nich jest wskazanie Bernarda Lahire’a, że francuski so-
cjolog przecenia kompetencje „dominujących” agentów pola, czyli posiadają-
cych największy, odpowiedni dla niego kapitał, stawiając „zdominowanych” 
w  pozycji pasywnych odbiorców przekazów kulturowych, którym odbiera 
się moc sprawczą19. Drugą uwagą jest zarysowane przez Zygmunta Baumana 
przedawnienie socjologicznego modelu układu sił i zmagań o pozycję w polu, 
który odpowiadał kulturze ujmowanej jako „homeopatyczne urządzenie”, śro-
dek konserwujący i utrwalający klasyczne podziały klasowe20.

Faktem jest, że „muzyka pozostaje podstawowym znacznikiem klasowym, 
wskaźnikiem kulturowego kapitału, który Pierre Bourdieu nazywa społeczną 
dystynkcją”21, ale nie dzieje się to już tylko na zasadach, które wynikałyby 
wprost z lektury francuskiego socjologa. Baumanowskie przejście ku „płyn-
nym rzeczywistościom” następuje w momencie globalizacji, dzięki której sztu-
ka przestaje pełnić rolę służebnicy ładu społecznego, staje się zaś zestawem 
ofert, a nie norm, uwodzi zamiast regulować oraz generuje potrzeby zamiast 
przymuszać22. W tym wymiarze lepiej może wybrzmieć Lahire’owski „dyso-
nans kulturowy” oraz jego uwaga dotycząca habitusu, który wcale nie jest 
komplementarny wobec określonej klasy społecznej, stanowi bowiem eklek-

15 A. Kłoskowska, Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu...
16 Ibidem.
17 Sam Bourdieu w wielu miejscach odwołuje się w polemiczny sposób do Kantowskiej 

estetyki piękna i wzniosłości. Podtytuł Dystynkcji wskazuje, jakie znaczenie dla jego projektu 
analizy społecznych struktur przez pryzmat smaku i gustu ma Kant.

18 Ch. Chauvire, O. Fontaine, Vocabulaire de Bourdieu, Paris 2003, s. 10, cyt. za: A. Matuch-
niak-Krasuska, Koncepcja habitusu u Pierre’a Bourdieu, „Hybris” 31/2015.

19 Por. K. Sztandar-Sztanderska, Teoria praktyki i praktyka teorii...
20 Z. Bauman, Kultura a płynna rzeczywistość, „Kultura Popularna” 22/2008, ss. 5–14.
21 F. Jameson, Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham 1991, s. 299.
22 Z. Bauman, Kultura...
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tyczny zestaw często sprzecznych dyspozycji wypracowanych w warunkach 
nietypowych dróg socjalizacji charakterystycznych dla późnego wieku XX23. 

Habitus nadal pozostaje pod wpływem obiektywnych struktur (pól), te 
zaś są sferą przepływu kapitałów, stając się jednocześnie zestawem heteroge-
nicznym, niepotwierdzającym projektowanej na bazie modernistycznej kultu-
ry koherencji spajającej gust estetyczny, status finansowy i społeczne locum 
jednostki. Tym, co zachwiało społecznym status quo, rozbrajając klasyczne 
układy sił w walce o kapitały w polu dóbr kultury, w tym kultury muzycz-
nej, pokrywa się z nadejściem recorded media, rozwojem mediów masowych 
i wtłoczeniem muzyki w ramy unifikacji i utowarowienia za sprawą sektora 
CE i IT24. Przeglądu tych zmian dokonano na gruncie socjologii muzyki.

Habitus muzyczny  
i gust muzyczny w socjologii muzyki

Postawy odbiorców muzyki oraz ich muzyczne wybory ujęte w perspektywie 
społecznych dystynkcji kształtowanych na podstawie gustu muzycznego były 
przedmiotem zainteresowania amerykańskiego socjologa kultury Richarda 
Pettersona, który przyjmował m.in. założenie o dystynktywnej, różnicującej 
sile muzyki w duchu Bourdieu. Efektem badań, które prowadził w latach 90., 
był dualistyczny model społecznego statusu muzyki uwypuklający klasyczny 
podział klasowy na „elitarne” i „masowe”25. Petterson formułuje tezę o istnie-
niu dwóch typów „smaku muzycznego” (gustu muzycznego), które odwołu-
jąc się do terminologii biologicznej, nazywa omnivores i univores: elitarnych 
„wszystkożerców”, którzy wykazują otwartość i uznanie dla wszystkich form 
artystycznej kreacji bez uwzględniania ich społecznego targetu, oraz repre-
zentantów niższych klas społecznych wykazujących tendencję do znacznie 
bardziej ograniczonego repertuaru gatunków i  typów wytworów kulturo-
wych. Innymi słowy, linie podziału klasowego nie pokrywają się z podzia-
łami gatunkowymi, przecinają je w  poprzek, ukazując, że status społeczny 

23 B. Lahire, The individual and the mixing of genres: Cultural dissonance and self-distinction, 
„Poetics” 36/2008; M. Rimmer, Beyond omnivores and univores: the promise of a concept of musi-
cal habitus, „Cultural Sociology” 6/2011, ss. 299–318.

24 D. Hesmondhalgh, L.M. Meier, What the digitalisation of music tells us about capitalism, 
culture and the power of the information technology sector, „Information, Communication & So-
ciety” 21(10)/2018, ss. 1555–1570.

25 R.A. Petterson, Understanding audience segmentations: From elite and mass to omnivore 
and univore, „Poetics” 21/1992, ss. 243–258. Szczegółowo na temat badań Pettersona oraz ana-
logicznych badań przeprowadzonych w Polsce w 2016 r. pisze M. Szpunar, Muzyczna wszystko-
żerność, „Kultura Współczesna” 3(96)/2017.
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skorelowany jest z otwartością na poznanie tego, co nowe. Elitarny czy „po-
pularny” smak nie ogranicza się zatem do odpowiednich dla danego statusu 
społecznego form kulturowych wytworów. I tak wśród klas o niższym statusie 
muzyka klasyczna jest uznawana za pożądaną i prestiżową, choć wyraz tych 
estetycznych preferencji zmienia się wraz z wiekiem, kolorem skóry czy wia-
rą. W przypadku „wyższych sfer” nie występuje tak silne ograniczenie i wśród 
gustów estetycznych znajdują się wytwory o różnym stopniu wysublimowa-
nia: od hip-hopu, przez spektrum muzyki alternatywnej, po konceptualne 
happeningi muzyczne.

Do tez Pettersona odwołał się wprost Mark Rimmer w  tekście Beyond 
omnivores and univores, w którym za cel obrał zaktualizowanie pola badaw-
czego muzycznych preferencji i  dyspozycji odbiorców oraz przebudowania 
habitusu muzycznego w myśl przemian konsumpcji muzycznej w XXI wieku. 
Brytyjski medioznawca i kulturoznawca, po pierwsze, ukazuje, że ilościowe 
badania Pettersona oparte były na guście muzycznym, a więc wskazaniu przez 
badanych preferowanych bądź z pewnych względów zasługujących na wy-
różnienie gatunków muzycznych. Rimmer przywołuje argumenty świadczące 
o tym, że w dzisiejszych czasach społeczna i dystynktywna nośność gatunku 
muzycznego może być zafałszowana, skoro gatunki muzyczne odzwierciedla-
ją bardziej typ i  formę organizacji przemysłu muzycznego niż społecznych 
struktur ich „adresatów”26. Czynnikiem mającym na to wpływ jest digitali-
zacja muzyki i pochodne jej nowe wzory słuchania, nowe kanały wymiany 
i dystrybucji muzyki oraz wiedzy o niej, a także nowe mechanizmy rekomen-
dacji. Drugim przejawem digitalizacji, tym razem w sferze muzycznej produk-
cji, jest rozwijający się przemysł urządzeń i  oprogramowania do tworzenia 
muzyki, który w konsekwencji zwiększa „mutowanie” gatunków, ich trans-, 
intra- i intermorphing27. Zdaniem Rimmera konieczne jest przejście od badań 
smaku muzycznego wyrażonego ilościowo w formie bardziej lub mniej popu-
larnych gatunków muzycznych do badań jakościowych obierających za cel 
kulturowy kapitał ucieleśniony w jednostkach, a co za tym idzie – habitus mu-
zyczny, którego badanie doprecyzować może jawne i ukryte oraz intencjonal-
ne i nieuświadamiane czynniki warunkujące konkretne wybory konsumen-
tów muzyki28. Osłabienie mechanizmów legitymizacji w obszarze muzyki jest 
dodatkowym argumentem za potrzebą zajęcia się praktykami generowanymi 
przez habitus, a więc ucieleśniony komponent rywalizacji o najwyższą staw-
kę kapitałów. Wśród nich kapitały kulturowy i  symboliczny zdominowane 

26 K. Negus, Music Genres and Corporate Cultures, New York 1999.
27 B. Sandywell, D. Berr, Stylistic Morphing: Notes on the Digitalisation of Contemporary 

Music Culture, „Convergence” 11/2005, ss. 106–121.
28 M. Rimmer, Beyond omnivores and univores...
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zostają przez czynniki technologiczne, czego przejawem są zmiany wzorców 
słuchania w dobie usieciowienia i mobilności29.

Adekwatność 

Słuchanie w erze cyfrowej, aktualne stadium procesu historycznego złożone-
go ze zmian warunków doświadczenia muzycznego, jest przedmiotem ewolu-
cji technologicznej. Wzrost obecności muzyki, materialność muzyki związana 
z  rozwojem i powszechnością nośników muzycznych i  interfejsów muzyki, 
w końcu mediatyzacja doświadczenia muzyki jako praktyki posługiwania się 
muzycznymi repozytoriami to elementy cyfrowej, mobilnej i globalnej kultu-
ry słuchania. W tym świetle kolejnym aspektem habitualnego odwzorowania 
struktur regulujących praktyki odbiorcze są modele adekwatności muzyki. 
Adornowska krytyka „muzyki rozrywkowej” – w myśl tej adekwatności – do-
tyczyła niestosowności muzyki wobec wysublimowanych preferencji, kompe-
tencji i oczekiwań słuchającego, co – jak wiadomo – charakteryzuje niemiec-
kiego filozofa. Wraz z rozluźnieniem relacji wiążących muzykę z metafizycz-
nym uzasadnieniem jej wartości estetycznych i etycznych Ola Stockfelt wska-
zał istotność adekwatności relacji słuchanie – gatunek muzyczny. To jednak 
Raphaël Nowak w Consuming Music in Digital Age dopełnia obrazu modulacji 
i zmienności wzorów słuchania w zależności od roli muzyki, jaką ma spełniać 
w konkretnym momencie30. Innymi słowy, czy słuchamy „dobrze”, czy „źle”, 
nie powinno nam wskazywać tylko tego, czy kontemplujemy muzykę, czy też 
nie, czy to potrafimy, a jeśli tak, to w jakiej tradycji nas tego nauczono. Nie po-
winno nam również wskazywać tylko tego, czy jest odpowiednie dla danego 
gatunku, kontekstu słuchania bądź kontekstu kreacji muzycznej, a więc czy 
jest słuchaniem „gatunkowo-normatywnym”31. Jak proponuje Nowak, wska-

29 W świetle teorii Bourdieu media uznaje się za „metakapitał”, co w  pewnym stopniu 
odpowiada intuicji, że medialnie ograniczony kapitał społeczny i kulturowy instytucji o wyso-
kim prestiżu może nie dawać jej symbolicznej przewagi nad skutecznym w obszarze medialnej 
komunikacji podmiotem, który prestiżu „prawodawcy” i „rozgrywającego” w danym polu nie 
posiada. Metakapitał może wspierać inne kapitały, co znaczy, że szerszy dostęp do oferty poten-
cjalnie słabszego podmiotu wzmacnia go, nierzadko w znaczny sposób. Por. N. Couldry, Media 
meta-capital: Extending the range of Bourdieu’s field theory, w: D.L. Schwartz, V.L. Zolberg (red.), 
After Bourdieu. Influence, Critique, Elaboration, Amsterdam 2005.

30 R. Nowak, Consuming Music in Digital Age. Technologies, Roles and Everyday Life, Lon-
don 2016; idem, Listening Activities in the Digital Age. An Act of Cultural Participation through 
Adequate Music, „Leonardo Music Journal” 26/2016, ss. 20–23. 

31 O. Stockfelt, Odpowiednie sposoby słuchania, w: Ch. Cox, D. Werner (red.), Kultura dźwię- 
ku, Gdańsk 2010, ss. 120–126; Sz. Nożyński, Teoretyczne i praktyczne sposoby słuchania, w: M. Olej- 
niczak, T. Misiak (red.), Sposoby słuchania, Konin 2017.
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zaniem i stroną adekwatności słuchania powinna być rola, jaką muzyka ma 
odegrać w danej sytuacji słuchowej. Aktywności słuchowe są polami walki 
nie tylko o  atencję, ale przede wszystkim o  odpowiedniość muzyki i  sytu-
acji jej słuchania, z czym gatunki muzyczne nie muszą mieć nic wspólnego. 
Efektem tej adekwatności jest afekt – centralny punkt dyfuzji nagrywanej 
muzyki z codziennym życiem32, który nie wynika z wszechobecności muzyki 
ani z indywidualnych doświadczeń, które uformowały „pamięć emocji” zwią-
zaną z konkretną muzyką. Afekt ten jest pochodną adekwatności tego, czego 
słuchamy, z samą sytuacją słuchową33. 

Według tego, co wywnioskował ze swoich badań Nowak, muzyka jest 
możliwym zbiorem afektów, który zależy od adekwatności, a nie wszechobec-
ności i wszechdostępności muzyki. W ten sposób reprodukowane są wzory 
muzycznej konsumpcji – poprzez kojarzenie muzycznych zasobów, ekspery-
mentowanie z  dopasowaniem, randomowe słuchanie muzyki „bez wybrań-
ców”, które przynosi zwieńczenie, gdy ten, a nie inny utwór „wpada w ucho” 
i buduje odpowiedni nastrój. 

Zagadnienie smaku muzycznego – albo muzycznego gustu, by ponownie 
zbliżyć się do Bourdieu – staje się asamblażem preferencji, których źródłem 
jest role-normative-listening, słuchanie wedle reguł przydatności względem 
naszego emocjonalnego aparatu homeostatycznego – szukającego odpo-
wiedniości w tym, co słyszymy. W ten sposób odpowiednio dobrana muzyka 
wspiera nasze prywatne, idiosynkratyczne potrzeby. To, że wraz z muzykali-
zacją (habitusem muzycznym) zawężamy nasze poszukiwania i eksperymenty 
do konkretnych form czy gatunków muzycznych, jest sprawą oczywistą. Jed-
nak różnorodność emocjonalnego materiału zawarta w muzyce jest ogrom-
na, nawet w  przypadku jednego wykonawcy, do którego często wracamy. 
Chcemy, by nasze emocje wyrażano w „naszym języku”, bo skuteczność tej 
komunikacji ma dać bardzo konkretne, cielesne zwieńczenie w zadowoleniu 
z odpowiedniości. Tego zadowolenia nie sposób analizować skrótowo, jedynie 
introspekcyjnie stwierdzić można, że takowe jest. Przyjemność ze słuchania 
muzyki „odpowiedniej dla mnie tu-i-teraz” jest wielopoziomowa, niezbywal-
na i znana każdemu z nas od najmłodszych lat.

Gdy chodzi zaś o kulturowe słuchanie odpowiednie34, to czy nie jest to 
zasada spajająca całą muzykę z naszym życiem indywidualnym i społecznym 
(muzyka na weselu, muzyka na pogrzebie, muzyka na raut z zagranicznymi 
gośćmi biznesowymi, muzyka na randkę)? Trudno wyobrazić sobie w prakty-

32 R. Nowak, Consuming Music...
33 Ibidem.
34 O. Stockfelt, Odpowiednie sposoby...
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ce skuteczne dostrajanie życia do muzyki, za to dostrajanie muzyki do chwili 
jest naszą codziennością, w której odpowiednie słuchanie oparte na adekwat-
ności odgrywa główną rolę. 

Podsumowanie

Słuchanie muzyki jest aktywnością o  historycznie zmiennym charakterze, 
czego przejawem jest ewolucja form konsumpcji muzyki oraz praktyk słucha-
nia35. Perspektywa społecznego statusu muzyki jest w  pierwszej kolejności 
perspektywą jej odbiorcy i to za jej pośrednictwem wybrzmieć może defini-
cja stylu, gustu, upodobań czy kompetencji muzycznych oraz w istocie samej 
muzyki. Jeśli społecznym a priori muzycznego doświadczenia jest habitus36, 
a  jego jednoczesność z aktywną kognitywną ramą tego doświadczenia fak-
tem „podmiotowości” tego czynu, to wśród innych, oczekujących na badanie 
elementów kognitywnej ramy aksjologiczna orientacja słuchania wyraża się 
m.in. w opisanej wyżej adekwatności. W konsekwencji jest ona powszech-
nym, czynionym przez każdy słuchający podmiot wszystkich z nas aktem ar-
tykulacji własnych wartości estetycznych normatywizujących doświadczenie 
muzyczne i nadających mu sens. To wyraz „wolnego wyboru” jako niezbywal-
nej wartości w życiu człowieka37. 

Nie ulega wątpliwości, że perspektywa zbudowana wokół miękkich epi-
stemologii „społecznej natury człowieka” i wtórności tego, co mentalne, wo-
bec tego, co społeczne, problematyzuje się wraz ze wspomnianą już aksjologią 
aktów słuchania. Krzysztof Moraczewski, wskazując jej pierwszeństwo wobec 
działania, potwierdza obawy przywołanych krytyków Bourdieu o  anachro-
niczność jego demaskatorskiej krucjaty przeciwko utajonym mechanizmom 
społecznej dystynkcji. Przytoczona wcześniej koncepcja „dysonansu kulturo-
wego” Lahire’a czy Baumanowski marker zmiany kulturowej, jakim jest glo-
balizacja, są sygnałami przedawnienia koncepcji habitusu, a wraz z nią – wizji 
kultury jako systemu homeopatycznego, utrwalającego wszelkie struktury. 
Przywołane przez Marię Małanicz-Przybylską głosy sprzeciwu wobec wizji 
kultury muzycznej Bourdieu, które wyrażali Simon Frith oraz Tia DeNora, nie 
są odosobnione. Zagadnieniem wieńczącym ten przegląd problemów z dia-
gnozowaniem współczesnych wzorców słuchania, ale i  otwierającym pole 
badawcze do eksploracji niech będzie powtórzenie pytania Moraczewskiego 

35 M. Rimmer, Beyond omnivores and univores...
36 K. Moraczewski, Słuchanie muzyki i jego społeczne a priori, „Ethos” 32/2019, ss. 29–55.
37 M. Małanicz-Przybylska, Słuchanie uwarunkowane kulturowo i społecznie. O kontekstual-

nym odbiorze muzyki, „Ethos” 32/2019, ss. 74–93.
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o możliwość wspólnego języka, w obrębie którego argumentacja prokultura-
listyczna oraz pronaturalistyczna odnajdzie wspólny mianownik. O potrzebie, 
a może konieczności odkrycia lub zbudowania takiego języka już wiemy.

Summary

Pierre Bourdieu’s praxis theory and its central trademark – concept of habitus – are 
important benefits for musical experience understanding. With the help of those, the 
culture-based research of music can precisely expand the field of interest to social con-
text of music culture participation. Concept of habitus became significant as musical 
habitus, also it became a part of critical revision of its main Bourdieu’s theses, finally, it 
seems to be helpful tool of investigating the modern, digital music experience.

Keywords: culture-based music studies, musical habitus, modes of listening, musical 
taste

Słowa kluczowe: badania kulturowe nad muzyką, habitus muzyczny, wzorce słucha-
nia, gust muzyczny
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Muzyka inżynierów
Wokół praktyk twórczych pracowników studiów nagraniowych: 

Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia i King Tubby’s

Waa gwaan?

W patois – jamajskim dialekcie języka angielskiego – wyrażenie Waa gwaan? 
odpowiada angielskiemu: What is going on? i  oznacza mniej więcej: „O co 
chodzi?”. I na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć na wstępie tego 
szkicu, zanim przystąpi się do analizy porównawczej aktywności artystycznej 
w tym egzotycznym zestawieniu, jakim może wydawać się polska i jamajska 
kultura muzyczna. A zatem waa gwaan? Artykuł ten stanowi próbę porówna-
nia i interpretacji praktyk twórczych pracowników studiów nagraniowych na 
przykładzie Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia (Eugeniusz Rudnik, 
Krzysztof Szlifirski, Bohdan Mazurek, Tadeusz Sudnik) oraz jamajskiego stu-
dia King Tubby’s, a także kilku innych, równie istotnych ośrodków produkcji 
muzyki reggae i dub: m.in. Jammy’s, Studio One i Music Works (King Tubby, 
Augustus „Gussie” Clarke, Prince Jammy). To osobliwe na pozór zestawienie 
nie wynika bynajmniej z przypadku czy autorskiego kaprysu ani też z muzycz-
nych preferencji autora tych słów, ale z następujących przyczyn. Po pierwsze, 
uzasadnia je dorobek muzyczny pracowników tych studiów, którzy nie są 
de nomine muzykami ani kompozytorami. Skłania on jednak do refleksji nad 
tym, w jaki sposób dostęp do nowych technologii produkcji dźwięku wpływa 
na kompetencje twórcze użytkowników, a w konsekwencji czy studio nagra-
niowe tworzy własnych kompozytorów. Po drugie, w obu przypadkach mamy 
do czynienia z wykorzystaniem eksperymentalnych technik pracy z dźwię-
kiem, stworzonych w  wyniku testowania możliwości brzmieniowych stu-
dyjnego sprzętu. Po trzecie, podobny jest ich kontekst społeczno-polityczny, 
determinujący ograniczony dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych 
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i pracę w trybie D.I.Y. (do it yourself lub, w polskiej tradycji językowej, „zrób 
to sam”). Po czwarte, zbliżony jest efekt artystyczny obu obszarów produkcji 
kulturowej, łączący muzykę popularną (piosenka, jazz – reggae, dancehall) 
z awangardową muzyką elektroniczną (muzyka konkretna, poezja dźwięko-
wa – kolaże dźwiękowe, dub poetry). Celem tego szkicu jest zatem przedsta-
wienie modelu kształtowania się kompetencji kompozytorskich w  wyniku 
pracy z  nowymi narzędziami/instrumentami muzycznymi oraz powstawa-
nia specyficznej wrażliwości estetycznej. I w tym kontekście to zestawienie 
obu kręgów kulturowych zyskuje szczególne znaczenie, stając się swoistym 
sprawdzianem analizowanego modelu, pozwala bowiem odpowiedzieć na py-
tanie, czy sama technologia oraz kontakt inżyniera ze studiem mogły wpłynąć 
na ukształtowanie pewnych kompetencji twórczych, niezależnie od przepły-
wu wiedzy i doświadczenia między różnymi ośrodkami realizacji nagrań na 
świecie pozostającymi ze sobą w kontakcie i oddziałującymi na siebie. Czy 
zatem oddzielone „żelazną kurtyną”, nieutrzymujące bezpośrednich relacji 
zawodowych ani pozazawodowych, ograniczone względami ekonomicznymi 
studia nagraniowe mogły niezależnie od siebie wykształcić podobne prakty-
ki w pracy z dźwiękiem i materią muzyczną oraz uzyskiwać podobne efekty 
artystyczne?

Well-tuned engineer

Aby zrozumieć charakter rewolucji elektronicznej, jaka dokonała się w muzy-
ce popularnej w drugiej połowie XX wieku pod wpływem działalności jamaj-
skich studiów nagraniowych, trzeba rozpocząć analizę tego złożonego przy-
padku od opisu kultury dźwiękowej i muzycznej, jaka panowała przez wiele 
lat na tej karaibskiej wyspie. Warto zaznaczyć, że gwałtowny rozwój jamaj-
skiej muzyki ludowej (buru, mento) oraz popularnej (bluebeat, ska, reggae) na 
przełomie lat 50. i 60. XX wieku był ściśle związany z kulturą sound systemów, 
ekspansją radia oraz powstawaniem studiów nagraniowych, które zapewniały 
relatywnie tani dostęp do technologii produkcji dźwięku. Problematyka ta zo-
stała przedstawiona w wielu publikacjach z zakresu reggae studies oraz carib-
bean studies1, dlatego skupię się tutaj na tym, co stanowi bezpośredni kontekst 
interesujących mnie studyjnych praktyk kompozytorskich.

1 L. Bradley, Bass Culture. When Reggae Was King, London 2001; J. Henriques, Sonic Bodies. 
Reggae Sound Systems, Performance Technologies and Ways of Knowing, New York 2011; S. Stan-
ley Niaah, Dancehall: From Slave Ship to Ghetto, Ottawa 2010; C. Cooper, Sound Clash: Jamaican 
Dancehall Culture at Large, London 2004; D.P. Hope, Inna di Dancehall. Popular Culture and the 
Politics of Identity in Jamaica, Kingston 2006; N. Stolzoff, Wake the Town and Tell the People: 
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Badacze jamajskiej kultury muzycznej są zgodni co do tego, że najważ-
niejszy jej przejaw – sound system culture, czyli funkcjonujące w przestrzeni 
publicznej mobilne systemy nagłośnieniowe, umożliwiające organizowanie 
dużych plenerowych imprez tanecznych – jest efektem ograniczeń ekono-
micznych, podobnie jak w przypadku innych praktyk ludycznych charaktery-
stycznych dla środowisk robotniczych na Jamajce w latach 30. i 40. XX wieku. 
Zalążkiem tej formy audiokultury było bowiem wspólne, publiczne słucha-
nie radia (shared radio)2 oraz organizowanie plenerowych zabaw tanecznych 
z  wykorzystaniem odbiorników radiowych, które z  powodu wysokiej ceny 
stawały się dobrem wspólnym. Ta powszechna praktyka wpłynęła też na po-
pularność pewnych form muzyki rozrywkowej, wśród których szczególne 
miejsce zajmowały nadawane w owym czasie przez dostępne rozgłośnie ame-
rykańskie i kubańskie (m.in. z Miami i Nowego Orleanu) jazz oraz rhythm 
and blues, wykorzystywane później także przez pierwszą rozgłośnię jamajską 
JBC (Jamaican Broadcasting Corporation). Dopiero w latach 50. pojawiły się 
pierwsze gramofony z głośnikami, które zastąpiły radioodbiorniki i pozwo-
liły na organizowanie imprez z muzyką z płyt3. Te zaś sprowadzano głównie 
z USA, dlatego preferencje muzyczne organizatorów i słuchaczy nie zmieniły 
się do czasu, aż twórcy pierwszych sound systemów – Arthur „Duke” Reid 
i Clement „Coxsone” Dodd nie dokonali w latach 1956–1957 nagrań jamajskiej 
muzyki rozrywkowej, korzystając z gościnności lokalnych studiów nagranio-
wych prowadzonych przez Stanleya Mottę (Motta’s Recording Studio, 1951) 
i Kena Khouri (Federal Records, 1957)4. Kamieniem milowym w rozwoju tej 
kultury muzycznej było zaś pojawienie się pierwszego sound systemu pre-
zentującego głównie (a w założeniu wyłącznie) muzykę rodzimą – nagraną 
i wyprodukowaną na Jamajce. Jego twórcą był Prince Buster (Cecil Bustamen-
te Campbell), który w 1960 r. przedstawił słuchaczom sound system The Voice 
of the People – dysponujący własnymi nagraniami z muzyką bluebeat, która 
później zyskała międzynarodową sławę jako rocksteady. Sukces przedsięwzię-
cia Prince’a Bustera zaowocował nie tylko pojawieniem się kolejnych sound 
systemów z muzyką jamajską, ale także otwarciem się rozgłośni radiowych na 
promocję lokalnych artystów, co umożliwiło im wejście do studiów nagranio-
wych (JBC, RJR).

W wyniku tych zmian sound systemy w Kingston, które stało się głów-
nym ośrodkiem jamajskiej kultury muzycznej, zaczęły rywalizować ze sobą, 

Dancehall Culture in Jamaica, Durham 2000; S. Jones, Black Culture, White Youth. The Reggae 
Tradition from JA to UK, London 1988.

2 P. Sullivan, Remixology. Tracing the Dub Diaspora, London 2014, ss. 13–14.
3 L. Bradley, Bass Culture..., ss. 4–12.
4 Ibidem, ss. 22–26.
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promując własnych artystów oraz własne brzmienie, a  także organizując 
wspólne imprezy taneczne, w trakcie których dochodziło do muzycznych po-
jedynków (sound clash)5 między producentami i prezenterami muzyki. Specy-
fika funkcjonowania sound systemu, zakładająca interakcję między prezente-
rami a słuchaczami i tancerzami6, wymagała współpracy dwóch operatorów, 
których funkcje były wyraźnie określone: deejaya (konferansjera, wokalisty, 
„wodzireja”)7 oraz selectora (obsługującego gramofon, wybierającego nagra-
nia i zmieniającego płyty)8. W ten sposób wyłoniła się specyficznie jamajska 
kultura dancehall, która we wczesnych latach 70. zyskała status odrębnej sty-
listyki, integrując aspekt performatywny i muzyczny oraz uwzględniając rolę 
muzyków studyjnych, producentów, wykonawców (deejaya i selectora), tan-
cerzy oraz miejsca i czasu wydarzenia9. Efektem tego był także nieoczekiwany 
rozwój form muzycznych oraz technik pracy w studiach nagraniowych, które 
przygotowywały muzykę dla konkurujących ze sobą sound systemów.

Formą muzyczną, która zrodziła się w wyniku pionierskich działań pro-
ducentów, realizatorów nagrań i inżynierów dźwięku pracujących dla potrzeb 
sound systemów prezentujących rodzimą muzykę jamajską, był dub. Badacze 
tego gatunku nie są zgodni co do genezy samego pojęcia, wywodząc je bądź 
od słowa dubplate, oznaczającego płytę winylową wykorzystywaną przez se-
lectora w trakcie występu10, bądź od funkcjonującego w patois określenia dup-
py, odnoszącego się do ducha, zjawy11 – w tym drugim przypadku chodziło 
o posługiwanie się przez producentów elektronicznym efektem echa w celu 
okazjonalnego przywołania partii wokalnej, która „nawiedzała” instrumen-
talną wersję utworu. Niezależnie od tego dub nie tylko zrewolucjonizował 
jamajską kulturę muzyczną, ale także stał się początkiem fundamentalnych 
przemian w muzyce popularnej, eksponując rolę producenta, studia nagranio-
wego oraz techniki remiksu. 

W praktyce studyjnej dub sprowadzał się do przygotowania instrumen-
talnej wersji nagrywanego utworu – publikowanej następnie na stronie B wi-
nylowego singla i wykorzystywanej przez selectora sound systemu jako ryt-
miczny podkład dla deejaya, który improwizował na żywo, śpiewając (jako 

 5 S. Stanley Niaah, Dancehall..., ss. 102–103.
 6 L. Bradley, Bass Culture..., ss. 10–11.
 7 J. Henriques, Sonic Bodies..., ss. 175–206.
 8 Ibidem, ss. 125–146.
 9 S. Stanley Niaah, Dancehall..., s. 3.
10 P. Sullivan, Remixology..., ss. 23–24. Tej wersji wyjaśnień towarzyszy zwykle anegdota 

o przypadkowo „źle wyprodukowanej” (pozbawionej ścieżki wokalnej) przez Byrona Smitha 
i Rudolpha Redwooda płycie grupy The Paragons (On the Beach, 1967), która puszczona w so-
und systemie spotkała się z żywiołową reakcją publiczności.

11 Ibidem, s. 7.
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singjay) lub komentując bieżące wydarzenia towarzyskie, społeczne i  poli-
tyczne (toasting) podczas imprezy tanecznej. Zajmujący się karaibską kulturą 
muzyczną etnomuzykolog Ken Bilby w wykładzie inauguracyjnym podczas 
6th Global Reggae Conference Reggae Innovation and Sound System Culture II 
zauważył, że dub należy postrzegać jako „krok poza jamajską tradycję mu-
zyczną, opartą na faktycznej interakcji między muzykami i tancerzami” – sta-
nowi on bowiem technologiczne zapośredniczenie tego kontaktu przez studio 
nagraniowe12. Z kolei według Paula Sullivana rozwój muzyki jamajskiej do-
wodzi, że realizator nagrań może stać się artystą, co więcej, uczynić to wedle 
własnych reguł13, zaś dub to po prostu muzyka inżynierów dźwięku14. Sullivan 
podkreśla zarazem:

[...] dub nie zaczął się w momencie, w którym inżynierowie dźwięku i produ-
cenci usuwali ścieżkę wokalną z nagrania lub jej w ogóle nie dodawali, lecz 
wówczas gdy zdecydowali się zredukować utwór muzyczny do jego perku-
syjno-basowego szkieletu, dlatego też jednym z pierwszych określeń techniki 
dubowej było – „drum and bass mixes”15.

Obserwacje te dość zgodnie potwierdzili uczestnicy panelu dyskusyjnego 
Dub Histories, który odbył się na The University of West Indies w Kingston 
15 lutego 2019 r. Byli wśród nich dubowi producenci: Augustus „Gussie” Clar-
ke i King Jammy (Lloyd James); wykonawcy: Jah9 (Janine Elizabeth Cunnin-
gham), Bongo Herman (Herman Davis) i Mutabaruka (Allan Hope) oraz ba-
daczka reggae Carolyn Cooper. Już na wstępie debaty Mutabaruka zauważył, 
że „dub zakłada niezbędną obecność inżyniera” (an importance of an engineer), 
a King Jammy dodał, iż „dub jest wynikiem pracy inżyniera, który czuje to, 
co miksuje, w trakcie miksowania”16, podkreślając znaczenie komponowania 
w czasie rzeczywistym, które odbywa się w studiu nagraniowym. Perkusista 
i weteran pracy studyjnej – jako muzyk sesyjny – Bongo Herman dodał na-
tomiast interesującą uwagę praktyczną: „Perkusista potrafi wydobyć dźwięk 

12 K. Bilby, From Sound Culture to Sound System Culture: Grounding Jamaica’s Ultramodern 
Music in a Ancestral Livity, keynote paper, 6th Global Reggae Conference Reggae Innovation and 
Sound System Culture II, Mona – Kingston, 13–16 lutego 2019 r.

13 P. Sullivan, Remixology..., s. 47.
14 Ibidem, ss. 8–9. Dub jako stylistyka muzyczna oraz technika studyjnej pracy z dźwię-

kiem doczekał się wielu interesujących opracowań, m.in.: M.E. Veal, Dub. Soundscapes and 
Shattered Songs in Jamaican Reggae, Middletown 2007; K. Walker, Dubwise. Reasoning from the 
Reggae Underground, Toronto 2005; Ch. Partridge, Dub in Babylon. Understanding the Evolution 
and Significance of Dub Reggae in Jamaica and Britain from King Tubby to Post-Punk, Equinox 
2010.

15 P. Sullivan, Remixology..., s. 26.
16 Wszystkie wypowiedzi przywołuję na podstawie notatek sporządzonych podczas 6th Glo- 

bal Reggae Conference Reggae Innovation and Sound System Culture II.
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bębna, ale to inżynier wie, co z nim dalej zrobić”. Dyskusję tę trafnie pod-
sumowała wokalistka Jah9, idąc w swej refleksji w kierunku, który wskazał 
cytowany wcześniej Ken Bilby: „Dub to więcej niż muzyka, ponieważ możesz 
zdubować cokolwiek”. Na czym zatem polega owa importance of an engineer 
podczas studyjnej pracy nad dubowymi nagraniami?

Zdaniem Christophera Partridge’a dub u swych podstaw był taką formą 
produkcji nagrań muzycznych, w której miejsce twórcy (kompozytora, autora) 
zajął inżynier dźwięku, zaś studio nagraniowe i stół mikserski zyskały status 
instrumentu muzycznego17. Trafne jest także spostrzeżenie Paula Sullivana, 
że technika produkcji dubowej jest de facto strategią analogiczną do Schaeffe-
rowskiej koncepcji musique concrète – opiera się bowiem na użyciu nagranych 
dźwięków jako tworzywa muzycznego. Jej rewolucyjność polega jednak na 
tym, że została zastosowana na masową skalę do produkcji popularnej mu-
zyki tanecznej oraz wzbogacona o element performatywny i  improwizowa-
ny we współpracy z sound systemem18. Dubowi producenci nagrywają zatem 
w studiu partie instrumentalne i wokalne w postaci wyizolowanej, sprowa-
dzają je do roli obiektów dźwiękowych (w sensie Schaefferowskim właśnie), 
a następnie pracują ze ścieżkami dźwiękowymi, używając magnetofonu jako 
źródła dźwięku, a stołu mikserskiego jako instrumentu. W ten sposób od po-
łowy lat 60. działają najsłynniejsi jamajscy producenci dubowi: King Tubby 
(Osbourne Ruddock), Bunny Lee (Edward O’Sullivan Lee), Lee „Scratch” Perry 
(Rainford Hugh Perry), Joe Gibbs (Joel Arthur Gibson), Prince Jammy (Lloyd 
James), Augustus Clarke, Niney The Observer (George Boswell), Scientist (Ho-
peton Overton Brown), Tapper Zukkie (David Sinclair), Henry „Junjo” Lawes, 
Linval Thompson (Leval Alphonso Thompson), Sylvan Morris, Philip Smart 
i wielu innych, skupionych w kilku kluczowych dla rozwoju muzyki popu-
larnej na Karaibach studiach nagraniowych: Studio One, Channel One, King 
Tubby’s czy Black Ark.

W praktyce dub był zatem techniką produkcji muzycznej, opartą na spe-
cyficznej technologii nagrywania, operowaniu brzmieniem, selekcji mate-
riału dźwiękowego oraz dysponującą określonymi trickami („sztuczkami”19) 
charakterystycznymi dla konkretnych producentów i studiów nagraniowych. 
Z czasem jednak nazwa ta przylgnęła do pewnej stylistyki muzycznej wywo-
dzącej się wprost z reggae i charakteryzującej się swoistymi cechami brzmie-

17 Ch. Partridge, Dub in Babylon..., ss. 59–60.
18 P. Sullivan, Remixology..., s. 8.
19 Przez „sztuczki” (la perruque) należy tu rozumieć praktyki artystyczne, o których Michel 

de Certeau pisze w kontekście „estetyki sztuczek” rodzącej się w wyniku przechwytywania ofi-
cjalnych, instytucjonalnych strategii produkcji kulturowej i używanej do wytwarzania nieofi-
cjalnych, pozainstytucjonalnych tekstów kultury. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki 
działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008, ss. 27–28.
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nia, produkcji i kompozycji materiału muzycznego. Gdy jednak płyty dubowe 
zyskały międzynarodową popularność, ów zestaw „sztuczek” jamajskich pro-
ducentów stał się na powrót zbiorem konkretnych umiejętności związanych 
z  realizowaniem nagrań, wykorzystywanych przez producentów na całym 
świecie do produkcji muzyki odległej stylistycznie od reggae, zaś dub stał się 
– jak słusznie zauważyła Jah9 – „czymś więcej niż muzyka”. Najważniejszymi 
„chwytami” dubowego producenta były i bez wątpienia pozostały: 

(1) ekspozycja riddim20, czyli ścieżki rytmicznej utworu, złożonej z partii 
elektrycznej gitary basowej oraz perkusji. W istocie to właśnie riddim był tym, 
na podstawie czego rozpoznawano i klasyfikowano konkretne produkcje du-
bowe. Riddim miał swoich autorów (kompozytorów), lecz był wykorzystywa-
ny wielokrotnie do produkcji różnych utworów muzycznych – dubowa kultu-
ra muzyczna nie jest zatem kulturą piosenek, przebojów czy kompozycji, lecz 
kulturą riddimów; 

(2) wykorzystanie elektronicznych efektów brzmieniowych, szczególnie 
pogłosu (reverb) i  echa (delay), nanoszonych w  trakcie produkcji na partie 
instrumentalne i  (sporadycznie) wokalne wykorzystane w nagraniu. Efekty 
te służyły tworzeniu swoistej przestrzeni dźwiękowej21 charakterystycznej dla 
utworów dubowych, w których minimalistyczne linie melodyczne instrumen-
tów dętych czy gitary nieustannie powracały– zwielokrotnione właśnie przez 
pogłos i echo22; 

(3) instrumentalny charakter nagrania, wzbogacanego drobnymi wstaw-
kami wokalnymi, zazwyczaj refrenami wyciętymi z  popularnych piosenek 
reggae i poddanymi studyjnej postprodukcji;

(4) kluczowa rola stołu mikserskiego – traktowanego jako instrument 
muzyczny, którego producent używał do komponowania, często w  czasie 
rzeczywistym, np. w  trakcie występu sound systemu, tworząc nowy utwór 
z  gotowych fragmentów zarejestrowanych uprzednio na taśmie lub płycie 
winylowej;

(5) kolażowy charakter kompozycji oraz recykling ścieżek instrumental-
nych dobieranych okazjonalnie do konkretnych riddimów.

W konsekwencji płyty dubowe, tak chętnie wykorzystywane w  sound 
systemach, funkcjonowały w obiegu komunikacyjnym jako płyty producenta, 
który często bywał także inżynierem dźwięku we własnym studiu – były sy-
gnowane jego nazwiskiem lub pseudonimem bądź nazwą studia nagraniowe-

20 Riddim to funkcjonujące w patois słowo odpowiadające angielskiemu rzeczownikowi 
rhythm (rytm), traktowane jednak zawsze jako określenie łączące partię gitary basowej i per-
kusji. Zob. M.E. Veal, Dub. Soundscapes..., s. 48.

21 Por. P. Doyle, Echo & Reverb. Fabricating Space in Popular Music Recording 1900–1960, 
Middletown 2005.

22 P. Sullivan, Remixology..., s. 9.
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go, czyniąc go autorem wydawnictwa i twórcą muzyki, a zatem przypisując 
mu rolę, jaką w zachodniej tradycji produkcji muzycznej pełni zwykle kompo-
zytor lub wykonawca (instrumentalista, wokalista)23. Praktyka ta miała zresz-
tą także bardziej złożoną pod względem prawnym i etycznym stronę. Zwraca 
na nią uwagę Ken Bilby w swojej przełomowej książce Words of Our Mouth, 
Meditations of Our Heart. Pioneering Musicians of Ska, Rocksteady, Reggae, & 
Dancehall24 poświęconej muzykom studyjnym zaangażowanym w pracę ja-
majskich studiów nagraniowych. Bilby zauważa: 

„Producenci” stali się „legendarni” z powodu „ich” muzyki oraz romantycznych 
opowieści o „ich” wyczynach w okrutnym świecie jamajskiego show-biznesu25. 

Szacunkowi temu nie towarzyszyła jednak równie wielka atencja wobec 
muzyków sesyjnych, instrumentalistów i wokalistów, których, nierzadko ano-
nimowa, praca stanowiła podstawę dalszych działań producentów. Jak pod-
kreśla Bilby, znaczna część ścieżek dźwiękowych oraz popularnych riddimów, 
wykorzystywanych wielokrotnie w niezliczonych utworach, była w zasadzie 
anonimowa lub skromnie opisywana (zaznaczano zatem ich autorstwo, ale nie 
wykonawstwo). Nawet najsłynniejsze jamajskie zespoły sesyjne: The Aggro-
vators, The Revolutionaries i The Roots Radics były zazwyczaj kolektywami 
o  niestałym składzie instrumentalistów oraz funkcjonowały w  powiązaniu 
z konkretnymi producentami i studiami nagraniowymi (Bunny Lee, Channel 
One). W tym kontekście książka Bilby’ego, mająca postać swoistej oral histo-
ry, stara się oddać sprawiedliwość owym anonimowym twórcom jamajskiego 
brzmienia, pozwalając im opowiedzieć własne „historie reggae”.

Jamajscy twórcy sound systemów i  właściciele studiów nagraniowych, 
a w konsekwencji także producenci reggae i dubu rekrutowali się zwykle nie 
ze środowiska muzycznego, lecz spośród elektrotechników prowadzących  
sklepy i punkty serwisowe odbiorników radiowych. Należeli do nich: Head- 
ley Jones (technik radiolokacji z doświadczeniem w służbie RAF, późniejszy 
współtwórca Studio One), Jacky Eastwood i Fred Stanford, a także pracowni-
cy lokalnych rozgłośni radiowych: Lynford Anderson (RJR) oraz Australijczyk 
Graeme Goodall (JBC), który szkolił pierwszych jamajskich inżynierów dźwię-

23 Tytuły popularnych albumów dubowych stanowią zresztą często kontaminację nazwi-
ska producenta i nazwy studia nagraniowego. Oto kilka przykładów: Niney The Observer Pro-
ductions: Channel One Presents 100 Tons of Dub (2009); King Tubby’s Studio vs Channel One In 
Dub (1995); Bunny Lee Presents: Dubbing in the Front Yard & Conflict Dub. Two Lost Albums 
Mixed by Prince Jammy at King’s Tubby (2018).

24 K. Bilby, Words of Our Mouth, Meditations of Our Heart. Pioneering Musicians of Ska, 
Rocksteady, Reggae, & Dancehall, Middletown 2016.

25 Ibidem, ss. xiv–xv.
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ku, takich jak Sylvan Morris i Bill Garnett26. To właśnie oni byli odpowiedzialni 
za sprowadzanie, instalowanie, obsługę i  serwisowanie, a później przebudo-
wywanie wysłużonych przez lata stołów mikserskich (API 2488), magnetofo-
nów (Ampex 440) i filtrów (MCI). Headley Jones był także odpowiedzialny za 
produkcję pierwszych jamajskich wzmacniaczy obsługujących lokalne sound 
systemy w Kingston, zaś najsłynniejszy dubowy inżynier dźwięku i właściciel 
serwisu radiotechnicznego King Tubby dał się poznać jako twórca własnego 
sound systemu, Home Town Hi-Fi (1968), w którym testował nowe rozwiąza-
nia techniczne, używając np. osobnych wzmacniaczy do różnych pasm dźwię-
ku, oraz wynalazca oryginalnego jamajskiego filtra wysokich częstotliwości, 
który zapewniał jego produkcjom muzycznym unikalne brzmienie27. Produ-
cent ten słynął z niezwykle indywidualnego brzmienia, które uzyskiwał, mo-
dyfikując ustawienia wyjściowe swojej studyjnej aparatury: konsoli MCI  JH 
400, elektronicznego pogłosu Fisher SpaceXpander oraz filtrów wysokich 
częstotliwości. Niektórzy spośród producentów mieli zresztą nie tylko popar-
te doświadczeniem i wieloletnią praktyką kompetencje w  zakresie realizacji 
nagrań, ale także swoistą „teorię praktyki” wynikającą z wykształcenia28. War-
to przywołać przykład Lloyda Jamesa (Kinga Jammy’ego), który przebywając 
kilka lat na emigracji w Kanadzie, uczęszczał na akademickie kursy inżynierii 
dźwięku, choć, jak przyznaje, ich nie ukończył29. James był także, obok Philipa 
Smarta i Hopetona Overtona Browna, pracownikiem studia Kinga Tubby’ego, 
Tubby’s – założonego w Waterhouse w 1971 r. W ten sposób wiedza na temat 
produkcji muzyki była przekazywana w konkretnych studiach, które nierzad-
ko strzegły własnych patentów i technologii realizacji nagrań30.

Trzeba także zaznaczyć, że muzyka popularna na Jamajce była produko-
wana w  społeczno-ekonomicznym kontekście karaibskiej, postkolonialnej 
„kultury recyklingu”31, która zrodziła się w środowisku bardzo podobnym do 

26 M.E. Veal, Dub. Soundscapes..., s. 42; L. Bradley, Bass Culture..., s. 36.
27 Ten wynalazek Kinga Tubby’ego nosił nazwę „Big Knob”, był zmodyfikowaną wersją 

słynnego filtra Altec 9069 i miał jedenaście poziomów częstotliwości w zakresie od 70 Hz do 
7,5 KHz. O technologii studyjnej Kinga Tubby’ego: S. Williams, Tubby’s dub style: The live art of 
record production, w: S. Frith, S. Zagorski-Thomas (red.), The Art of Record Production: An Intro-
ductory Reader for a New Academic Field, Farnham 2012, ss. 235–246.

28 P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kaby-
lów, tłum. W. Kroker, Kęty 2007, s. 171.

29 Lloyd James w  odpowiedzi na pytanie Niela Scobiego podczas panelu Dub Histories, 
6th Global Reggae Conference Reggae Innovation and Sound System Culture II, 15 lutego 2019 r.

30 Podobnie jak sound systemy strzegły swoich „nowinek” płytowych. Zob. P. Sullivan, 
Remixology..., s. 17.

31 L. Bradley, Bass Culture..., s. 310.
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socjalistycznej „kultury niedoboru”32. Zarówno praktyki D.I.Y., jak i  szeroko 
pojmowany recykling – instrumentów muzycznych, urządzeń radiotechnicz-
nych, wyposażenia studia nagraniowego, taśmy magnetycznej, a w końcu także 
nagrań (raz zarejestrowanych ścieżek instrumentalnych i wokalnych oraz rid-
dimów) – składały się na motywowaną ekonomicznie taktykę33 minimalizacji 
kosztów i maksymalizacji wydajności dostępnych materiałów. Jej częścią stała 
się także dubowa taktyka remiksu34 oraz praktyka wielokrotnego wykorzysty-
wania nagrań, dzięki której można było wyprodukować kilka piosenek przy 
użyciu tych samych partii instrumentalnych, co nie generowało dodatkowych 
kosztów35. Studio nagraniowe, dostęp do magnetofonów i konsol mikserskich, 
a także kompetencje inżyniera dźwięku i realizatora nagrań były bardziej wy-
dajne niż tradycyjne instrumenty, a zarazem mniej kosztowne niż umiejętności 
oferowane przez muzyków. W ten sposób powstała instytucja jamajskiego pro-
ducenta dubowego, który będąc często realizatorem nagrań36, sprawdzał możli-
wości technologiczne studia nagraniowego, poszukując najlepszych sposobów 
wykorzystania jego potencjału artystycznego i ekonomicznego (studia musiały 
zarabiać na siebie, produkując muzykę dla sound systemów), a przy tym two-
rząc nowe style muzyczne i oryginalne formy produkcji.

Laboratorium dźwięków niemożliwych  
(do wyprodukowania)

Historia, działalność i  dorobek artystyczny Studia Eksperymentalnego Pol-
skiego Radia stały się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania wy-

32 Pojęciem „kultura niedoboru” posługuje się w odniesieniu do państw socjalistycznych 
oraz Kornaiowskiej „gospodarki niedoboru” Małgorzata Mazurek. Zob. M. Mazurek, Antropolo-
gia niedoboru w NRD i PRL 1971–1989, Wrocław 2009; eadem, Społeczeństwo kolejki: o doświad-
czeniach niedoboru 1945–1989, Gdańsk 2010. O „gospodarce niedoboru” zob. J. Kornai, Niedobór 
w gospodarce, tłum. U. Grzelońska, Z. Wiankowska, Warszawa 1985.

33 Przyjmuję tu podział na (zinstytucjonalizowane) „strategie” i (nieoficjalne) „taktyki” za-
proponowany przez Michela de Certeau. Zob. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność..., s. XLII.

34 D. Borsche, Location, tłum. J. Denton, w: E. Navas, O. Gallagher, X. Burrough (red.), 
Keywords in Remix Studies, London 2018, s. 179; V. Campanelli, Toward a Remix Culture. An 
Existential Perspective, w: E. Navas, O. Gallagher, X. Burrough (red.), The Routledge Companion 
to Remix Studies, London 2015, s. 70.

35 P. Sullivan, Remixology..., s. 25.
36 Role producenta i inżyniera dźwięku w jamajskiej kulturze muzycznej są dość podobne, 

ale nie tożsame. Słynni realizatorzy nagrań: King Tubby, Scientist, Lloyd „Bullwackie” Barnes 
czy Joe Gibbs bywali producentami, lecz nie wszyscy znani producenci samodzielnie realizo-
wali nagrania, korzystając wówczas z usług techników. W obu wypadkach mamy jednak do 
czynienia z twórcami – kompozytorami, którzy nie byli instrumentalistami ani wokalistami, ale 
traktowali studio nagraniowe jako główne narzędzie swojej pracy.
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dawców (seria „Polish Radio Experimental Studio” wytwórni Bôłt Records) 
oraz badaczy w Polsce i za granicą37. Pomijając polityczno-społeczny kontekst 
i cele stawiane przed tą placówką Polskiego Radia, a także jej swoistą kultu-
rę pracy38, skupię się tylko na problemach wynikających z relacji między jej 
praktyką inżynieryjną a praktyką twórczą, wykorzystującą technologię na-
graniową dostępną (w ograniczonym zakresie) w Studiu Eksperymentalnym.

Studio zostało założone w 1957 r. w Warszawie przez Józefa Patkowskiego, 
zaś w zarządzeniu prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji, na podstawie które-
go zostało ono powołane, określono jego główne zadania, w tym stworzenie 
pracownikom Polskiego Radia technicznych warunków do eksperymentowa-
nia w zakresie: wprowadzania nowych, gotowych elementów dźwiękowych 
do słuchowisk i audycji słowno-muzycznych; budowy nowych urządzeń do 
efektów dźwiękowych; stosowania i ewentualnie budowy instrumentów elek-
tronowych; akustyki i muzyki konkretnej39.

Pomimo tak określonych priorytetów i  funkcji Studio Eksperymental-
ne funkcjonowało w  socjalistycznej gospodarce niedoboru i  kulturze pracy 
opartej na oszczędności, recyklingu oraz inwencji i zaradności pracowników. 
Potwierdzają to nawet oficjalne pisma dokumentujące warunki pracy Studia 
w początkach jego działalności – istotną częścią opisu stanu posiadania tej 
instytucji jest bowiem stwierdzenie licznych niedoborów, w tym: braku studia 
mikrofonowego, braku stołu mikserskiego, niepełnego wyposażenia technicz-
nego40. Dowodzą tego także ówczesne i wspomnieniowe wypowiedzi pracow-
ników SEPR:

Nasze początki były niesłychanie skromne. Ściągaliśmy aparaturę ze wszyst-
kich działów radia. Były to urządzenia laboratoryjne, nieprzystosowane do 
posługiwania się nimi jako, w pewnym sensie, instrumentami. Ale były to 
nasze jedyne możliwości41.

37 Warto wymienić następujące publikacje: M. Roszkowska, B. Świątkowska (red.), Studio 
eksperyment. Zbiór tekstów/Leksykon, Warszawa 2012; M. Libera, M. Mendyk (red.), Czarny po-
kój i inne pokoje. Zbiór tekstów o Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia, Warszawa – Łódź, 
2018; D. Crowley (red.), Ultra Sounds. The Sonic Art of Polish Radio Experimental Studio, Heidel-
berg 2019.

38 Zagadnienie to w formie etnograficznego opisu zakładu pracy, a zarazem laboratorium 
quasi-naukowego i artystycznego staraliśmy się przedstawić wraz z Joanną Walewską-Chop-
tiany w artykułach: The Polish Radio Experimental Studio as a Laboratory, w: D. Crowley (red.), 
Ultra Sounds..., ss. 50–71; Studio Eksperymentalne Polskiego Radia jako laboratorium, w: M. Libe-
ra, M. Mendyk (red.), Czarny pokój i inne pokoje..., ss. 37–55.

39 D. Brzostek, J. Walewska-Choptiany, Studio Eksperymentalne Polskiego Radia..., s. 46.
40 Informacje o Studiu Eksperymentalnym, ADA 1004/6/1, s. 1. Zob. D. Brzostek, J. Walew-

ska-Choptiany, Studio Eksperymentalne Polskiego Radia..., s. 82. 
41 Nie uważam się za kompozytora. Z Krzysztofem Szlifirskim rozmawia Magdalena Radzie-

jowska, w: M. Roszkowska, B. Świątkowska (red.), Studio eksperyment..., s. 97.
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Ta znamienna wypowiedź współtwórcy Studia, Krzysztofa Szlifirskiego, 
współbrzmi ze wspomnieniami innych pracowników:

Podejrzewam, że prawie nikt nie miał precyzyjnego wyobrażenia, kim ma 
być realizator muzyki na taśmę. Kiedy powstawały pierwsze kompozycje, 
pracowałem jako technik, którego głównym zadaniem było zdobycie paru 
wtyczek czy kilku metrów kabla z „demobilu”, jako że realizacja mecenatu 
Polskiego Radia nad Studiem Eksperymentalnym w rozumieniu magazyniera 
była w tamtych czasach zadaniem niełatwym. Pamiętam, a brzmi to jak aneg-
dota, jak kontrolowano nas, czy jakieś 2,5 metra kabla zostało wmontowane 
w odpowiedni układ, czy też tylko 2 metry 43 centymetry42.

Studio zawdzięczało więc swoje wyposażenie zbiegom okoliczności, ope-
ratywności pracowników oraz ich inwencji w dziedzinie pozyskiwania oraz 
eksploatowania deficytowych materiałów:

Inna sprawa – mieliśmy magnetofony monofoniczne, konkretnie dwa, kupio-
ne na Targach Poznańskich. Telefunkeny – jedyne nowoczesne magnetofony 
na terenie Polskiego Radia, które swoją drogą trafiły do nas dlatego, że dział 
techniczny radia nie mógł sobie z nimi dać rady43.

Sytuacja ta, wynikająca z  funkcjonowania placówki w  ramach socjali-
stycznej „gospodarki niedoboru”, wymuszała zatem nieustanną modyfikację 
praktyk twórczych oraz opracowanie działań taktycznych umożliwiających 
realizację wyznaczonych Studiu celów i zadań. Jak wspomina Krzysztof Szli-
firski, część wyposażenia studyjnego została zaprojektowana i  wykonana 
przez jego pracowników:

Niekiedy musieliśmy myśleć o budowie specjalnych urządzeń, które pozwa-
lałyby daną koncepcję zrealizować. Było to kłopotliwe, ponieważ konstrukcja 
jednostkowych, skomplikowanych urządzeń w naszych warunkach stawała 
się przedsięwzięciem trudnym i długotrwałym44.

Oprócz praktycznej wynalazczości w sferze technologii produkcji dźwię-
ku powszechny był także recykling dostępnych materiałów:

W radiu, prawdopodobnie z wrodzonej oszczędności, nie chciałem niszczyć 
nowych taśm, więc schodziłem piętro niżej, gdzie w korytarzu stał kosz z pro-
dukcji teatru radiowego, jakieś krążki próbnych, już raz użytych taśm. Nie 

42 Samodzielnie, podczas pracy. Z Eugeniuszem Rudnikiem rozmawia Magdalena Radziejow-
ska, w: M. Roszkowska, B. Świątkowska (red.), Studio eksperyment..., s. 25.

43 O początkach SEPR i nie tylko. Z Krzysztofem Szlifirskim rozmawiają Michał Libera i Mi-
chał Mendyk, w: M. Libera, M. Mendyk (red.), Czarny pokój i inne pokoje..., ss. 63–64.

44 Nie uważam się za kompozytora..., s. 98.
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interesowały mnie rzeczy wewnątrz tego materiału. Wykorzystywałem pięć 
lub siedem sekund z początku krążka, nagrywałem na tym swoje sinusy45.

Praktyki te, wynikające z troski o optymalne wykorzystanie dostępnych 
środków oraz wymuszane brakami technologicznymi i finansowymi, przyno-
siły jednak nierzadko zaskakujące i nieoczywiste pod względem estetycznym 
efekty. Eugeniusz Rudnik, który unikał niszczenia podczas pracy „nowych 
taśm”, wspominał po latach, że to właśnie recykling materiałów był dla niego 
niekiedy inspiracją do pracy twórczej – kompozytorskiej:

To ja wtedy te zaskakujące przypadki na tym materiale skądś wziętym, nie-
wiadomego pochodzenia, te kawałki, które mnie rozśmieszyły, zachwyciły, 
wzruszyły, brałem i wieszałem na ścianę. Potem przypadkowo wybrany ści-
nek taśmy z haka jest zalążkiem. Ja od tego atomu zaczynam budować całą 
mgławicę46.

Tak właśnie rodziły się, słynne później, kolażowe kompozycje Rudnika 
(m.in. Kolaż, 1965; Ptacy i  ludzie, 1992), ukazujące jego wyjątkowe, indywi-
dualne podejście do założeń muzyki konkretnej. Także niedobory sprzętowe 
i niedostatki techniczne wyposażenia Studia były szeroko wykorzystywane 
jako źródło ciekawych brzmień i dźwięków oraz inspiracja do dalszej pracy 
z materiałem muzycznym. Warto raz jeszcze zacytować Eugeniusza Rudnika:

Jak się pokręci do oporu pokrętło w konsolecie, to słychać elektrony, które 
przepływają przez to urządzenie, trzaski niebywałe, szumy, przydźwięki. Ten 
rozstrojony tłumik o wzmocnieniu milion razy większym niż to, które po-
winno być, był nagle moim instrumentem. Zacząłem rzęzić tymi rzęchami, 
które są nieszczęściem inżyniera dźwięku i muzyka, i nagrywacza. Do tego 
brałem śmieci foniczne, dźwięki obarczone jakąś skazą i w czasie realnym to 
łączyłem47.

Podobne doświadczenia mieli inni pracownicy Studia, Krzysztof Szlifirski 
i Bohdan Mazurek. Zwracali oni uwagę na to, że nieustanne zmagania z ogra-
niczeniami natury technologicznej wymagały od nich ciągłej kreatywności. 
Doprowadziło to w końcu do sytuacji, którą wcześnie rozpoznał twórca i za-
łożyciel SEPR, Józef Patkowski:

W kierownictwie i w zespole z założenia nie było kompozytorów, tylko ze-
spół wyspecjalizowany w  realizacji technologii dźwięku. Z  czasem jednak 
dwaj nasi realizatorzy, Eugeniusz Rudnik i Bohdan Mazurek, stali się kom-

45 Na zasadzie gestu. Z Eugeniuszem Rudnikiem rozmawia Zuzanna Solakiewicz, w: M. Rosz- 
kowska, B. Świątkowska (red.), Studio eksperyment..., s. 21.

46 Ibidem.
47 Ibidem, ss. 18–19.
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pozytorami; posiadają oni bogaty i  interesujący dorobek, ale w  zetknięciu 
z kompozytorem przychodzącym z zewnątrz występują jako strona realiza-
cyjna, reprezentują technologię48.

W takich okolicznościach, w wyniku pracy w Studiu i ciągłego kontaktu 
z urządzeniami oraz technikami generowania i produkcji dźwięku, powstała 
oryginalna grupa twórców muzyki elektronicznej i konkretnej, którzy mając 
wykształcenie politechniczne, a nie artystyczne, przebyli drogę od realizatora 
nagrań (inżyniera dźwięku) do kompozytora wyspecjalizowanego w kompo-
nowaniu na urządzenia elektroniczne. Praktyki twórcze pracowników studia 
wynikały zatem nie tyle (a z pewnością nie tylko) z  ich „wiedzy o muzyce” 
i sztuce kompozycji, ile z „wiedzy o technologii” oraz doświadczenia w pracy 
z urządzeniami, których osoby wykształcone artystycznie nawet nie uznawa-
ły za potencjalne instrumenty muzyczne.

Konkluzja

Podsumowując zagadnienie kształtowania się kompetencji twórczych pra-
cowników studiów nagraniowych w trakcie pracy z nowymi technologiami 
produkcji dźwięku, trzeba także wskazać różnice między badanymi tu przy-
padkami. Wynikają one głównie z odmienności natury kulturowej i społecz-
no-politycznej. Po pierwsze, Studio Eksperymentalne Polskiego Radia było 
instytucją państwową, powołaną na mocy zarządzenia Prezesa Komitetu ds. 
Radia i Telewizji i jako takie realizowało konkretne zadania wpisane w poli-
tykę kulturalną mediów państwowych (radia, zespołów filmowych, telewi-
zji), będąc wobec nich jednostką usługową. Jamajskie studia nagraniowe – 
w szczególności te, które przyczyniły się do rozwoju lokalnej muzyki w  jej 
licznych odmianach (reggae, dancehall, dub) – były jednostkami prywatnymi, 
ściśle współpracującymi z sound systemami, stanowiącymi główne medium 
rozpowszechniania kultury muzycznej na Jamajce od lat 50. XX wieku. Dzia-
łania jamajskich producentów muzycznych miały więc charakter komercyj-
ny, a znaczna ich część była motywowana poszukiwaniem najbardziej eko-
nomicznych form produkcji muzyki. Po drugie, kluczową rolę w działalności 
SEPR odgrywała współpraca z kompozytorami, mającymi akademickie wy-
kształcenie muzyczne twórcami idei artystycznych, których realizacja była 
zdaniem Studia. Jak zauważył Józef Patkowski: 

48 W laboratorium dźwięku. Z  Józefem Patkowskim rozmawia Magdalena Radziejowska, 
w: M. Roszkowska, B. Świątkowska (red.), Studio eksperyment..., s. 93. 
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Studio pomyślane jest jako swoisty instrument, laboratorium dźwięku, w któ-
rym aparaty, urządzenia dane do dyspozycji kompozytorowi wraz z obsługu-
jącym je reżyserem czy realizatorem, wraz z konstruującym te urządzenia in-
żynierem, stanowią zespół danych, z których kompozytor może wykształcić 
i zrealizować swoją ideę twórczą49. 

Jamajska kultura muzyczna z kolei w ogóle nie posługuje się kategorią 
kompozytora jako artysty o wykształceniu akademickim – jest to bowiem kul-
tura sound systemów, której twórcy i użytkownicy są po prostu samoukami50. 
Producenci i realizatorzy nagrań spełniali więc w niej de facto funkcję kom-
pozytorów, czyli twórców odpowiedzialnych za ostateczny kształt utworu 
muzycznego, który pojawiał się następnie w sound systemach. To ich ekspe-
rymenty z formą muzyczną oraz technologią produkcji nagrań (jej możliwo-
ściami i ograniczeniami) wytyczały ścieżki rozwoju muzycznych stylistyk – 
czasem, jak w  przypadku dubu, nieintencjonalnie bliskie awangardowym 
pomysłom europejskich kompozytorów (musique concrète).

Mimo tych różnic widać zaskakujące podobieństwa w rozwoju twórczych 
kompetencji tych „pracowników muzyki”, których powinnością była tylko 
(lub aż) realizacja nagrań utworów – skomponowanych i/lub wykonanych 
przez kogoś innego. Świadczy o  tym przede wszystkim dorobek muzyczny 
pracowników studiów, którzy nie byli ani muzykami, ani kompozytorami. Ja-
majscy producenci muzyczni dostarczający lokalnym sound systemom płyty 
z muzyką taneczną, poprzez swoje praktyki twórcze zmienili obraz muzyki 
popularnej w drugiej połowie XX wieku, przyczyniając się do powstania ta-
kich technik, jak sampling czy remiks, oraz stylów muzycznych, jak choćby 
hip-hop. Z kolei utwory pracowników SEPR zapisały się w historii współczes- 
nej muzyki elektronicznej i konkretnej z uwagi na niezwykłą odwagę w po-
szukiwaniu nowych możliwości instrumentów elektronicznych, przez lata ob-
cych klasycznej muzyce instrumentalnej. W obu omawianych przypadkach 
efekty osiągnięto w wyniku eksperymentalnych technik pracy z dźwiękiem, 
powstałych w  ramach testowania możliwości brzmieniowych wyposażenia 
studiów nagraniowych. Te zaś i w Polsce, i na Jamajce miały ograniczony do-
stęp do najnowszych rozwiązań technologicznych, wymuszając na twórcach 
taktykę pracy „zrób to sam”, która przyniosła wiele innowacyjnych rozwią-
zań produkcyjnych i estetycznych (recykling nagrań, modyfikacja urządzeń 
elektronicznych). 

49 Ibidem.
50 Nie bez znaczenia jest to, że kultura sound systemów rozwinęła się w getcie w King-

ston, czyli na terenie, gdzie dostęp do edukacji był ograniczony. Zob. C. Cooper, Sound Clash...; 
D.P. Hope, Inna di Dancehall...; S. Jones, Black Culture...
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W obu obszarach produkcji kulturowej podobny był także efekt artystycz-
ny, łączący muzykę popularną z  awangardową, a  formy użytkowe (oprawa 
dźwiękowa filmów i słuchowisk, podkłady rytmiczne utworów tanecznych) 
z eksperymentalnymi technikami realizacji nagrań. Muzyka konkretna, abs-
trakcyjne kolaże dźwiękowe i poésie sonore realizowane w Studiu Ekspery-
mentalnym Polskiego Radia wykazują wszak wiele (nie)oczekiwanych podo-
bieństw produkcyjnych (użycie elektronicznego pogłosu oraz analogowego 
echa uzyskiwanego poprzez wykorzystanie pętli taśmy magnetycznej) z na-
graniami jamajskich producentów realizujących utwory dub poetry51, w której 
słowo poety chwytane było w sieć mikrofonów i modyfikowane brzmieniowo 
mocą technologii nagraniowej. W obu przypadkach istotną rolę odgrywała 
także improwizacja – i to nierzadko nawiązująca do tradycji jazzowej. W SEPR 
swoje utwory nagrywali m.in. Tomasz Stańko i Andrzej Bieżan, zaś jamajscy 
producenci chętnie sięgali po tematy jazzowe, nagrywając ich dubowe wersje 
(popularna kompozycja Paula Desmonda Take Five była wielokrotnie aranżo-
wana przez twórców, takich jak King Tubby czy Rico Rodriguez). Wszystkie 
te zbieżności przestają jednak zaskakiwać, gdy przyjmiemy, że ich podstawą 
była twórcza, innowacyjna praca z podobnymi technologiami, przebiegająca 
w zbliżonych warunkach, wynikających w jednym przypadku z socjalistycz-
nej, w drugim z postkolonialnej „gospodarki niedoboru”.

Można zatem twierdząco odpowiedzieć na postawione na wstępie pytanie, 
czy studio nagraniowe tworzy własnych kompozytorów. Pozostaje jeszcze za-
stanowić się, dlaczego i w jaki sposób okazało się to możliwe. Warto odwołać 
się tu do Bruna Latoura, ukazującego właśnie pozaludzkie czynniki działania, 
kształtujące rozmaite praktyki społeczne, zaówno naukowe, jak i artystyczne: 

Rzeczy, poza „determinowaniem” czy służeniem jako „horyzont ludzkiego 
działania”, mogą je autoryzować, pozwalać na nie, umożliwiać je, zachęcać 
do niego, wyrażać na nie zgodę, sugerować mu je, wpływać na nie, powstrzy-
mywać je, umożliwiać jego wykonanie, zabraniać go i tak dalej52. 

W tym sensie studio nagraniowe, podobnie jak laboratorium, będące „mi-
krokosmosem” oraz „materialnym otoczeniem”53, doskonale wpisuje się właś- 

51 Dub poetry jest sztuką bliską pod wieloma względami tradycji poezji dźwiękowej, do-
puszcza bowiem współpracę poety i  sound systemu (DJ-a, grupy muzycznej) w  tworzeniu 
formy poetyckiej na styku słowa, muzyki oraz manipulacji brzmieniowych materiałem zare-
jestrowanym na taśmie magnetycznej. Wśród jej jamajskich pionierów należy wymienić takie 
postaci, jak Oku Onuora, Mutabaruka, Jean „Binta” Breeze, Linton Kwesi Johnson i Benjamin 
Zephaniah.

52 B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. 
A. Derra, K. Abriszewski, Kraków 2010, s. 101.

53 B. Latour, Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat, tłum. K. Abriszewski, Ł. Afeltowicz, 
w: E. Bińczyk, A. Derra (red.), Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów, Toruń 2014.
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nie w Latourowską definicję aktora-sieci, który „nie jest źródłem działania, ale 
ruchomym celem dla ogromnego wachlarza bytów (entities), które się wokół 
niego mrowią”54. Co więcej, można przypisać mu funkcję, którą Latour do-
strzega w działalności laboratoriów naukowych, pytając o to, co jest głównym 
skutkiem ich działania: „Świeże źródło wiedzy praktycznej (know-how)” stwo-
rzone „w wyniku manipulowania nowym materiałem”55. W obu przypadkach 
„wiedza praktyczna” zrodziła się wszak z kontaktu człowieka z nowymi tech-
nologiami produkcji dźwięku.

Summary

This paper is a comparative study of musical practices of the sound engineers of the 
Polish Radio Experimental Studio (Eugeniusz Rudnik, Krzysztof Szlifirski, Bohdan Ma-
zurek, Tadeusz Sudnik) and Jamaican recording studios: King Tubby’s, Jammy’s, Studio 
One and Music Works (King Tubby, Augustus „Gussie” Clarke, Prince Jammy). The 
article discusses: (1) musical works of the nonprofessional composers; (2) the impact 
of the technological innovations on the experimental compositional practices; (3) so-
ciopolitical context of the DIY behaviour triggered by the shortage economy; (4) the 
final result of those practices – an artistic fusion of popular music (reggae, jazz) and 
avant-garde electronic music (musique concrète).

Keywords: electronic music, recording studio, dub, Polish culture, Jamaican culture

Słowa kluczowe: muzyka elektroniczna, studio nagraniowe, dub, kultura polska, 
kultura jamajska

54 B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne..., s. 65.
55 B. Latour, Dajcie mi laboratorium..., s. 150.
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Muzyczne kanony współczesności  
w dobie globalnych przemian

Zagadnienie kanonu muzycznego, także jako manifestacji kulturowej toż-
samości, podejmują współcześnie rozmaite dyscypliny naukowe. Jego po-
pularne i  artystyczne odsłony stają się problemem analizowanym nie tylko 
na gruncie muzykologii i nauk pokrewnych, lecz także przez quasi-naukową 
krytykę muzyczną. Swoiste wyzwanie stanowi tu jednak niedyskursywny 
i  niesemantyczny charakter muzyki, który wymusza stosowanie specyficz-
nego formalistycznego języka opisu, co widać zwłaszcza w  opracowaniach 
akademickich1. W przeciwieństwie do krytyki muzycznej, która preferuje ję-
zyk metaforyczny, a jednocześnie przystępny dla czytelników z różnych krę-
gów, analizy muzykologów zwykle stosują dość hermetyczne słownictwo. Już 
w zarysowanej tutaj dychotomii ujawniają się trudności związane ze specyfi-
ką dyskursu muzycznego, pozostającego pod wpływem różnych refleksji kry-
tycznych i  metodologii badawczych. Wspomniane formalistyczne podejście 
do muzyki, analizujące przede wszystkim materiał dźwiękowy i jego struktu-
ry, to efekt niegdysiejszych dążeń muzykologów, by odciąć przedmiot badań 
od uwarunkowań politycznych, społecznych czy kulturowych. Tendencja ta, 
która pojawiła się także w badaniach historyków sztuki2, stanowiła pokłosie 
drugiej wojny światowej. Wizja w pełni autonomicznego dzieła muzycznego 
chroniła je przed próbami przechwycenia jego treści i wykorzystania go do 
celów politycznych. Doświadczenia czasów wojny pokazywały bowiem, że po 
muzykę sięgały różne aparaty władzy, pożądające sztuki „użytecznej” społecz-

1 M. Białas, Pomiędzy fachową a popularną krytyką muzyczną, „Annales Universitatis Ma-
riae Curie-Skłodowska”, Sectio L Artes, 8/2010, ss. 140–141.

2 H. Wölffin, Podstawowe pojęcia historii sztuki: problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, 
tłum. D. Hanulanka, Gdańsk 2006.
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nie, wykorzystujące ją do celów propagandowych. Co więcej, samo założenie 
o  autonomicznym charakterze dzieła muzycznego było dla przedstawicieli 
władzy totalitarnej wątpliwe, a nawet niebezpieczne. Dla władzy radzieckiej 
epoki stalinizmu formalizm muzyczny stanowił egzemplifikację artystycznej 
perwersji i postawy antydemokratycznej3. W Trzeciej Rzeszy, w której kró-
lowała wypaczona interpretacja dzieł Wagnera, idea autonomii muzyki także 
była nie do przyjęcia. Próbował z  tym polemizować Eduard Hanslick. Jego 
krytykę Wagnerowskiej idei muzyki jako ekspresji uznano jedynie za skutek 
żydowskiego, w domyśle niearyjskiego, pochodzenia4.

W dzisiejszych rozważaniach nad muzyką następuje odwrót od formali-
zmu estetycznego, co motywowane jest przesłankami odmiennymi od tych, 
którymi kierowały się totalitarne władze. Część prowadzonych badań obala 
ponadto tezę o asemantycznym charakterze muzyki, wskazując na jej zdolność 
do reprezentowania emocji, czego nie należy jednak utożsamiać z ich wyra-
żaniem5. W opracowaniach naukowych zwraca się także uwagę, że muzyka 
ma ogromny potencjał konsolidacyjny, niezbędny w procesie konstruowania 
tożsamości. Właściwość tę należałoby ująć w dwojaki sposób. W pierwszej 
opcji polityczny wymiar praktyki muzycznej przejawia się w warstwie tek-
stowej utworów. Podejście to, podkreślające znaczenie tekstu, widoczne jest 
przede wszystkim w badaniach muzyki popularnej i jej gatunków, pozwala-
jąc uchwycić wiele zależności klasowych, etnicznych czy społecznych relacji 
władzy. Przykładowo, popularyzacja grime w  Londynie w  ostatnich latach 
to swoista odpowiedź nieuprzywilejowanej czarnoskórej części brytyjskiego 
społeczeństwa na politykę radykalnych cięć i towarzyszącą temu ksenofobicz-
ną retorykę6. Co jednak w sytuacji, gdy muzyce nie towarzyszy warstwa tek-
stowa? Drugie ujęcie polityczności wychodzi od idei muzyki jako metafory, 
ukazując wątki marginalizowane dotąd w muzykologii7. Punktem odniesienia 
staje się tu problematyka kanonu muzycznego.

Współcześnie przewartościowaniu ulega także samo instrumentarium 
analityczne stosowane w badaniach nad historią praktyki muzycznej. Prze-
obrażenia te, które zakwestionowały obiektywny i neutralny charakter owej 

3 M. Korpe, O. Reitov, M. Cloonan, Music Censorship from Plato To the Present, w: S. Brown, 
U. Volgsten (red.), Music and Manipulation: On the Social Uses and Social Control of Music, New 
York 2006, s. 254.

4 J. Deaville, Negotiating The „Absolute”. Hanslick’s Path Through Musical History, w: N. Gri- 
mes, S. Donovan, W. Marx (red.), Rethinking Hanslick: Music, Formalism, and Expression, New 
York 2013, s. 27.

5 J.O. Young, Critique of Pure Music, Oxford 2014.
6 J. Drozda, Grime jako muzyka i etnografia kryzysu. Od Broadwater Farm do Brexitu, „Kul-

tura Popularna” 3(53)/2017.
7 N. Zangwill, Music and Aesthetic Reality: Formalism and The Limits of Description, New 

York 2015.
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refleksji, stanowią efekt zmian paradygmatu badań nad przeszłością. Jeszcze 
bowiem w latach 70. badania historyczne poddano krytycznej analizie. Wy-
chodząc z założenia, że konstruowanie historii warunkowane jest przez Fou- 
caultowsko zdefiniowaną polityczność, badacze z  kręgu poststrukturalizmu 
obnażyli pozornie neutralny charakter narracji tworzonych na jej użytek8. Na-
uki historyczne zostały tym samym oskarżone o budowanie wizji przeszłości, 
wspierającej określone relacje władzy, maskowane założeniem o obiektywi-
zmie badawczym. Jedyną szansą na osłabienie owych hegemonicznych gło-
sów było tworzenie obrazów przeszłości z udziałem niegdyś marginalizowa-
nych środowisk. Skutkowało to jednak powstaniem subdyscyplin naukowych 
oscylujących wokół feminizmu, postkolonializmu czy studiów środowisko-
wych. Multiplikacja owych głosów składających się na panoramę przeszłości 
i tworzących różne kanony od podstaw nie przyniosła pożądanej emancypacji 
ani nie przewartościowała relacji władzy. 

W kwestii badania muzyki zmiany dokonane w ramach metodologii hi-
storii ogólnej wymusiły niejako przewartościowanie dotychczasowych za-
leżności istniejących na gruncie muzykologii. Owe przeobrażenia wynikały 
z  wielu problemów, z  którymi borykała się ta dyscyplina. Mowa tu przede 
wszystkim o formalizmie, który w imię utrzymania autonomii muzyki odrzu-
cał społeczny i kulturowy kontekst dzieł muzycznych na rzecz analizy we-
wnętrznych problemów strukturalnych. Kłopotliwe stało się także pojęcie ka-
nonu muzycznego, głównego obiektu badań historii muzyki, który ujmowano 
w  kategoriach niezmiennego, monolitycznego zasobu utworów powstałych 
na przestrzeni wieków w kulturze europejskiej. Współcześnie z problemami 
spod znaku formalizmu i europocentryzmu dobrze sobie radzą studia nad mu-
zyką popularną czy etnomuzykologia, które akcentują kulturowe i tożsamo-
ściowe aspekty własnego przedmiotu badań. Gdy jednak mowa o zbudowaniu 
uniwersalnego kontekstu, okazuje się, że postulat muzycznej różnorodności 
trudno zrealizować. Wprawdzie próby stworzenia wspólnej historii muzyki 
popularnej i profesjonalnej muzyki artystycznej przyniosły pożądany skutek9, 
jednak dostępne instrumentarium zachodniego badacza jest często bezradne 
wobec tradycji muzyki pozaeuropejskiej. Trudność tę, możliwą do pokonania 
jedynie przez projekt globalnej historii muzyki, zwiększa istniejący od dawna 
podział, który zarazem powiela relacje władzy. Historia profesjonalnej muzy-
ki europejskiej ujmowana jest w kategoriach kanonu muzycznego, podczas 
gdy historia muzyki nieeuropejskiej niezależnie od pełnionej funkcji zostaje 
zredukowana do kategorii dziedzictwa kulturowego. By jednak w pełni uka-

8 E. Domańska, Historia egzystencjalna, Warszawa 2012, ss. 169–171.
9 R. Taruskin, Oxford History of Western Music, t. 5: Music in The Late Twentieth Century, 

Oxford – New York 2009.
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zać istotę owego dylematu, należałoby najpierw przyjrzeć się problematyce 
sygnowanej przez pojęcie kanonu.

Zagadnienie tworzenia się kanonu i  selekcjonowania jego treści to nie-
wątpliwie ważny problem badawczy. Za sprawą analiz poststrukturalistycz-
nych funkcjonuje współcześnie wiele kanonów, nieustannie ścierających się 
w przestrzeni publicznej i dążących do uzyskania politycznej przewagi. Część 
badaczy traktuje tę multiplikację jako formę dekonstrukcji kanonu postrzega-
nego przez pryzmat wielkiej narracji, co osłabiłoby kulturową władzę i przy-
wróciło głos środowiskom wykluczonym10. Propozycja ta rodzi jednak chaos, 
pozwalając, by do treści kanonicznych dołączały przekazy kulturowe o różnej 
wartości. Pomocna staje się tu tradycja niemieckich badań kulturoznawczych, 
która rozwiązuje ów dylemat, sytuując go w obszarze rozważań nad pamięcią 
kulturową. Jak bowiem twierdzi Jan Assmann, kanon to tradycja w najwyż-
szym stopniu obowiązująca i określona formalnie11. Jednocześnie podkreśla on 
dwoisty charakter kanonu, który funkcjonuje jako siła normatywna i opiso-
wa, czyli wskazująca na przekazy kulturowe odzwierciedlające pożądane war-
tości. By dwoistość ta była widoczna, Assmann rozróżnia kanon w szerszym 
i węższym znaczeniu, co pozwala mu doprecyzować relacje między kanonem 
a  tradycją. Kanon w szerszym znaczeniu dąży do wykluczenia tego, co od-
mienne, i ochrony tego, co wybrane. W węższym znaczeniu zaś przeciwstawia 
się klasyce, lecz wykluczone z niego przekazy nie tracą swojej wartości. Każda 
epoka dokonuje selekcji kanonicznych zasobów, stąd wniosek, że kanon nie 
ustanawia zasady absolutnej. Co więcej, na przestrzeni wieków zmienia się 
także samo pojęcie kanonu, co jedynie potwierdza tezę o jego niestałym, re-
konstruktywnym charakterze. 

Ostatecznie więc kanon nie trwa w sposób niezmienny, a przekazy, które 
go konstytuują, stanowią efekt społecznych negocjacji. Jednak według Ass- 
manna formowanie się kanonu następuje w momencie, gdy odchodzi się od 
konkretnej wersji przestrzeganej tradycji. Innymi słowy, negocjowanie ka-
nonicznych treści stanowi następstwo porzucenia przekazów budujących 
tradycję, co pozwala dokonać wyboru przyszłego kulturowego porządku, 
zarówno na poziomie jednostkowym, jak i  społecznym. Stanowiąc bowiem 
ściśle skodyfikowaną tradycję, kanon dąży do jej utrwalenia bądź zniszczenia. 
Wybór nowej tradycji i konstytuujących ją przekazów to niezwykle istotny 
akt, który pociąga za sobą określone wizje światopoglądowe. Tu też zdaje się 
tkwić siła społecznego oddziaływania kanonu jako narzędzia dookreślającego 

10 M. Grever, Plurality, Narrative and The Historical Canon, w: M. Grever, S. Stuurman 
(red.), Beyond the Canon, Basingstoke 2007, ss. 40–41.

11 J. Assmann, Pamięć kulturowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywiliza-
cjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008, ss. 134–143.
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tożsamość jednostki, choć zwykle jest niezauważalna. Wybór przekazów kon-
stytuujących kanoniczny zbiór, a więc i samą pamięć kulturową, będzie także 
wpływał na charakter rzeczywistości społecznej. Oczywiście wybór ten do-
konywany jest w oparciu o opinie i sugestie wybranych przez społeczeństwo 
osób, zwanych nosicielami pamięci kulturowej12. Nie wszystkie głosy stają się 
tak samo istotne, co jedynie podkreśla społeczną rolę artystów, nauczycieli, 
kapłanów czy pozostałych strażników wiedzy.

Jak zatem w obliczu tych analiz przedstawiałaby się sprawa kanonu mu-
zycznego? Przede wszystkim należy podkreślić, że pojęcie kanonu zakorze-
nione w niemieckich badaniach kulturoznawczych znacząco odbiega od jego 
wykładni znanej z muzykologii. Tu bowiem kanon definiowany jest jako zbiór 
określonej klasy dostępnych utworów, które publiczność oceniła jako warto-
ściowe, a środowisko krytyków, muzyków czy muzykologów wsparło pozy-
tywnymi recenzjami i opiniami13. Odwołanie zaś do autorytetów pozwala na 
uprawomocnienie przekazów kanonicznych, a także stwarza poczucie, jakby 
funkcjonowały one poza czasem historycznym. Ten uniwersalizm wzbogaco-
ny o europejski kontekst kulturowy chętnie eksponują zaś instytucje kultu-
ry muzycznej. Oznacza to, że w takiej refleksji kanon muzyczny pozbawiony 
zostaje przynależnego mu rekonstruktywnego i  procesualnego charakteru. 
W rozwiązaniu tego dylematu pomocna może okazać się propozycja Billa We-
bera, by ujmować kanon, uwzględniając jego historyczny, kulturowy i  spo-
łeczny kontekst. 

Według Webera kanon muzyczny powstaje na trzech płaszczyznach14. 
Pierwsza z nich, naukowa, wiąże się ze wspomnianymi badaniami z obsza-
ru muzykologii i historii muzyki. Różnorodność problematyki i metodologii 
badań na przestrzeni wieku ustanawia swoistą tradycję, dokonując selekcji 
autorów i  tekstów kanonicznych. Zmienność podejść badawczych stanowi 
zaś odzwierciedlenie przemian dotyczących pism ważnych dla rozwoju na-
uki. Druga z  płaszczyzn, edukacyjna, wiąże się z  procesem kształcenia ar-
tystycznego, który też ma długą historię. Dotyczy ona edukacji muzycznej 
pozwalającej zdobyć określone umiejętności, dostosowane do kulturowo 
uwarunkowanych funkcji muzyki. Rozwój instrumentarium, technik wydo-
bycia dźwięku, różnorodność gatunkowa materiału muzycznego czy funkcje, 
jakie w  danym czasie spełniała muzyka, miały znaczący wpływ na oficjal-
ne formy dołączania do świata muzyków. Począwszy od społecznie gratyfi-

12 Ibidem, ss. 81–82.
13 A. Brożek, Historia muzyki oczyma metodologa, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 4(202)/ 

2014, s. 317.
14 B. Weber, The History of Musical Canon, w: N. Cook, M. Everist (red.), Rethinking Music, 

Oxford – New York 1999, ss. 339–340.
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kowanej roli muzyka po powstanie instytucji kształcenia muzycznego czy 
szkolnictwa artystycznego, droga do zdobycia tytułu profesjonalnego artysty 
stanowiła wieloetapowy proces, zmieniający się na przestrzeni czasu. Współ-
cześnie decydują o  tym zmiany w  sposobie definiowania profesjonalizmu. 
Czy da się bowiem obronić tezę, że współcześnie jedyni profesjonalni muzycy 
to absolwenci akademii muzycznych z wąsko zakrojonym repertuarem arty- 
stycznym?

Ostatnia płaszczyzna kanonu, wykonawcza (performative), wiąże się z ak-
tualnym wymiarem kultury muzycznej, której reprezentację stanowi repertu-
ar sal koncertowych. Płaszczyzna ta, dotycząca także publicznego wizerunku 
muzyki, ma największy wpływ na całokształt muzycznego kanonu. Program 
instytucji artystycznych oraz ich publiczność odzwierciedlają społecznie defi-
niowane funkcje muzyki oraz potrzeby, które jako dziedzina twórcza stara się 
ona zaspokajać. Oznacza to, że przeobrażenia na polu instytucjonalnym oraz 
zmieniające się relacje między programem, instytucją a odbiorcą uzupełniają 
proces tworzenia się kanonu, stając się przestrzenią negocjowania jego treści. 
Można się oczywiście zastanawiać, czy proponowane przez Webera zawęże-
nie do repertuaru sal koncertowych jest słuszne. Charakter owych przestrze-
ni wiąże się bowiem ze specyficzną publicznością, co ogranicza tym samym 
zasięg analizy. Jednak nawet instytucje kultury zorientowane na klasyczny 
repertuar otwierają się na rozmaite eksperymenty programowe, a na swych 
scenach goszczą wykonawców wychodzących poza europejską historię mu-
zyki i jej nowsze odsłony. Traktowanie owego repertuaru jako zdominowane-
go przez kilka postaci kompozytorskich, których utwory nie zmieniają się pod 
względem wykonawczym, byłoby zatem dużym uproszczeniem. Warto zapy-
tać, jakie ta opisywana wykonawcza płaszczyzna kanonu ma przełożenie na 
przekazy pamięci kulturowej. Postrzegana jako wiedza o przeszłości, pamięć 
owa pojawiałaby się pod postacią instytucjonalnego repertuaru, stanowiącego 
zarazem obszar zainteresowania historyków. Aktualizując utwory wchodzące 
w zakres muzycznego kanonu, repertuar instytucjonalny albo pozwalałby na 
ich rekonstrukcję, jednocześnie rozbudowując przestrzenie pamięci kulturo-
wej, albo zostałby odrzucony na rzecz inaczej zdefiniowanej tradycji, co czyni-
łoby go elementem historycznym. Pozwalałoby to także ujmować kanon jako 
zbiór podlegający społecznym negocjacjom, jak i dopuszczający treści, które 
wychodzą poza hierarchiczne struktury „kultury wysokiej”.

Należy zatem podkreślić, że kanon historii muzyki kształtuje się zarów-
no na podstawie badań historycznych, jak i  form aktualizacji pamięci kul-
turowej. Proces ten obejmuje badania muzykologów, a  także subiektywne, 
pozanaukowe przekonania samych badających, czego dowiodły poststruktu-
ralistyczne analizy w ramach metodologii historii ogólnej. Co więcej, na pro-
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cesy formowania się kanonu wpływ ma także krytyka muzyczna, która nawet 
w profesjonalnej odsłonie odbiega od zasad naukowości, a jej treści stopniowo 
ulegają dezaktualizacji. Domniemaną uniwersalność kanonu skrywają zatem 
subiektywne oceny, interpretacje i wybory, dokonywane zarówno w obrębie 
współczesnego dyskursu muzycznego, jak i historiografii muzycznej. Kanon 
nie powstaje więc w  wyniku selekcji utworów, których odzwierciedleniem 
jest program instytucji kultury muzycznej. Istotne znaczenie dla jego zawar-
tości mają sposoby aktualizacji treści pamięci kulturowej, które wpływają na 
charakter instytucjonalnego repertuaru, a tym samym na jego recepcję spo-
łeczną. Wobec procesów negocjacji i wyboru określonej tradycji przestrzeń 
instytucjonalna ma ogromną rolę do spełnienia.

Zmiany w metodologii historii ogólnej rozpoczęły proces przewartościo-
wania zależności istniejących dotąd na gruncie muzykologii. Owe przeobraże-
nia, dążące do przezwyciężenia podziałów w dyskursie muzycznym (np. euro-
pejski – pozaeuropejski; artystyczny – popularny; profesjonalny – amatorski), 
a implikujące podział na dziedzictwo kulturowe i kanon muzyczny, stanowią 
istotny temat współczesnych dociekań. Badania etnomuzykologiczne zdają 
się walczyć z paradygmatem modernizmu, starając się dowartościować po-
zaeuropejskie tradycje muzyczne. Podobnie czynią analizy z obszaru muzyki 
popularnej, podkreślające tożsamościowe i społecznie sprawcze aspekty włas- 
nego przedmiotu badań. Tu w dużej mierze widać próby demontażu świata 
muzyki, który naznaczony jest przez europocentryzm. Często bodźcem do ta-
kich przemian jest chęć stworzenia alternatywnej wizji rozwoju muzyki, która 
podważyłaby paradygmat dominacji kultury europejskiej. Owa zmiana wie-
dzie szlakiem pozaeuropejskich tradycji muzycznych, ale także bada rozmaite 
aspekty kultury muzycznej zakorzenionej we współczesnym zachodnim świe-
cie. Pojawiają się propozycje, by muzykę popularną włączyć do obszaru badań 
nad dziedzictwem, co pozwoliłoby lepiej ocenić współczesną praktykę mu-
zyczną i uwzględnić specyficzny komercyjny charakter globalnie tworzonych 
produktów muzycznych15. Postuluje się także, aby do narzędzi badawczych 
muzyki popularnej dołączyć te wypracowane przez współczesną etnomuzy-
kologię, co pozwoliłoby na analizowanie jej pod kątem kulturowych trans-
ferów wiedzy, czyli przekazów zawartych w pamięci kulturowej. Widoczne 
są również dążenia do wypracowania globalnej perspektywy rozważań nad 
muzyką, począwszy od teorii muzykalności po stworzenie wykładni global-
nej historii praktyki muzycznej. Wszystkie te badania byłyby niemożliwe bez 
założenia o rekonstruktywnym charakterze kanonu oraz świadomości, że mu-
zyka jest jedną z form ekspozycji pamięci kulturowej.

15 A. Bennett, I. Rogers, Popular Music Scenes and Cultural Memory, London 2016.
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Summary

Changes in the sphere of research on music and its history reflect wide spectrum of 
processes taking place in the methodology of history. Departure from formalism and 
influence of poststructuralism cause that the research aims to concentrate on identity 
and politics of music. This potential derives not only from the lyrics that accompany 
some musical works – usually considered as the only possible political aspect of musi-
cal practice. Also, in the sphere of music history research it would be difficult to prove 
the thesis about its objective and neutral character that is the result of the specificity of 
musical canon itself. Contemporary transformations of musical canon’s idea enable to 
create a new horizon for reflecting upon music, which will take into consideration its 
role as one of the medium of cultural memory.

Keywords: musical canon, formalism, cultural memory, music history, globality 

Słowa kluczowe: kanon muzyczny, formalizm, pamięć kulturowa, historia muzyki, 
globalność
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uniWErsytEt iM. adaMa MickiEWicza W Poznaniu / Wydział socjologii

Wsłuchajmy się w rytm osiedla! 

Wprowadzenie

Współcześnie coraz więcej badaczy reprezentujących nauki humanistyczne 
i społeczne zachęca nas, abyśmy porzucili zimne oko, a zamiast tego wyko-
rzystali wrażliwe i  czujne ucho. Otaczający nas świat to nie tylko warstwa 
wizualna, ale także różnego rodzaju dźwięki, których doświadczamy i z któ-
rymi wchodzimy – czasem w sposób nieświadomy – w  interakcję. Dźwięk 
jest wszędzie – na ulicy, klatce schodowej i  dziedzińcu. Nie zawsze jednak 
zdajemy sobie sprawę z jego obecności, ponieważ nasze ucho przywykło do 
wszechobecnego szumu i nie zwraca na niego uwagi. 

Ujęte w tytule artykułu wezwanie do wsłuchania się w rytm osiedla od-
nosi się do licznych propozycji teoretycznych, które zachęcają nas do przy-
glądania się pejzażowi dźwiękowemu miasta, a  zarazem do zapoznania się 
z projektem „Kopernik na podsłuchu”1, stworzonym przez interdyscyplinarną 
grupę, w skład której wchodzili architekci, kulturoznawcy, projektanci i so-
cjologowie we współpracy z  Fundacją Malta i  Kołorkingiem Muzycznym, 
skupiającym instrumentalistów, kompozytorów, dyrygentów i artystów sztuk 
wizualnych pracujących z  dźwiękiem2. Projekt realizowany był na osiedlu 
im. Mikołaja Kopernika w  Poznaniu od marca do czerwca 2019 r. Jego ce-
lem było zwrócenie uwagi mieszkańców osiedla na dźwięki pojawiające się 
w ich codziennym otoczeniu, próba ich nazwania, kategoryzacji oraz określe-

1 Więcej na temat projektu na stronie internetowej Fundacji Malta: https://malta-festival.
pl/pl/festival/news/kopernik-na-podsluchu [2.09.2019].

2 Więcej na temat Kołorkingu Muzycznego na stronie: http://zapala.com.pl/cooperations/
kolorking-muzyczny/ [4.10.2019].
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nia źródła. Ponadto projekt zakładał wykorzystanie dźwięków jako narzędzia 
budowania i  wzmacniania relacji między mieszkańcami osiedla. Inicjatywa 
spotkała się z dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w niej około 150 osób.

Prezentowany artykuł stanowi próbę pokazania, w  jaki sposób w  dzia-
łaniach artystyczno-animacyjnych można łączyć perspektywę sound studies 
ze społecznym charakterem muzyki, który przyczynia się do budowania rela-
cji międzyludzkich. Zawiera także odwołanie do badaczy, którzy traktują pro-
ces tworzenia i słuchania muzyki jako narzędzie więziotwórcze i  tożsamoś- 
ciowe. Na przykładzie projektu „Kopernik na podsłuchu” ukazuje trzy mode-
le słuchania osiedla: słuchanie jako mapa dźwiękowa, słuchanie jako spacer 
dzwiękowy i słuchanie jako tworzenie. 

W stronę dźwięków i funkcji słuchania 

Temat badań nad dźwiękiem w przestrzeni społecznej oraz kulturowych funk-
cji słuchania i tworzenia nie jest nowy, bo poruszany był przez wielu badaczy. 
Zwrot w badaniach nad dźwiękiem nastąpił w latach 90. XX wieku w naukach 
społecznych i humanistycznych, gdy Jonathan Sterne zaproponował powoła-
nie studiów nad dźwiękiem (sound studies), mających stanowić „interdyscy-
plinarny ferment w naukach humanistycznych”3. Było to związane z pojawie-
niem się na Zachodzie technologii umożliwiających nowe sposoby tworzenia, 
odtwarzania i słuchania dźwięków. Celem nowej dyscypliny było traktowanie 
dźwięków jako podstawy analiz codziennych ludzkich praktyk dźwiękowych 
(odtwarzania, słuchania, wytwarzania) oraz dyskursów i  instytucji badają-
cych, jak wpływają one na ludzkie życie oraz jak ludzie kształtują otaczają-
cy ich świat audialny4. Studia nad dźwiękiem obejmowały różne dyscypliny 
i tradycje, które od dawna zajmowały się takimi zagadnieniami. Sterne zalicza 
do nich zjawiska dźwiękowe, które pojawiają się w mowie, słuchu, technice, 
architekturze i sztuce. Zadanie, jakie stawia przed badaczami, dotyczy nowego 
sposobu analizowania dźwięków, które nazywa myśleniem w poprzek dźwię-
ków, czyli odnosząc je do siebie nawzajem, co oznacza poszukiwanie powią-
zań między nimi, a nie traktowanie ich jako rzeczy samej w sobie5. Szczególnie 
ważne są zaś dźwięki pojawiające się w przestrzeni osiedla, które należy trak-
tować jako pewien zbiór i w nich poszukiwać wspólnych kontekstów i relacji. 
Sound studies stanowią więc odpowiedź na zmieniający się świat dźwięków, 
których w otaczającej nas przestrzeni jest coraz więcej.

3 J. Sterne, The Sound Studies Reader, London 2012.
4 Ibidem.
5 Ibidem.



 Wsłuchajmy się w rytm osiedla! 81

Warto przywołać postać Raymonda Murraya Schafera, kanadyjskiego 
kompozytora i ekologa dźwięków, badacza problematyki dźwięków w życiu 
człowieka. Schafer już w latach 60. XX wieku zaproponował pojęcie pejzażu 
dźwiękowego, aby podkreślić odmienność zmysłu, jakim jest słuch – dzięki 
któremu można uchwycić więcej informacji – od zimnego oka6. Uważał on, że 
zachodnia kultura nie jest otwarta na percepcję dźwiękową i skupia się tyl-
ko na poznaniu wzrokowym. Aby dowieść, jak ważny jest słuch, przedstawił 
program pedagogiczny polegający na czyszczeniu uszu, który miał przyczynić 
się do podniesienia kompetencji słuchania otaczającego środowiska7. Pojęcie 
pejzażu dźwiękowego rozumiał zaś jako efekt praktyk społecznych, ideologii 
i polityki, a jednocześnie element ich kształtowania8. Zdaniem Schafera mamy 
dziś do czynienia z krajobrazem dźwiękowym, który staje się głośniejszy i co-
raz mniej dostosowany do ludzkiej skali9. Jak zauważa kulturoznawczyni Re-
nata Trańczuk, kategoria ta miała stanowić według Schafera analogię do kraj- 
obrazu fizycznego10. Pejzaż dźwiękowy jest bowiem rejestracją wszystkich od-
głosów, jakie docierają do ucha w danej przestrzeni11. Słuchanie należy więc 
rozumieć jako praktykę kulturową obejmującą to, co naturalne i kulturowe, 
improwizowane i świadomie wytworzone, przypadkowe i skomponowane12.

Sound studies to dziedzina, która zachęca do głębszego namysłu nad ota-
czającymi nas dźwiękami i wsłuchiwania się w nie. Jak zauważają badacze, 
jesteśmy zanurzeni w dźwiękach. Dlatego przestrzeń, jaką jest np. osiedle, na-
leży traktować jako pejzaż dźwiękowy (soundscape), w którym analizie podda-
no wszystko to, na co nastawione jest ucho. Ważna jest w nim różnorodność 
dźwięków, które mają różne źródła. Podobnie jak krajobraz tworzą historie 
kultury, ideologie i praktyki widzenia, tak pejzaż dźwiękowy umożliwia słu-
chanie jako praktykę kulturową. Istotne jest więc pokazanie, jak można słu-
chać otaczającej nas przestrzeni. 

Społeczny charakter dźwięków

Jak zauważa socjolożka Barbara Jabłońska, współczesna powszechność dźwię-
ków i  ich nieustanna obecność w życiu człowieka oznacza, iż stają się one 

6 R. Trańczuk, „Pejzaż dźwiękowy” jako kategoria badań nad doświadczeniem miasta, „Au-
diosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki” 1/2015, s. 12.

7 Ibidem.
8 D.W. Samuels, L. Meintjes, A.M. Ochoa, Th. Porcello, Soundscapes: Toward a Sounded An- 

thropology, „Annual Review of Anthropology” 39/2010, s. 330.
9 R. Trańczuk, „Pejzaż dźwiękowy”..., s. 13.

10 Ibidem.
11 D.W. Samuels, L. Meintjes, A.M. Ochoa, Th. Porcello, Soundscapes..., s. 330. 
12 Ibidem.
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jednym z  ważniejszych elementów życia społecznego ludzi13. Dźwięk może 
bowiem stanowić narzędzie budowania i  wzmacniania relacji społecznych. 
O społecznym charakterze dźwięku świadczy zaś to, że jest on sposobem za-
pośredniczenia interakcji międzyludzkich, rozumianego jako działanie akto-
rów, z których każdy reaguje na to, co czyni ten drugi, zmieniając jednocześ- 
nie swoje działanie14.

O znaczeniu dźwięków, a dokładniej muzyki w codziennym doświadcze-
niu pisał Alfred Schütz, podkreślając rangę i  doniosłość dźwięków w  ludz-
kim życiu. Według niego muzyka jest narzędziem komunikacji i budowania 
wspólnoty15. Do uczestników takiego procesu badacz zalicza: kompozytora, 
słuchacza, wykonawcę i współwykonawców. Szczególną uwagę zwraca jed-
nak na rytuały interakcyjne, które zachodzą w procesie wykonywania, a tak-
że słuchania muzyki. Podobne rytuały można zaobserwować między osobą 
wytwarzającą dźwięki a słuchaczem, którzy dzielą tę samą przestrzeń i czas, 
co jest także ważne w kontekście wsłuchiwania się w dźwięki osiedla.

Kategorię dźwięków w codziennym życiu analizowała Tia DeNora na po-
czątku XXI wieku w tekście pt. Music in Everyday Life16, w którym na pod-
stawie badań w  formie wywiadów pogłębionych starała się przeanalizować 
codzienne praktyki muzyczne ludzi. Jednym z jej założeń było to, że muzyka 
stanowi czynnik tworzenia tożsamości oraz organizowania codziennego życia. 

Przedstawione perspektywy teoretyczne nie odwołują się jednak bezpo-
średnio do dźwięków, lecz do jednego ze zjawisk dźwiękowych, jakim jest 
muzyka. Dobrze obrazują przy tym funkcje muzyki i samego dźwięku, które 
stanowią element organizujący życie, budujący tożsamość i integrujący społe-
czeństwo. Te trzy główne funkcje muzyki łączą aktorów społecznych nie tylko 
na poziomie jej wytwarzania, ale także słuchania. Obrazem tego są działania, 
jakie podjęli twórcy projektu „Kopernik na podsłuchu”. 

„Kopernik na podsłuchu” –  
próba wsłuchania się w rytm osiedla

Opis pejzażu dźwiękowego stał się punktem wyjścia dla twórców projektu 
„Kopernik na podsłuchu”. Projekt ten miał na celu uwrażliwienie mieszkań-
ców osiedla na otaczające ich dźwięki poprzez działania, które jednocześnie 

13 B. Jabłońska, Socjologia muzyki i podejście socjologiczno-audialne, „Studia Socjologiczne” 
2(221)/2016, s. 101.

14 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
15 A. Schütz, Wspólne tworzenie muzyki. Studium relacji społecznych, w: idem, O wielości 

światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, tłum. B, Jabłońska, Kraków 2008, s. 225.
16 T. DeNora, Music in Everyday Life, Cambridge 2000. 
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wzmacniały relacje sąsiedzkie. Mieszkańcy zostali zaproszeni do wspólnego 
słuchania codziennych dźwięków pojawiających się w ich otoczeniu.

Ważne dla twórców projektu było odwołanie się do historii osiedla. Osie-
dle im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu powstało bowiem w  latach 70. XX 
wieku i wpisywało się w założenie tzw. osiedli społecznych17, które – jak za-
uważa architektka i urbanistka Helena Syrkus – jest przestrzenią wyodręb-
nioną i oddzieloną od reszty miasta, samowystarczalną pod względem podsta-
wowych usług, opieki nad dziećmi i szkolnictwa, a także potrzeb kulturalnych 
mieszkańców. 

Podstawą społecznej wizji osiedla było przekonanie, że powinno ono bu-
dować i wzmacniać więzi społeczne między mieszkańcami i skłaniać ich do 
podejmowania wspólnych aktywności. To tworzenie wspólnotowości miało 
się opierać na codziennych spotkaniach mieszkańców i podejmowaniu przez 
nich wspólnych przedsięwzięć w skali osiedla, takich jak festyny, potańcówki 
oraz różne formy sąsiedzkiej pomocy. Organizowano więc różne przestrzenie 
wspólne, takie jak place i skwery, które stanowiły miejsce społecznych inter- 
akcji. Warto przy tym przypomnieć, że osiedle Kopernika jest zaliczane do 
najbardziej zielonych osiedli w Poznaniu. 

W  taki właśnie sposób zaprojektowano osiedle im. M. Kopernika, któ-
re projektanci w nawiązaniu do idei Syrkusowej wyposażyli w  liczne urzą-
dzenia służące budowaniu poczucia wspólnotowości między mieszkańcami. 
Mieszkańcy, którzy pojawiali się w przestrzeni osiedla, szybko weszli w rytm 
jego życia, który wyznaczały sąsiedzkie spotkania, koncerty, budowa kolej-
nych bloków, następnie budowa kościoła oraz pojawiające się w  latach  90. 
XX wieku wielkopowierzchniowe markety. Wraz z  odejściem od moderni-
stycznego paradygmatu w architekturze osiedle zaczęło się mierzyć z wielo-
ma kryzysami, które w znaczącym stopniu osłabiły więzi między sąsiadami. 
Spora część mieszkańców opuściła osiedle w poszukiwaniu lepszych miejsc 
do życia, a w ich mieszkaniach pojawili się tymczasowi lokatorzy, którzy nie 
identyfikują się już z  osiedlem. Przestrzenie wspólne, które zgodnie z  ideą 
osiedla społecznego stanowiły miejsca społecznych aktywności – zamieniły 
się w parkingi i zostały całkowicie zapomniane przez mieszkańców. Jedynym 
społecznym miejscem aktywności – wpisującym się w założenia osiedla spo-
łecznego – jest obecnie Klub Kopernik, który stanowi centralne miejsce na 
kulturalnej mapie osiedla. W ramach klubu prowadzone są sekcje zajmujące 
się muzyką, co było szczególną inspiracją dla twórców projektu.

Przed przystąpieniem do projektu twórcy przeprowadzili diagnozę spo-
łeczną, w  której pytali mieszkańców o  to, czego brakuje im w  przestrzeni 

17 H. Syrkus, Ku idei osiedla społecznego 1925–1975, Warszawa 1976.
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osiedla i co chcieliby zmienić. Mieszkańcy zgodnie odpowiadali, że przestrzeń 
ta w ostatnich dziesięcioleciach znacznie zmieniła swój charakter, wcześniej 
panowała bowiem większa integracja i bardziej dbano o sąsiedzkie życie. Poza 
tym kiedyś osiedle było traktowane jako dobro wspólne. Mieszkańcy wska-
zywali także na brak miejsc w przestrzeni osiedla, w których mogliby latem 
zgromadzić się na wspólnym pikniku. W efekcie przeprowadzonej diagnozy 
pojawiły się trzy cele, z którymi w trakcie trwania projektu pracowali twórcy. 
Pierwszym z nich było wzmocnienie relacji sąsiedzkich, drugi wynikał z po-
trzeby przypomnienia mieszkańcom, że to osiedle powstało na fundamentach 
idei osiedla społecznego, natomiast trzeci wiązał się z odkryciem zapomnia-
nych miejsc wspólnych. Cele te postanowiono zrealizować poprzez wspólne 
wsłuchiwanie się w przestrzeń osiedla. 

Słuchanie jako mapa dźwiękowa

Tworzenie map dźwiękowych jest pierwszym rodzajem słuchania osiedla, 
jaki zaproponowano w ramach projektu. Przygotowanie mapy przez miesz-
kańców miało służyć temu, by zastanowić się, skąd w codziennym otoczeniu 
biorą się dźwięki, oraz spróbować umieścić je w konkretnej przestrzeni. Mapa 
łączyła więc informacje na temat dźwięków z  innymi danymi cechującymi 
geografię wybranego miejsca. Jak zauważa Barbara Jabłońska, mapa jest do-
brym sposobem, aby sprawdzić, jakie znaczenie ludzie nadają dźwiękom poja-
wiającym się w ich otoczeniu18. Według badaczki dzięki tworzeniu mapy wraz 
z mieszkańcami można badać emocje, przeżycia i skojarzenia kryjące się za 
dźwiękami19, a także inwentaryzować dźwięki w przestrzeni osiedla. Poza tym 
proces nasłuchiwania osiedla i komponowania mapy można wykorzystać do 
spotkań sąsiedzkich.

W ramach projektu „Kopernik na podsłuchu” twórcy – architekci i socjo-
logowie – zaprosili społeczność osiedla do sporządzenia mapy, która miała 
stanowić ilustrację dźwięków pojawiających się w ich codziennym otoczeniu. 
Na przygotowanym przez twórców podkładzie zaznaczone były najważniej-
sze ulice oraz budynki. Tworzenie mapy odbywało się na jednym z dziedziń-
ców zlokalizowanych w pasażu handlowym, w niedzielne popołudnie, a udział 
w nim wzięło około 30 mieszkańców. W procesie tworzenia mieszkańcy wy-
mieniali się swoimi doświadczeniami na temat osiedlowych dźwięków i nano-
sili je w sposób graficzny na mapę. Pozwoliło to im stworzyć zbiór dźwięków 
zauważanych w otoczeniu. Odwołując się do kategorii pejzażu dźwiękowego 
Schafera, można zauważyć, że mieszkańcy zwracali uwagę na odgłosy po-

18 B. Jabłońska, Socjologia muzyki..., s. 106.
19 Ibidem.
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chodzące z  różnych źródeł. Wśród wymienianych przez nich zjawisk były: 
dźwięki natury (śpiew ptaków, szum drzew), dźwięki będące efektem codzien-
nych praktyk mieszkańców (odgłosy wydawane przez samochód, stukot wy-
wołany chodzeniem oraz śmiech dzieci dobiegający z placu zabaw), dźwięki 
pochodzenia przemysłowego (klimatyzatory). Moment słuchania osiedla po-
łączony z  rysowaniem mapy stanowił okazję do rozmowy o  funkcji dźwię-
ków w przestrzeni, o tym, co komunikują, i o specyfice dźwiękowej osiedla. 
Według mieszkańców dźwięki mogą być integrujące lub dezintegrujące. Do 
pierwszych zaliczali dźwięki przyjemne, jak te, które dobiegają z  festynów 
i potańcówek organizowanych przez Klub Kopernik, ale także dźwięki natury, 
do drugich zaś – te, które wiążą się np. z remontem mieszkania. Za dźwięk, 
który nadaje rytm ich osiedlu badani uznali bicie kościelnych dzwonów oraz 
odgłosy ze stadionu piłkarskiego zlokalizowanego w  sąsiedztwie. Nie moż-
na też zapominać o aspekcie komunikacyjnym dźwięków. Dźwięki w prze-
strzeni sąsiedzkiej okazują się bowiem istotnym elementem pozawerbalnych  
znaczeń. 

Słuchanie jako spacer dźwiękowy

Drugi model słuchania to słuchanie jako spacer dźwiękowy. Wsłuchiwanie 
się w efekty dźwiękowe i rozwijanie umiejętności ich rozpoznawania stanowi 
część szerszego procesu odbudowy naszej wrażliwości słuchowej. Aby zgłębić 
charakter codziennych doświadczeń słuchowych, warto zastanowić się nie 
tylko nad dźwiękami, które docierają do nas z dużą mocą, ale także nad tymi, 
które są prawie niezauważalne. Dlatego w ramach spaceru dźwiękowego za-
proponowano użycie field recording – formułę zbierania dźwięków pochodzą-
cych z natury, głosów wytwarzanych przez cywilizację i tych z życia społecz-
nego. Dzięki temu podczas spaceru można zanurzyć się w przestrzeń miejsca 
bądź trasy poprzez wzmocnione słuchanie. 

W ramach projektu przeprowadzono dwa spacery dźwiękowe, które od-
były się w grupie 15 osób pod opieką Huberta Wińczyka – artysty dźwiękowe-
go – i twórców projektu. Celem spaceru było odkrycie różnorodności dźwię-
kowej danego miejsca – dźwięków ulic, placów, parków, budynków oraz życia 
społecznego, uważne wsłuchiwanie się w odgłosy występujące na co dzień 
w danym miejscu, a także w to, jak się one przeplatają. Uczestnicy przysłuchi-
wali się różnym elementom, które budują krajobraz dźwiękowy, jak rośliny, 
owady, zwierzęta (psy, koty, ptaki), wiatr, budynki, mała architektura, pojazdy 
oraz urządzenia gospodarcze (np. klimatyzatory), zlokalizowane na osiedlu. 
W trakcie spaceru uczestnicy mogli zastanowić się nad czasoprzestrzennym 
wymiarem dźwięków, ich fakturą i brzemieniem oraz znaleźć dominujące ryt-
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my i powtarzające się dźwięki w skali osiedla. Spacer był też formą grupowe-
go spotkania i słuchania, które miało charakter więziotwórczy. 

Słuchanie jako tworzenie 

Słuchanie jako tworzenie to metoda, którą można byłoby opisać także dwa 
wcześniejsze modele słuchania. Jednak cel słuchania jako mapy dźwiękowej 
i spaceru dźwiękowego nie wykraczały poza sferę analizy dźwięku i tworze-
nia tymczasowych wspólnot sąsiedzkich; ich główną funkcją było uwrażliwie-
nie mieszkańców na otaczającą ich sferę audialną. Słuchanie jako tworzenie 
odnosi się natomiast do idei osiedla społecznego lub wizji miasta w działa-
niu20, w ramach której mieszkańcy poprzez wspólną pracę wytwarzają wspól-
ne dobro. W przypadku osiedla Kopernika słuchanie jako tworzenie należy 
rozumieć jako (od)budowanie miejsc wspólnych w przestrzeni osiedla, które 
stanowią przestrzeń dla sąsiedzkich relacji i społecznych interakcji. To (od)bu-
dowanie może także stanowić swoisty powrót do tradycji osiedla społecznego 
poprzez działania animacyjne, w których narzędziem pracy jest słuchanie.

Słuchanie jako tworzenie to ostatnia kategoria wsłuchiwania się w osie-
dle. Model ten został opracowany na potrzeby projektu, a jego celem było wy-
korzystanie dźwięków, a  dokładniej słuchania, jako narzędzia wzmacniania 
relacji sąsiedzkich. Działania, jakie zaproponowano mieszkańcom, bazowały 
na integrującej funkcji dźwięku. Były to przede wszystkim wydarzenia mu-
zyczne, koncerty i festiwale. Jednak sytuacje dźwiękowe wytwarzają również 
bardziej trwałe więzi społeczne – dzieje się tak np. w przypadku regularnie 
grających ze sobą muzyków, którzy poprzez częste spotkania budują rodzaj 
wspólnoty. Ostatnia kategoria słuchania bazuje właśnie na tych dwóch pozio-
mach integracji. 

Mikrokoncerty w przestrzeni osiedla to jedno z wydarzeń w ramach słu-
chania jako tworzenia. Koncerty odbywały się na zapomnianych przez spo-
łeczność osiedla placach i skwerach, które zgodnie z ideą osiedla społecznego 
miały stanowić centrum aktywności mieszkańców. Jednocześnie lokowano je 
w miejscach o dość wysokim zróżnicowaniu dźwiękowym, wskazanym przez 
mieszkańców w  trakcie tworzenia map. Koncerty te zostały przygotowane 
przez muzyków i artystów związanych z Kołorkingiem Muzycznym i nawią-
zywały do formuły koncertów improwizowanych. Takie koncerty, nie mając 
ustalonego wcześniej repertuaru, stały się opowieścią o tym, co artyści usły-
szeli i  zaobserwowali w danej przestrzeni, a  także swego rodzaju komenta-
rzem do audiosfery osiedla. W trakcie projektu odbyły się trzy koncerty, które 

20 M. Matysek-Imielińska, Miasto w  działaniu. Warszawska spółdzielnia mieszkaniowa – 
dobro wspólne w epoce nowoczesnej, Warszawa 2018.
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miały przypomnieć mieszkańcom o miejscach wspólnych na osiedlu i o tym, 
że mogą one pełnić funkcję sąsiedzkich spotkań. W działaniu tym można do-
patrywać się muzycznej rewitalizacji osiedla poprzez improwizacje muzyczne 
w zaniedbanych zakątkach. 

Drugim działaniem w ramach trzeciego modelu słuchania było stworze-
nie orkiestry osiedlowej, odwołującej się do tradycji wspólnego muzykowa-
nia. Twórcy projektu wspólnie z artystami i muzykami przeprowadzili wśród 
mieszkańców rekrutację, przy czym od osób, które chciały współtworzyć 
projekt, nie wymagano żadnego doświadczenia muzycznego. Orkiestrę stwo-
rzyło około 20 osób – nie była to liczba stała, ponieważ pojawiali się w niej 
nowi członkowie, a inni zrezygnowali z udziału. Powstały w jej ramach dwie 
sekcje: instrumentalna i wokalna. W sekcji instrumentalnej każdy uczestnik 
mógł sam wybrać instrument, na którym będzie grał. Członków orkiestry 
zaproszono na dwumiesięczny cykl cotygodniowych spotkań. Warsztaty dla 
grupy instrumentalnej prowadzili Marta Kaca i Huber Karmiński, natomiast 
dla grupy wokalnej – Martyna Gibes. Podczas prowadzonych przez muzyków 
warsztatów członkowie orkiestry przygotowali repertuar koncertu, który był 
wielkim świętem osiedla. Na koncercie grupa instrumentalna zaprezentowała 
akompaniament do wiersza Stanisława Barańczaka Small talk, a grupa wokal-
na wykonała utwór Zenime mamo. Koncert ten zgromadził dużą publiczność, 
a później przerodził się w sąsiedzki piknik, który być może stanie się jednym 
z elementów współczesnej wersji osiedla społecznego. 

Podsumowanie 

Robert Losik w tekście Muzyka w przestrzeni publicznej miasta. Z badań nad 
pejzażem dźwiękowym Wrocławia stawia pytanie o  to, czy we współczesnej 
cywilizacji wielkomiejskiej można jeszcze mówić, że dźwięk i muzyka służą 
budowaniu relacji społecznych21. To pytanie jest także ważne w niniejszym 
artykule, w  którym pokazano, że w  działaniach o  charakterze artystyczno-
-animacyjnym skierowanych do mieszkańców miast można łączyć studia nad 
dźwiękiem z ich społecznym charakterem. Celem zaproponowanych tu trzech 
metod słuchania osiedla nie jest analizowanie dźwięków pojawiających się 
w  przestrzeni, ale nawiązywanie relacji i  tworzenie więzi międzyludzkich, 
o które trudno w dzisiejszym skonwencjonalizowanym świecie. Rytm osiedla, 
w który warto się wsłuchać, nie jest bowiem rytmem rozumianym w kontek-
ście muzyki, ale efektem ludzkich interakcji w przestrzeni osiedla. 

21 R. Losik, Muzyka w przestrzeni publicznej miasta. Z badań nad pejzażem dźwiękowym 
Wrocławia, „Komisja Krajobrazu Kulturowego” 11/2008, ss. 253–264.
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Summary 

The article is an attempt to show how the perceptive sound studies can be combined 
with the social character of music in animation activities. In the first parts of the ar-
ticles, theoretical background and perspectives of sound studies are presented, with 
particular emphasis on issues related to the analysis of sounds in the dimension of 
human activity. The second part refers to researchers who treat the process of creat-
ing and listening to music as a bonding and identity tool. Further on, three models of 
listening to the housing estate were presented. The first one – listening as a sound map, 
the second one – listening as a sound walk, and the third one – listening as creation. 

Keywords: sound, sound landscape, listening, housing estate, sound function

Słowa kluczowe: dźwięk, pejzaż dźwiękowy, słuchanie, osiedle, funkcja dźwięków
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Bandcamp:  
obrzeża przemysłu muzycznego  
czy jego nowa siła napędowa?

Analiza serwisu

Olga Drenda, omawiając opublikowany na łamach serwisu npr.org artykuł 
Too Much Music: a Failed Experiment in Dedicated Listening1 zauważa, że „im 
łatwiejszy dostęp do rzadkich, zapomnianych, niszowych wydawnictw, tym 
więcej w nim czystego kolekcjonera, a mniej – uważnego słuchacza”2. Odno-
sząc się do zawartości i działalności takich cyfrowych serwisów, jak YouTube, 
Spotify czy Bandcamp, badaczka stwierdza: „[Z]a frajdą ze znaleziska nieko-
niecznie musi podążać zaangażowany odsłuch. Najpierw przestaje się zwracać 
uwagę na tytuły utworów, potem odróżniać jeden od drugiego, i koniec koń-
ców wszystko staje się muzakiem”. Ta pesymistyczna wizja zostaje przez nią 
szczegółowo omówiona w tekście Ale najpierw kawa, dostępnym na stronie 
internetowego magazynu Dwutygodnik.com. Drenda, odwołując się do publi-
kacji Jamesa Jacksona Totha, wymienia szereg niebezpieczeństw wiążących 
się z zanurzeniem w kulturę streamingu: 

Przestałam zwracać uwagę na to, kogo i czego słucham. Generowany nastrój 
stał się bardziej istotny niż gatunek, produkcja i inne sprawy, na które zwra-
całam wcześniej uwagę, pozwalałam więc algorytmom kręcić się w kółko, tak 
by tło robiło się samo. W pewnym momencie zauważyłam, że moje standar-
dy stały się naprawdę niskie i że podstawową jakością, jakiej wymagam od 
muzyki podczas pracy, jest dostarczanie przyjemnego i jednostajnego plum-
kania. O ile na początku korzystałam w tym celu z klasyki muzyki ambient 

1 J. Jackson Toth, Too Much Music: a  Failed Experiment in Dedicated Listening, npr.org, 
https://www.npr.org/sections/therecord/2018/01/16/578216674/too-much-music-a-failed-
experiment-in-dedicated-listening [29.11.2019].

2 O. Drenda, Ale najpierw kawa, Dwutygodnik.com, https://www.dwutygodnik.com/arty-
kul/7651-ale-najpierw-kawa.html [29.11.2019].
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czy new age z lat 70. i 80. (te syntezatorowe obrazki pokryły się od tego czasu 
ładną patyną), koniec końców zdarzało mi się zamiast Harolda Budda czy La-
raajiego włączać klipy w stylu „Odprężająca muzyka dla twojego kota” albo 
„Najlepsza częstotliwość do nauki”, ponieważ każdy z nich trwał co najmniej 
godzinę i wiedziałam, że niczym mnie nie zaskoczy. Coraz istotniejsze stawa-
ło się, aby muzyka sobie była, ale jednocześnie nie przeszkadzała. Streaming 
znakomicie wyręczał mnie w poszukiwaniach i kleił tapetę sam3.

Autorka zaznacza przy tym, że tego typu postawa „odkleja się coraz moc-
niej od doświadczenia słuchania4”. Drenda, porównując serwisy streamingo-
we do „sklepów z tapetami dźwiękowymi”5, zwraca uwagę na ich „plejlistowy 
charakter”6, w czym upatruje przyczyn coraz bardziej utylitarnego charakteru 
samej muzyki. Nie jest zresztą w tych zarzutach osamotniona, ponieważ w od-
niesieniu do Spotify pojawiają się one bardzo często. 

Interesujący pod tym względem wydaje się artykuł Michała Wieczorka, 
także opublikowany na łamach Dwutygodnika7. Podobnie jak Olga Drenda, 
analizuje on streaming z perspektywy odbiorcy coraz częściej kierującego się 
„użytecznością” wybieranych nagrań. Omawia znaczący wpływ cyfrowych bi-
bliotek i odtwarzaczy na wybory, jakich dokonują sami artyści oraz wytwór-
nie, z którymi współpracują. Według Wieczorka „każda piosenka znajdująca 
się w Spotify jest dokładnie opisana nie tylko pod względem gatunku, tempa 
czy wykonawcy, ale również bardziej wymyślnymi parametrami, jak tanecz-
ność, akustyczność czy nastrój”8. Parametry te są następnie analizowane przez 
zaawansowane algorytmy, aby w konsekwencji „zamknąć słuchacza w strefie 
komfortu”9, wymagając przy tym, by muzycy i wydawcy zaczęli działać pod 
ich dyktando10. Jak wskazuje autor, „uruchomiony w 2015 roku program Spo-
tify for Artists oferuje dane demograficzne i geograficzne słuchaczy, rozkład 
popularności piosenek w różnych miastach, co pozwala chociażby różnicować 
setlisty tak, by jak najlepiej odpowiadały lokalnym gustom”11. Dalej, wtórując 
Oldze Drendzie, stwierdza, że „w dostępie do informacji o tym, co jest popular-
ne, można upatrywać także przyczyn rosnącej homogenizacji i zalewu muzyki 
bezpłciowej, bezpiecznej. Od samej zawartości muzycznej ważniejszy staje się 

 3 Ibidem.
 4 Ibidem.
 5 Ibidem.
 6 Ibidem.
 7 M. Wieczorek, POTĘŻNE  algorytmy, Dwutygodnik.com, https://www.dwutygodnik.

com/artykul/8166-p-o-t-e-z-n-e-algorytmy.html [29.11.2019].
 8 Ibidem.
 9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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nastrój, który wywołuje”12. Zdaniem Wieczorka popularność abonamentowe-
go dostępu do muzyki, podzielonej przez algorytmy i ułożonej w tematyczne 
playlisty, ma również przełożenie na sytuację samych twórców, sprawiając że 

[...] coraz ciężej im utrzymać się z nagrań, a coraz większą część ich docho-
dów przynoszą koncerty. Nastąpiła zmiana paradygmatu. Kiedyś jeździło się 
w trasy, żeby promować płytę, dzisiaj wydaje się płytę, żeby móc pojechać 
w trasę. Nawet uznani muzycy muszą łapać się dodatkowych prac. Wynika 
to między innymi z tego, że tantiemy wypłacane przez serwisy streamingowe 
są bliskie zeru13.

Warto zaznaczyć, że wizja przedstawiona w  przywołanych artykułach, 
jakkolwiek trafna w  odniesieniu do takich platform, jak Spotify czy You- 
Tube, nie jest tak jednolita w kontekście wspomnianego przez Drendę serwisu 
Bandcamp. Zdaje się bowiem, że na tle bardziej komercyjnych narzędzi strea- 
mingowych Bandcamp jawi się jako najbardziej przejrzysty, funkcjonalny, 
uczciwy, a nawet bezkompromisowy. Taka opinia zawarta została m.in. w tek-
ście o znaczącym tytule Bandcamp nadzieją branży muzycznej, we wstępie do 
którego można przeczytać, że serwis „nie musi poddawać się presji inwesto-
rów, a do tego skupia się na byciu użytecznym i transparentnym dla wytwórni 
i artystów”14, na dodatek w czasach, w których króluje „wygodny i tani strea- 
ming, a fizyczne nośniki – poza niszowymi wyjątkami – umierają bądź już 
umarły”15. Warto więc zwrócić uwagę na tę platformę i zastanowić się, w ja-
kim stopniu różni się ona od bardziej znanych rozwiązań, jakie możliwości 
oferuje słuchaczom, twórcom i wydawcom, gdzie można szukać jej zalet oraz 
czy jest to pomysł, który ma szansę zrewolucjonizować rynek muzyczny 
i wprowadzić zmiany nie tylko w zakresie poszukiwania i kupowania nagrań, 
ale także ich słuchania. Zadanie to jest o tyle trudne, że serwis nie doczekał 
się dotąd opracowań analitycznych, zwłaszcza w literaturze polskojęzycznej. 
Należy więc odwołać się do (i tak znikomej) publicystyki oraz wypowiedzi 
użytkowników Bandcampa, a także przeprowadzić analizę zarówno strony in-
ternetowej (w tym wyszukiwarki oraz „wizytówek” artystów i wydawców), 
odtwarzacza, jak i aplikacji, aby przybliżyć jej ofertę i specyfikę działania.

Co prawda nie zostały jeszcze opublikowane raporty z działalności Band-
campa w  bieżącym roku, ale na podstawie dostępnych w  sieci materiałów 
można wnioskować, że wciąż rośnie popularność serwisu i wzmacnia się jego 

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Bandcamp nadzieją branży muzycznej, Electronic Beats, https://www.electronicbeats.pl/

bandcamp-nadzieja-branzy-muzycznej [30.11.2019].
15 Ibidem.
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pozycja w przemyśle muzycznym. Z omówienia, jakie znajduje się na stro-
nie Bandcamp Updates, wynika, że w 2017 r. zarobek oficyn, które zdecydo-
wały się skorzystać z narzędzi oferowanych przez Bandcamp, wzrósł niemal 
o 73%16, zaś sami artyści wzbogacili się łącznie o prawie 300 milionów dola-
rów17. Potwierdzenie tej informacji można znaleźć w internetowym wydaniu 
magazynu Electronic Beats, gdzie czytamy: 

Tak naprawdę wszystkie formy sprzedaży są coraz bardziej popularne na 
stronie. Digitalowa sprzedaż albumów wzrosła o 16%, pojedynczych tracków 
o 33%, a merch aż o 36%. Fizyczne kopie muzyki też nie mają na co narzekać, 
ponieważ winyle sprzedały się o 54% lepiej, kasety o 41%, a płyty CD o 18%. 
Jest to o tyle ciekawe, iż według raportu Nielsena średnia sprzedaż digitalowa 
zmalała o około 20%18. 

Liczby te robią wrażenie, gdy weźmie się pod uwagę, że w samym 2017 r. 
bandcampowi artyści zarobili tyle samo, ile w ciągu dziesięciu lat działalności 
serwisu19. Komentarz do raportu został zakończony – wydawać by się mo-
gło – odważnym, a nawet kontrowersyjnym pytaniem: „Czyżby Bandcamp 
miał niedługo stać się numerem jeden, jeśli chodzi o sprzedaż muzyki elektro-
nicznej na świecie?”20. W moim przekonaniu warto, choćby w celu ćwiczenia 
warsztatu badawczego, poszukać na nie satysfakcjonującej odpowiedzi. 

O możliwości, jakie twórcom i wydawcom oferuje serwis Bandcamp, zo-
stali zapytani sami zainteresowani. Przedstawiciele polskiej sceny niezależnej, 
przede wszystkim związanej z  muzyką elektroniczną, za największe zalety 
serwisu uważają jego przejrzystość i  funkcjonalność21, a  także bezpośredni 
kontakt ze słuchaczami, jaki on umożliwia22. Bezpośredniość została zresztą 
uznana za „jedną z unikalnych cech platformy”23 – według reprezentantów 
branży muzycznej pozwala ona zacieśniać więź z  odbiorcami, choć równie 
ważne jest to, że dzięki temu w sprzedaży materiałów nie uczestniczą żadni 
pośrednicy, to zaś wpływa na większe zyski, które – po prostu – łatwiej po-
dzielić24. Cytowany w  artykule Maciej Zambon, odpowiedzialny za oficynę 
Transatlantyk, podkreśla, że „sprzedając przez Bandcamp, artysta i label mają 

16 Bandcamp Updates, https://bandcampupdateshome.wpcomstaging.com/2018/02/12/the-
-bandcamp-2017-year-in-review [30.11.2019].

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 J. Woźniak, Trendy zmian na rynku muzycznym w Polsce, „Studenckie Prace Prawnicze, 

Administratywistyczne i Ekonomiczne” 27/2019.
20 Ibidem.
21 Bandcamp nadzieją...
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
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największą korzyść finansową ze sprzedanej muzyki. Można wstawiać tam 
bez limitu tyle muzyki, ile się chce, za darmo. Każdy może posłuchać danego 
utworu 3–4 razy w całości, zanim podejmie decyzję o kupnie”25. Kwestie zwią-
zane z uzyskiwaniem dochodu, w  tym dokładne zasady jego wyliczania, są 
doceniane przez wszystkich rozmówców. Przykładem może być wypowiedź 
Darka Pietraszewskiego z Pointless Geometry: 

Bandcamp ma moje uznanie przede wszystkim za to, że nie jest kolejnym 
portalem streamingowym, gdzie artysta jest stawiany na ostatnim miejscu 
w łańcuchu dystrybucji wynagrodzenia, za to bazuje na przejrzystych zasa-
dach i pozwala na pełną dowolność sposobu rozdziału zysków. Mimo tego, 
że w grę wchodzą realne pieniądze, nadal można odczuć, że jednak jest to 
support dla artystów i labeli, a nie bezrefleksyjny zakup towaru. Sposób dzia-
łania BC buduje społeczności wokół artystów i labeli, a to wydaje mi się naj-
większą obecnie wartością w kontekście dystrybucji muzyki w internecie26.

Interesująca wydaje się też wypowiedź jednego z poznańskich DJ-ów, któ-
ry działa zarówno jako twórca, jak i promotor muzyki, od lat organizując jed-
ną z najważniejszych imprez klubowych, poświęconą scenie drum’n’bassowej 
(DrumObssesion). Piotr „Alegria” Hauser tak mówi na temat Bandcampa:

Bandcamp propsuję na maksa, ale to jest cały czas bardziej sklep niż serwis 
streamingowy! Ich odtwarzacz pozostawia wiele do życzenia, mówiąc dyplo-
matycznie. Natomiast jako sklep robią niesamowicie dużo dobrego dla sceny, 
bo pozwalają praktycznie każdemu (nawet bez udziału wytwórni) sprzeda-
wać albo wręcz rozdawać (czy też oferować w spopularyzowanej bodaj przez 
Radiohead opcji „pay what you like”) swoją twórczość. Do tego jest opcja 
sprzedawania merchandise’u, z  którym wiążą się bardziej konkretne pie-
niądze niż ochłap ze sprzedaży mp3. Najważniejsze jest to, że ze wszystkich 
istniejących na rynku sklepów i pośredników BC zabiera twórcom i wytwór-
niom chyba najmniejszy procent, więc jest to jedna z najbardziej fair opcji. 
Takie rzeczy trzeba propsować i propagować kupowanie muzyki właśnie tam 
lub tam, gdzie wytwórnie założą swoje oficjalne sklepy. Im mniej hajsu pój-
dzie do pośrednika, tym lepiej dla sceny27.

Słowa te zwracają uwagę na dwie ważne kwestie dotyczące omawianej 
platformy. Po pierwsze, jest ona odbierana przede wszystkim jako sklep, 
w którym oprócz muzyki można nabyć również inne materiały promocyjne, 
oferowane przez wydawców i wytwórnie. Po drugie, narzędzia proponowane 
przez Bandcamp i charakter jego działalności uznawane są za bardziej uczciwe 

25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Sieję ziarno zajawki i będę to robił, dopóki starczy mi sił – rozmowa z Alegrią, Nowamuzyka.

pl, https://www.nowamuzyka.pl/2017/11/27/wywiad-alegria [30.11.2019].
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niż opcje dostępne w ramach innych, większych platform. Streamingowy cha-
rakter Bandcampa jest kwestią dużo mniej ważną, a możliwość przesłuchania 
poszczególnych albumów traktowana jest jako forma zachęcenia potencjalne-
go odbiorcy do dokonania zakupu, nie zaś do samego słuchania muzyki. 

Skoro jednak serwis jest tak wysoko ceniony przez osoby związane z dys-
trybucją muzyki, musi mieć znaczenie także dla samych odbiorców, bez któ-
rych zyski byłyby poza zasięgiem wydawców i twórców. Czym, poza specy-
ficznym i  specjalistycznym sklepem muzycznym, jest zatem Bandcamp dla 
słuchaczy? Pewnych wskazówek dostarcza Filip Lech, dziennikarz związany 
m.in. ze stroną internetową Culture.pl:

[M]ożliwość przeglądania kolekcji innych użytkowników przypomina mi 
wczesne lata last.fm albo pradawnych programów p2p (DC++, Soulseek). 
Możemy przeszukiwać kolekcje użytkowników z innych krajów i kontynen-
tów, poznawać ich gusta i zainteresowania, pomijając setki algorytmów, któ-
re pomagają nam przeglądać feedy w mediach społecznościowych, polecają 
muzykę na YouTubie albo Spotify. Wielu artystów, labeli umieszcza na Band-
campie swoje archiwa, bootlegi – bardzo dobrze, że właśnie tam. Bo w 2018 
roku w internecie możemy znaleźć bardzo dużo, ale wiedza jest rozsypana 
w losowych miejscach. Bandcamp traktuję jako jedną z bibliotek28.

Bandcamp to zatem nie tylko „nadzieja branży muzycznej”, jak głosi ty-
tuł artykułu opublikowanego na łamach „Electronic Beats”, ale także bogata 
baza muzyczna, z której mogą korzystać odbiorcy – na własnych zasadach, 
nie polegając wyłącznie na algorytmach. Warto więc poddać analizie interfejs 
platformy, aby zweryfikować i rozszerzyć informacje zawarte w cytowanych 
tekstach.

Ponieważ Bandcamp jest złożonym serwisem, trudno jednoznacznie 
przedstawić jego charakter. Można wziąć pod uwagę następujące aspekty: 
stronę internetową, system oznaczania i wyszukiwania materiałów, zindywi-
dualizowane strony twórców i oficyn, a także aplikację mobilną, odtwarzacz 
muzyki (dostępny zarówno w  wersji desktopowej, jak i  online) oraz takie 
inicjatywy, jak Bandcamp Daily i Bandcamp Weekly (ten ostatni bazuje na 
cotygodniowo umieszczanych playlistach, prezentujących najciekawsze  – 
zdaniem odpowiedzialnych za nie selekcjonerów – materiały umieszczone 
na platformie). Warto więc zacząć od tego, co widzi odbiorca rozpoczynający 
swoją przygodę z Bandcampem.

Strona internetowa zbudowana jest z kilku segmentów. Pierwszy z nich, 
znajdujący się u góry platformy, przedstawia najnowsze artykuły opubliko-
wane przez dziennikarzy serwisu, przedstawiające rozbudowane, podzielone 

28 Bandcamp nadzieją...
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tematycznie muzyczne podsumowania 2019 r., w tym najlepsze wznowione 
wydawnictwa oraz najciekawsze albumy roku omawiane pod kątem gatun-
ków (choć dostępne jest też zestawienie ogólne). Krótko mówiąc, są to tre-
ści, które powstają w ramach serwisu Bandcamp Daily, określanego jako jego 
„opiniotwórcza i  dziennikarska odnoga”29. Dzięki temu użytkownicy mogą 
szybko zapoznać się z  bardziej znaczącymi albumami znajdującymi się na 
Bandcampie, a  także ze specyfiką poszczególnych gatunków, czy lokalnych 
scen prezentowanych w  ramach Bandcamp Daily. Niezależnie od tego, czy 
służy to poszerzaniu horyzontów słuchaczy czy zwiększeniu zainteresowania 
pewnymi zjawiskami i produktami, rozwiązanie to wydaje się użyteczne za-
równo dla odbiorców, jak i osób zaangażowanych w tworzenie platformy oraz 
samych artystów i wydawców sprzedających tam swoje materiały. Zabieg ten 
służy również podtrzymaniu uwagi słuchacza, zachęcając go do przejrzenia 
katalogu i wybrania z bogatej oferty interesujących go treści. Możliwe jest 
także zapisanie się do newslettera Bandcamp Daily, aby w każdy piątek otrzy-
mywać publikowane teksty oraz przeglądy.

Kolejny segment poświęcony jest bezpośrednio kwestiom związanym ze 
sprzedażą muzyki – zarówno w formie cyfrowej, jak i fizycznych nośników 
– oraz towarzyszącemu jej merchandisingowi. Użytkownik strony interneto-
wej informowany jest o aktualnych wynikach osiąganych przez serwis („fans 
have paid artists $442 million using Bandcamp, and $9.3 million in the last 
30 days alone”30) oraz o  albumach, które zostały właśnie zakupione. Treści 
te są aktualizowane na bieżąco – odbiorca otrzymuje komunikat zawierający 
nazwę artysty/zespołu/projektu, tytuł albumu, cenę, jaką za niego zapłacono, 
oraz kraj, z którego pochodzi nabywca. Zestawienie to ma dynamiczny cha-
rakter – ukazuje ruch na Bandcampie i dużą liczbę zamówień niemal z całego 
świata oraz pozwala użytkownikom zorientować się, jakie kwoty wydawane 
są na konkretne albumy, co może im pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. 

Bardzo ważną częścią strony głównej serwisu jest kategoria „New and 
Notable”, ukazująca najciekawsze z  najnowszych wydawnictw, jakie trafiły 
do katalogu Bandcampa. Zestawienie opublikowanie w formie kilku kolumn 
składa się z okładki, nazwy albumu/utworu, nazwy wykonawcy, gatunku mu-
zycznego oraz krótkiego opisu. „New and Notable” to niewielki, na pozór mało 
znaczący element, którego zadaniem – podobnie jak innych segmentów – jest 
zachęcenie użytkowników do poznania udostępnianych tam treści, a ostatecz-
nie do dokonania zakupu. W dalszej części znajduje się zachęta do pobrania 
aplikacji mobilnej, przeznaczonej dla posiadaczy systemów Android oraz iOS, 

29 Ibidem.
30 Stan na dzień 18.12.2019 r.
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albumy z kolekcji fanów, artystów i gości specjalnych wraz z komentarzami/
ocenami/opiniami, a także kategoria „Discover”, mająca dwie wersje: skróco-
ną i zaawansowaną.

W formie skróconej, do której można przejść ze strony głównej Band-
campa, zakładka „Discover” umożliwia przeszukiwanie bazy danych serwisu 
pod kątem: lokalizacji (miast, w  których działają artyści), nośnika (wydanie 
cyfrowe, płyta winylowa, płyta kompaktowa, kaseta), daty wydania (odlicza-
nej w formacie tygodniowym z uwzględnieniem muzyki, która ma premierę 
w danym dniu). Nie bez znaczenia są też opisy gatunków i podgatunków (np. 
brzmienia elektroniczne podzielone są na house, downtempo, techno, dubstep, 
drum’n’bass, dubstep; rock na rock progresywny, post-rock, garage rock, punk 
rock; alternatywa na shoegaze, indie rock, industrial, grunge, dream pop, jan-
gle pop). O tym, jak bardzo rozbudowany jest katalog Bandcampa, można się 
przekonać, klikając w link „browse by tags”, który ukazuje całą paletę popu-
larnych i niszowych nurtów, a  także indeks wszystkich artystów zarejestro-
wanych na platformie (w kolejności, w jakiej się na niej pojawili). Co ważne, 
każdy album można odsłuchać, nie opuszczając strony głównej, ponieważ po 
kliknięciu w okładki wydawnictw automatycznie pojawia się ich zawartość. 

Takie rozwiązania są niezwykle funkcjonalne oraz intuicyjne co najmniej 
z kilku powodów: zachęcają słuchaczy do przeszukiwania zasobów Bandcam-
pa i są tak ułożone, by odbiorca mógł swobodnie się po nich poruszać, zgodnie 
z własnymi preferencjami. Znamienne, że platforma rezygnuje z umieszcza-
nia reklam, zamiast nich publikując komentarze fanów, a  także opinie oraz 
przeglądy przygotowane przez publicystów. W  ten sposób buduje zaufanie 
użytkowników, kierując do nich wysokiej jakości treści, które pozwalają im 
pogłębiać wiedzę o muzyce i w nienachalny sposób zachęcają do zakupu wy-
branych wydawnictw. 

Przyglądając się zawartości strony głównej platformy, a przede wszystkim 
jej rozwinięciom w postaci Bandcamp Daily i Bandcamp Weekly, można jed-
nak zauważyć, że Bandcamp preferuje określony typ odbiorcy. Chodzi o słu-
chacza świadomego, zaangażowanego, prawdziwie zainteresowanego muzyką 
i  poszukującego mniej oczywistych rozwiązań. Wskazuje na to wypowiedź 
Marcina Piechowiaka, działającego w wytwórni Astigmatic Records: 

Bandcamp promuje muzykę niezależną, bez względu na popularność artysty. 
To właśnie za sprawą kumatego środowiska dziennikarskiego. Myślę, że to 
duży plus w porównaniu z  innymi popularnymi serwisami streamingowy-
mi, które głównie promują i rekomendują muzykę artystów, których ludzie 
już znają. Znacznie trudniej zaistnieć mało znanemu artyście na platformach 
typu Spotify czy Tidal. Tutaj lepiej sprawdza się Bandcamp lub Soundcloud31. 

31 Bandcamp nadzieją...
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Piechowiakowi wtóruje Maciej Zambon: 

[...] wydaje mi się, że Bandcamp to jednak portal dla ludzi z wyrobionym gu-
stem i tych, którzy rzeczywiście poszukują czegoś bardziej offowego, czego 
nie ma w radiu, w TV itp. Zdecydowanie jest dla nich jakąś alternatywą32. 

Jakie zjawiska promuje zatem Bandcamp? Odwołując się do treści publi-
kowanych w opiniotwórczych częściach serwisu, można stwierdzić, że są one 
różnorodne, ale też niszowe, o  czym przekonują takie zestawienia, jak: The 
Best Experimental Music on Bandcamp: November 201933, Death Metal, Impro-
vised Jazz, Minyo Footwork and More34, Bandcamp Navigator, November 2019: 
From Brazilian Punk to Political Folk35 czy Inside Yetee Records, Video Game 
Music’s Most Inventive Label36. 

Warto zaznaczyć, że przywiązanie do mniej znanych, eksperymentalnych 
gatunków muzycznych oraz uwzględnienie mikrogatunków to nie jedyna ce-
cha charakterystyczna Bandcampa – serwis kojarzy jest bowiem także z pro-
mowaniem „kultury kasetowej”, o czym opowiada m.in. Michał Fundowicz, 
założyciel niewielkiej oficyny Czaszka Records, wydającej muzykę właśnie 
na kasetach37. Zapytany o mocne i słabe strony działania w tego typu niszy, 
mówi:

Bandcamp jest platformą bardzo ułatwiającą sprawy. Podoba mi się kierunek, 
w którym zmierza, nastawienie na rozwój społecznościowego potencjału. Po-
zwala komunikować się bezpośrednio ze słuchaczami. Czaszka doczekała się 
małego grona osób, które regularnie nas wspiera – to cieszy. Przy tym wize-
runek Bandcampa jest bardzo pozytywny. Nie widać tej ekspansji, chciwości 
charakteryzującej inne platformy38. 

Dlaczego właśnie ten nośnik? Przyczyny można upatrywać w przywoła-
nej wcześniej niszowości. Jak zauważa Bartosz Nowicki: „w 2017 na Band-

32 Ibidem.
33 M. Masters, The Best Experimental Music on Bandcamp: November 2019, Bandcamp Daily, 

https://daily.bandcamp.com/best-experimental/the-best-experimental-music-on-bandcamp-
november-2019 [18.12.2019].

34  Death Metal, Improvised Jazz, Minyo Footwork and More, Bandcamp Daily, https://daily.  
bandcamp.com/seven-essential-releases/this-weeks-essential-releases-november-22 [18.12. 
2019].

35 R. Newsome, Bandcamp Navigator, November 2019: From Brazilian Punk to Political Folk, 
Bandcamp Daily, https://daily.bandcamp.com/bandcamp-navigator/bandcamp-navigator-no-
vember-2019-from-brazilian-punk-to-political-folk [18.12.2019].

36 Z. Camp, Inside Yetee Records, Video Game Music’s Most Inventive Label, Bandcamp Daily, 
https://daily.bandcamp.com/label-profile/yetee-records-profile [18.12.2019].

37 Kaseta jest przygodą – rozmowa z  Michałem Fundowiczem, Nowamuzyka.pl, https://
www.nowamuzyka.pl/2018/02/06/rozmowa-michalem-fundowiczem [18.12.2019].

38 Ibidem.
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campie lądowało 50 kaset dziennie” i  choć autor tekstu Wciągnięta taśma / 
Rzecz o polskiej scenie kasetowej pisze wręcz o fenomenie kulturowym, na któ-
ry składają się „setki kasetowych premier, dziesiątki wydarzeń, kooperacji, 
giełd fonograficznych, stylistyk i  zjawisk dźwiękowych, a  także budowanie 
(a właściwie to odbudowywanie) więzi i relacji między wydawcami, autorami 
i  słuchaczami”39, to uważa, że na polskiej scenie muzycznej jest to zasługa 
„zaledwie kilku labeli, za którymi stoi niespełna kilkanaście osób”40. Przyczyn, 
dla których osoby te wybierają właśnie kasety, jest według Nowickiego kilka, 
a można wśród nich wymienić:

– aspekt wizualny (Janek Ufnal z oficyn Wounded Knife i Mondoj twier-
dzi, że „jest to format bardzo wdzięczny, pozostawia dużo możliwości w kwe-
stii rozwiązań graficznych i opakowaniowych. Mamy w domu kilkaset kaset, 
wiele z nich to po prostu bardzo ładne przedmioty”41, a autor tekstu dodaje: 
„unikatowe artefakty, jakimi są wydawane dziś kasety, powinny cieszyć się 
powodzeniem wśród miłośników dobrego projektowania. Ogromną uwagę la-
bele poświęcają na wizualną reprezentację, która poszerzałaby oddziaływanie 
estetyczne poza recepcję słuchową”42);

– aspekt ekonomiczny (według Fundowicza „jedną z  motywacji przy-
świecającą publikowaniu muzyki w formacie kasetowym jest fakt, że kaseta 
jest najtańszym nośnikiem zarówno w procesie wydawniczym, jak i w dupli-
kacji. Tanie przy zakupie, są też stosunkowo niedrogie w produkcji”43);

– nostalgię i  sentyment („również sentyment za nośnikiem z  dzieciń-
stwa, związany z pierwszymi muzycznymi odkryciami, tworzeniem własnych 
kolekcji i kompilacji, a wreszcie celebracją odsłuchu z materialnego, analo-
gowego nośnika może mieć istotny wpływ na chęć wydawania muzyki na 
taśmie”44);

– ideę („jakikolwiek sentyment niknie jednak wobec idei przyświecającej 
inicjatywom związanym z kasetowymi labelami. Mowa o etosie D.I.Y., utożsa-
mianym z promowaniem sztuki bez oglądania się na zysk, wzajemnym wspar-
ciem w obrębie sceny czy osobistym zaangażowaniem na wszystkich etapach 
wydawania muzyki”45);

39 B. Nowicki, Wciągnięta taśma / rzecz o polskiej scenie kasetowej, 1 uchem 1 okiem, http:// 
1uchem1okiem.blogspot.com/2018/03/wciagnieta-tasma-rzecz-o-polskiej.html [18.12.2019].

40 Ibidem.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem
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– brzmienie („kaseta nie tylko ma swoje brzmienie w postaci ciepłego, 
jednostajnego, analogowego szumu, ale również określoną charakterystykę 
przenoszenia częstotliwości”46);

– tworzywo („scena kasetowa i jej otwartość na eksperyment kumuluje 
wokół siebie twórców, którzy nie dość, że związani są z nośnikiem jako artyści, 
czy wydawcy, to eksperymentują z nim i jego fizycznymi właściwościami”47);

– „wolne słuchanie” („kaseta jest nośnikiem narzucającym jeszcze trochę 
skupienia, dyscypliny przy słuchaniu. Trzeba zmienić stronę, trzeba posłuchać 
całego albumu w tej, a nie innej kolejności. To taki ostatni nośnik z dobrymi 
manierami”48).

Ideę „wolnego słuchania”, zwanego też „kulturą slow-listeningu”, pró-
bują zaszczepić w słuchaczach również twórcy Bandcampa. Potwierdzają to 
strony-wizytówki poszczególnych oficyn i  artystów, które przeanalizuję na 
przykładzie katalogu polskiego netlabelu Trzy Szóstki49 (który działa przy 
wsparciu fanów facebookowej strony o  tej samej nazwie) oraz poszczegól-
nych albumów jego podopiecznych. Za przewodników po Bandcampie po-
służą tu: poznańskie trio Her Side, które pod szyldem Trzech Szóstek nagrało 
dwie płyty (Garage EP 50 i Reflections51) oraz duet Cudowne Lata52.

Bandcampowa strona artysty, a dokładnie każdego z jego albumów, zawie-
ra odtwarzacz, który pozwala na przesłuchiwanie całych płyt, a także poszcze-
gólnych utworów. Dostępne są również opcje udostępniania odtwarzacza na 
stronach internetowych, blogach i w mediach społecznościowych (które po 
kliknięciu odsyłają do właściwej witryny, choć działają też na stronach ze-
wnętrznych) oraz umieszczania albumu na „liście życzeń”, którą dysponuje 
każdy użytkownik (podobnie jak „kolekcją”, w której wyświetlane są wszyst-
kie zakupione przez niego materiały). 

Muzykę można kupić w kilku formatach – w przypadku Her Side są to 
m.in. pliki mp3 i FLAC, przy czym istnieje możliwość wskazania ceny, jaką 
chcemy za nią zapłacić. Funkcja „Name your prize” pozwala na wpisanie kwo-
ty „0”, lecz pojawia się wtedy komunikat: „Pay 3 PLN or more to add this 
release to your Bandcamp collection, get unlimited mobile streaming, and di-
rectly support Trzy Szóstki”. Słuchacz ma zatem wybór: albo zdecyduje się 

46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Netlabel zakończył działalność w 2020 r.
50 Trzy Szóstki, https://trzyszostki.bandcamp.com/album/garage-ep [18.12.2019].
51 Trzy Szóstki, https://trzyszostki.bandcamp.com/album/reflections [18.12.2019].
52 Trzy Szóstki, https://trzyszostki.bandcamp.com/album/k-ko-i-krzy-yk [18.12.2019].
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na zdobycie wydawnictwa za darmo, albo wybierze kwotę minimalną, dzię-
ki czemu zakup zostanie odnotowany na jego (fanowskiej) stronie i dostanie 
nielimitowany dostęp do streamingu, który w wersji podstawowej pozwala na 
kilka odtworzeń poszczególnych albumów – zarówno w wersji internetowej, 
jak i mobilnej. Wspomniana „wizytówka” wzbogacona jest również o notkę na 
temat artysty, choć często udostępniane są tam również krótkie recenzje na-
grań, pojawiają się daty premier i gatunki muzyczne, jakimi oznaczono dany 
materiał. Podobnie jest w przypadku Cudownych Lat, z tym że duet dyspo-
nuje także nośnikami fizycznymi, które zostały wyróżnione i opatrzone ceną. 
Często sprzedawane są też inne produkty, takie jak koszulki i kubki z logo-
typami zespołów czy wydania kolekcjonerskie niektórych pozycji z  dysko- 
grafii. 

Na wyróżnienie zasługuje system tagowania gatunków muzycznych pod 
każdym materiałem, ponieważ umożliwia sprawne poruszanie się po ogrom-
nej bibliotece Bandcampa i  poszukiwanie kolejnych interesujących treści. 
Podlinkowane nazwy odsyłają do podstron konkretnych stylistyk, co pozwala 
na dalszą eksplorację wybranych nurtów, uwzględniając nośniki, lokalizację 
artysty oraz dostęp do powiązanych mikrogatunków przez sprzężoną z nimi 
playlistę. Albumy można też podzielić według osiąganych przez nich wyni-
ków sprzedaży oraz dat ich premier. 

Na dole stron artystów znajduje się przekierowanie do podobnych twór-
ców, a po prawej stronie umieszczony jest krótki biogram i dyskografia muzy-
ków (bądź oficyny, która ich wydaje). Całość jest funkcjonalna i przejrzysta, 
łatwo się po niej poruszać, a dziennikarzom/publicystom/blogerom – wyła-
wiać potrzebne informacje. 

Podobnie wygląda aplikacja mobilna, której interfejs nie różni się od tego 
w wersji desktopowej, poza tym że jest nieco uproszczony. Również tutaj na-
cisk położono na eksplorowanie gatunków i podgatunków muzycznych, ale 
bardziej widoczna jest opcja Bandcamp Weekly, która co tydzień prezentuje 
nowe playlisty. Nie są one jednak, jak w Spotify, spersonalizowane, ponieważ 
wszystkim użytkownikom wyświetla się ta sama zawartość, stworzona przez 
pracowników Bandcampa lub z udziałem zaproszonych, bardziej znanych wy-
konawców. Pod  tym względem są one zbliżone do opracowań z Bandcamp 
Daily, tworząc ich ciekawe uzupełnienie.

Warto więc skorzystać z podziału, który proponuje sam serwis. Bandcamp 
jest bowiem platformą zarówno dla fanów, jak i dla artystów oraz twórców. 
Fanom proponuje zaawansowane narzędzia do poszukiwania interesującej 
muzyki według różnych kryteriów. To nie tylko – jak można przeczytać na 
stronie internetowej – „natychmiastowe odtwarzanie muzyki, obserwowanie 
i wspieranie ulubionych artystów, tworzenie listy życzeń, prezentowanie ko-
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lekcji i obserwowanie innych użytkowników o podobnych gustach”53, ale tak-
że swoboda w tworzeniu prywatnych zasobów. Dzięki serwisowi użytkownik 
może nawiązać więź z  artystą/wydawcą oraz odejść nieco od „utylitarnego 
charakteru muzyki”, angażując się w nawigowanie po serwisie i odkrywanie 
jego zasobów. 

Użyteczność Bandcampa, zwłaszcza w  jego wersji mobilnej, jest jednak 
często krytykowana, przede wszystkim za archaiczny charakter oraz niewy-
starczająco rozbudowany system społecznościowy. Wskazują na to m.in. roz-
mówcy redaktora „Electronic Beats”, według których „Bandcamp jest dosko-
nały, gdy słuchamy w domu – gdy jednak w ruch idzie komórka, niekiedy 
poszczególne utwory lekko się zacinają [...] w  tej chwili na BC brakuje mi 
narzędzi do wspólnej komunikacji użytkowników portalu. Budowanie swo-
jej kolekcji to zdecydowanie za mało”54. Warto podkreślić, że Bandcamp nie 
jest dla wszystkich, dlatego tak się różni od Spotify, któremu Olga Drenda 
zarzuciła „muzakowy charakter”. Specyfika tej platformy polega bowiem na 
tym, że przyciąga słuchaczy zainteresowanych niebanalną muzyką, o ukształ-
towanym guście, którzy gotowi są zapłacić za muzykę i nabyć ją na nośniku 
fizycznym. Trudno przy tym stwierdzić, że tego typu postawa jest w opozycji 
do postawy opisanej przez Drendę, ponieważ może ona cechować tych sa-
mych odbiorców. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podejścia te nieustannie się 
uzupełniały w zależności od aktualnych potrzeb użytkowników.

Artystom Bandcamp zaś podpowiada: „sprzedawaj bezpośrednio fanom, 
mając pełną kontrolę nad muzyką i  cenami. Miej łatwy dostęp do danych 
klientów, statystyk w czasie rzeczywistym i raportów muzycznych”55. Jak wy-
nika z  przywołanych wcześniej wypowiedzi, największą zaletą współpracy 
z tą platformą jest bezpośredni zysk ze sprzedaży, trudny do osiągnięcia za po-
średnictwem dużych serwisów streamingowych, oraz dostrzeganie nie tylko 
popularnych wykonawców. Potwierdza to wypowiedź Marcina Piechowiaka 
dla „Electronic Beats”: 

[...] myślę, że to duży plus w porównaniu z innymi popularnymi serwisami 
streamingowymi, które głównie promują i  rekomendują muzykę artystów, 
których ludzie już znają. Znacznie trudniej zaistnieć mało znanemu artyście 
na platformach typu Spotify czy Tidal. Tutaj lepiej sprawdza się Bandcamp 
lub Soundcloud [dzięki czemu] jawi się on jako alternatywa dla szkodliwego 
modelu oferowanego przez Spotify i innych gigantów56.

53 Bandcamp.com, www.bandcamp.com [19.12.2019].
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Bandcamp nadzieją...
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Ważne też, że na Bandcampie można kupić nie tylko wybrane wydaw-
nictwa, ale także wiele innych produktów związanych z danym artystą, dzię-
ki czemu jego zyski mogą być większe niż w innych, bardziej komercyjnych 
serwisach. Mimo to pojawiają się tutaj problemy, takie jak zasięgi twórców 
i wydawnictw. Bandcamp nie może bowiem zapewnić muzykom tak dużych 
zasięgów, toteż pojawiają się opinie takie jak: „traktowałbym te platformy jak 
festiwal showcase’owy albo darmowy staż, który możesz wpisać sobie do CV, 
czyli na nim nie zarobisz, ale może pomóc ci pozyskać inne formy zarobku”57.

Co oferuje więc Bandcamp właścicielom oficyn wydawniczych? W dużej 
mierze to samo, co pojedynczym artystom, poza pewnymi rozwiązaniami or-
ganizacyjnymi, takimi jak „ujednolicona księgowość i statystyki dla wszyst-
kich artystów, jeden interfejs realizacji dla wszystkich towarów oraz bezpo-
średnie płatności”58. Są to użyteczne narzędzia, znacznie ułatwiające pracę 
i  formalności związane z prowadzoną działalnością. W kwestii popularyzo-
wania samej muzyki platforma ta najbardziej pomaga niszowym wydawcom, 
których Spotify zdaje się nie zauważać.

Czy Bandcamp działa na obrzeżach rynku muzycznego? Zdaje się, że tak, 
choć obrzeża te wcale nie są takie małe. Przytoczone w tekście statystyki oraz 
liczby, którymi chwali się serwis, wskazują na jego rosnącą popularność i za-
interesowanie użytkowników udostępnianymi treściami. Jest to jednak przede 
wszystkim miejsce dla mniej znanych artystów i niszowych oficyn wydawni-
czych, które nie szukają możliwości zarobku za pomocą komercyjnych plat-
form, a swoją ofertę kierują do słuchacza otwartego na poszukiwania w boga-
tym świecie nowych gatunków. Bandcamp stawia na społeczność zbudowaną 
z twórców, wydawców i słuchaczy, którzy cenią niezależność i nie polegają na 
algorytmach stosowanych przez inne platformy muzyczne. W pewnym sen-
sie jest to więc serwis wyrastający z ducha D.I.Y., o czym pisała Jhessica Reia 
w artykule Napster i nie tylko: muzyka cyfrowa przekształca system produkcji 
i wykorzystania muzyki w subkulturach DIY, wskazując na przywiązanie użyt-
kowników Bandcampa do idei „zrób to sam”59. W tym sensie jest on nadzieją 
rynku muzycznego, w tym twórców i dystrybutorów, którzy działają na jego 
obrzeżach, oraz słuchaczy, którzy są nimi zainteresowani. Platforma ta nie 
stanowi zagrożenia dla Spotify czy YouTube’a, choć nie jest też dla nich al-
ternatywą – należy ją raczej traktować jako pewne uzupełnienie. Bandcamp 
wypełnia bowiem lukę na rynku muzycznym, promując te obszary, które są 
przez masowy przemysł muzyczny niezauważane lub pomijane.

57 Ibidem.
58 Bandcamp.com.
59 J. Reisa, Napster i nie tylko: muzyka cyfrowa przekształca system produkcji i wykorzystania 

muzyki w  subkulturach DIY, s. 1, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/313/486 
[19.12.2019].
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Summary

Operating since 2008, Bandcamp service is a complex project, considered by some jour-
nalists as “a hope of the music industry.” Consisting of an on-line shop (offering mainly 
niche, alternative music), a comprehensive range of music recordings, a music player, 
Bandcamp Weekly playlists, and an opinion-shaping portal Bandcamp Daily, the ser-
vice itself and its mobile app are considered a promising and interesting alternative for 
major platforms such as Spotify, Deezer, Tidal, or YouTube. Bandcamp supports artists 
and publishers offering them clear rules of cooperation and a direct profit on sales of 
their own productions, and in the same time attracts listeners’ attention providing 
them rich content and countless recordings representing a variety of genres. The aim 
of the article is to characterize the service, to identify its strengths and weaknesses, 
to describe its specificities, and eventually to determine, what is the actual position 
of Bandcamp in relation to the giants of the streaming industry and what are its real 
capabilities.

Keywords: Bandcamp, streaming, music industry

Słowa kluczowe: Bandcamp, streaming, przemysł muzyczny
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Wymyślanie przeszłości, wymyślanie przyszłości 
Między futuryzmem a nostalgią  

w mikrogatunkach muzyki elektronicznej

Elektronika jako muzyka przyszłości

Utwór muzyczny jest dziełem sztuki, które rozwija się w czasie; jego istotą jest 
proces zmiany – sekwencji dzięków i wywoływanych przez nie emocji – któ-
rego doświadczamy w trakcie słuchania. Relacja muzyki z czasem może być 
również rozpatrywana w  inny sposób: poprzez jej powiązanie z  kulturowo 
i społecznie pojmowaną przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Istnieje 
wiele nurtów muzycznych, które odwołują się do tradycji – opartej na źró-
dłach lub „wynalezionej” – ewokując wyobrażenia „dawnych czasów”. Istotą 
muzyki pop1 z kolei jest (a raczej teoretycznie powinno być) jej zakorzenienie 
w „tu i teraz” słuchacza; można za Simonem Reynoldsem stwierdzić, że „pop 
to dreszcz chwili”2. Jak natomiast miałaby brzmieć przyszłość?

Rozważania o ewolucji muzyki i kształcie gatunków, które dopiero się wy-
łonią, leżą daleko poza ambicjami tego artykułu. Muzyka przyszłości pozosta-
je niewiadomą. Łatwo jednak pokazać, co miało być brzmieniem przyszłości: 
muzyka elektroniczna3. Jak pisze Mark Brend:

1 Należy zaznaczyć, że termin „muzyka pop” sprawia kłopoty z powodu niedookreślenia 
jego desygnatu. Wątpliwości wzbudza to, czy w ogóle powinniśmy postrzegać pop jako gatu-
nek, a więc pewną przestrzeń twórczości odrębną np. od rocka, jazzu czy folku. Jak zauważa 
Timothy Berg, popem nazywane są „formy muzyki, które są nieklasyczne, bardzo mainstrea- 
mowe, przeznaczone do odbioru przez szeroką publiczność i  często kontrolowane przez gi-
gantów muzycznego biznesu”. Zob. T. Berg, Pop music, w: T. Pendergast, S. Pendergast (red.), 
St. James Encyclopedia of Popular Culture, t. 4: P–T, Farmington Hills 2000, s. 83.

2 S. Reynolds, Retromania. Jak popkultura żywi się własną przeszłością, tłum. F. Łobodziń-
ski, Warszawa 2018, s. 44.

3 Również ten bardzo pojemny i lekko niewspółczesny termin domaga się doprecyzowa-
nia. Nie określa on rzecz jasna wszelkiej muzyki, w której wykonanie i produkcję zaangażo-
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W mniej więcej pierwszych sześciu dekadach XX wieku muzyka elektro-
niczna często była postrzegana jako wizjonerska. Była muzyką przyszłości, 
muzyką bez tradycji, ścieżką dźwiękową nadchodzącej ery, w której wszyscy 
sunęlibyśmy do pracy w latających samochodach. Nic nie starzeje się szybciej 
niż ten rodzaj spekulacji4.

Olga Drenda z kolei odnajduje asocjację muzyki elektronicznej z przyszłoś- 
cią m.in. w latach 80. ubiegłego wieku:

Eksperymenty Delii Derbyshire czy Eugeniusza Rudnika oraz narzędzia – 
taśma i syntezator, osadzane w kontekście filmów i programów o kosmosie, 
mocno naznaczyły popularne wyobrażenia dźwięków przyszłości: można to 
prześledzić w programach popularnonaukowych i kinie science fiction. W la-
tach 80. na Zachodzie z przyszłością kojarzyły się wypolerowane elektronicz-
ne produkcje Jean-Michela Jarre’a czy zespołu Yello; po wschodniej stronie 
żelaznej kurtyny słychać było bardziej niepokojące, chropowate, naładowane 
złożonymi emocjami dzieła Andrzeja Korzyńskiego czy Edwarda Artemiewa5.

Według Reynoldsa – choć to retrospektywny pogląd – pod koniec tamtej 
dekady kategoria przyszłości była związana z taneczną muzyką elektroniczną: 

Pamiętam, że w tamtym czasie stwierdziłem w kolumnie z recenzjami singli, 
że muzyka house okazała się czymś zupełnie nieudanym; wydawała się nie 
mieć, w porównaniu z hip-hopem, specjalnej przyszłości. Oczywiście bardzo 
się myliłem, jak tylko pomylić może się chłopiec, ponieważ to, co do tej pory 
słyszeliśmy, było zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Co do house mające-
go przyszłość... house był przyszłością6.

Co właściwie sprawiało, że muzyka elektroniczna – w różnych momentach 
i w różnych swoich formach – była kojarzona z przyszłością? Z pewnością 
istotny jest tutaj kontekst jej powstawania; muzyka korzystająca z nowych 
osiągnięć technologii, w której źródłem dźwięku jest interakcja twórcy z ukła-
dem elektronicznym, zapowiadała nieznane wcześniej możliwości pozbawio-
ne naturalnych ograniczeń idiofonów, membranofonów, chordofonów i aero-

wany był sprzęt elektroniczny – w takim wypadku dziś oznaczałby bowiem właściwie każdą 
muzykę. Należy go raczej zawęzić do muzyki, w której wykorzystanie sprzętu elektronicznego 
stanowi istotę procesu twórczego. Warto pamiętać, że terminy „electro” oraz „techno” nie są 
synonimami muzyki elektronicznej – to tylko jej taneczne podgatunki, fragmenty znacznie 
większej całości o dość nieostrych granicach.

4 M. Brend, The Sound of Tomorrow. How Electronic Music was Smuggled into the Main- 
stream, London 2012, s. xi.

5 O. Drenda, Muzyka przyszłości, przyszłość muzyki, „Znak” 733/2016, www.miesiecznik.
znak.com.pl/muzyka-przyszlosci-przyszlosc-muzyki [4.07.2019].

6 S. Reynolds, Energy Flash. A Journey Through Rave Music and Dance Culture, Berkeley 
2012, s. 19.
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fonów. Muzyka elektroniczna – efekt rozwoju techniki – stała się synekdochą 
kojarzonej z przyszłością wizji postępu technologicznego w ogóle. Sama idea 
„muzyki przyszłości” jest jednak paradoksalna. W jaki sposób dostępny w da-
nym momencie nurt czy gatunek miałby być zarazem gatunkiem przyszłości? 
Czy chodziłoby o jego antycypowane upowszechnienie, wejście w rolę nowe-
go popu? To właśnie społeczne oddziaływanie muzyki, jej zdolność do wywo-
ływania nowych zjawisk kulturowych miał na myśli Reynolds, stwierdzając, 
że „house był przyszłością”. Czy jednak fani Jean-Michela Jarre’a mogli się 
spodziewać, iż brzmienia zbliżone do twórczości tego artysty będą pewnego 
dnia odzwierciedlać „tu i teraz” masowego słuchacza? Dziś wiemy, że do tego 
nie doszło. Obecnie, a zatem „w przyszłości”, muzyka elektroniczna jest raczej 
„spadkobierczynią muzyki klasycznej” – przynajmniej wedle samego Jarre’a7.

Elektronika jest więc klasyką; nawet jej taneczne, frywolne, niedążące ku 
jakiejkolwiek pomnikowości odmiany, takie jak rave, zdążyły przejść proces 
muzealizacji8 i retromańskiego zapętlenia, czyli następujących co pewien czas 
revivalów9. Poszczególne gatunki muzyki elektronicznej nie stanowią już więc 
„muzyki bez tradycji”, wręcz przeciwnie, coraz większy jej ciężar zachęca do 
eksploracji przeszłości, jej odnawiania i  cytowania. Często przytaczanym – 
głównie za sprawą Marka Fishera – przykładem nostalgii w  muzyce elek-
tronicznej jest twórczość Buriala, brytyjskiego producenta, który w  swoim 
biogramie na łamach portalu AllMusic.com został określony jako jeden z „naj-
bardziej uznanych, wpływowych i  enigmatycznych muzyków elektronicz-
nych początku XXI wieku”10. Fisher, analizując debiutancki album długograją-
cy artysty, czyli wydaną w 2006 r. płytę Burial, zwraca uwagę głównie na jej 
hauntologiczny wymiar; ta „oniryczna muzyka taneczna” ma być nawiedzana 
przez widma dawnych potencjalnych przyszłości kultury rave, przez tęsknotę 
osób, które z racji obowiązków dorosłości musiały porzucić ten styl życia, jak 
i tych, którzy są zbyt młodzi, by móc doświadczyć rave’u z czasów jego świet-
ności11. Przytłumione, pełne trzasków i niedoskonałości brzmienie twórczości 
Buriala wywołuje wrażenie uczestnictwa w zapośredniczonym, zakłóconym 

7 Jean-Michel Jarre: muzyka elektroniczna staje się muzyką klasyczną XXI wieku, 2016, 
www.polskieradio.pl/7/160/Artykul/1537035,JeanMichel-Jarre-muzyka-elektroniczna-staje-sie-
muzyka-klasyczna-XXI-wieku [4.07.2019].

8 B. Nowicki, Zmierzch nowych brzmień, 2018, www.dwutygodnik.com/artykul/7919-
-zmierzch-nowych-brzmien.html [4.07.2019].

9 S. Reynolds, Retromania..., ss. 492–495.
10 Jason Birchmeier, Biography, www.allmusic.com/artist/burial-mn0000643682/biography 

[7.07.2019].
11 M. Fisher, Ghosts of My Life. Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures, Win-

chester 2014, ss. 98–100.
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odbiorze, np. odsłuchu pirackiej stacji radiowej12 czy przebywania w łazience 
w trakcie imprezy. Przypomina to wypowiedzi innego artysty, Jamesa Ferrero, 
twórcy muzyki w  stylu popu hipnagogicznego, którego zdaniem inspiracją 
hauntologicznie zorientowanych muzyków były niejasne wspomnienia zasły-
szanych w dzieciństwie utworów – muzyki, którą rodzice odtwarzali wieczo-
rami i którą można było usłyszeć zza ściany13. Burial w swoich brzmieniach 
odwołuje się jednak nie tyle do ech ledwo docierających do dziecięcego po-
koju, ile raczej do niespełnionego ideału clubbingu, nostalgii za czymś, czego 
samemu nie miało się okazji doświadczyć, i za przyszłością, która nie nastała.

Uwikłanie muzyki elektronicznej w wyobrażenia przeszłości i przyszłoś- 
ci jest szczególnie interesujące w wypadku mikrogatunków, które swoje po-
wstanie – a przynajmniej przetrwanie – zawdzięczają internetowi, medium 
wciąż określanemu mianem „nowego” czy nawet „nowego nowego”. Wyłania-
nie się z przestrzeni sieci nie pozostaje ideologicznie przezroczyste. Jak pisze 
Éric Maigret:

Internet z impetem opanował współczesny świat wyobrażeń, zanim stał się 
szeroko rozpowszechnionym narzędziem czy medium. Jego wspaniałe moż-
liwości uczyniły z niego najpierw utopię podzielaną przez wszystkich tych, 
którzy z przyzwoleniem nowej techniki marzą o ustanowieniu Ceberii, „pla-
netarnego miasta” opartego na wolności, inteligencji, natychmiastowości 
i  braterskości wymian bez granic. Umożliwiając kontakt między wszystki-
mi, anonimowo lub nie, Internet oznaczałby koniec hierarchii społecznych, 
zwiększał rozwój zbiorowej inteligencji lub ogłaszał wyzwolenie kultury 
masowej symbolizowanej przez telewizję, która do tej pory topiła jednostki 
w bierności... Dyskursy o Internecie zanurzają się więc w naiwnej ideologii 
postępu14.

Przyszłość i postęp, pojęcia ściśle ze sobą kojarzone, mogłyby więc stano-
wić dyskursywny kontekst „internetowej” muzyki elektronicznej. W praktyce 
jednak współczesna muzyka elektroniczna często jest uwikłana w grę między 
tradycją a nowością oraz przeszłością a przyszłością. W tym kontekście omó-
wię więc cztery mikrogatunki: retrowave, vaporwave, witch house oraz dun-
geon synth. Nurty te określam mianem mikrogatunków z racji ich niszowości 
i swoistej tradycji nazywania ich w ten sposób15. Nie oznacza to jednak, że są 
to gatunki homogeniczne – wręcz przeciwnie, nierzadko dzielą się na mniej-
sze podgatunki, które tylko subtelnie się od siebie różnią.

12 Ibidem.
13 A. Marzec, Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, 

Warszawa 2015, s. 328.
14 É. Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, tłum. I. Piechnik, Warszawa 2012, s. 416.
15 D. Kowal, Muzyka w  dobie płynnego internetu, 2014, https://skwer.org/blog/1203/da-

mian-kowal-muzyka-w-dobie-plynnego-internetu [13.07.2019].
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Witch house. Ezoteryczny żart

Witch house to termin, który nie miał być brany serio. W 2010 r. jego twórca, 
Travis Egedy, wspominał:

Ja i mój przyjaciel Shams [...] żartowaliśmy na temat rodzaju house’u, któ-
ry tworzymy i nazwaliśmy go witch house’em, ponieważ jest czymś w stylu 
okultystycznej muzyki house. To był rok 2009. [...] 2010 był rokiem witch 
house [...] ludzie zaczęli pisać o  tym na swoich blogach, stało się to swo-
istym internetowym memem. I ktoś przypisał nazwę witch house do brzmień 
tworzonych przez zespoły takie jak Salem – powolnych, upiornych, wręcz 
gotyckich16.

Chociaż w dalszej części wywiadu artysta narzekał na traktowanie witch 
house’u jako pełnoprawnego gatunku muzycznego – ponieważ „style i trendy 
ulegają stagnacji lub stają się naprawdę niefajne17” – to wbrew jego intencji 
zjawisko to okrzepło, a nawet zastygło jako nurt muzyki elektronicznej. Zys- 
kał on popularność – o ile to określenie jest właściwe w przypadku interneto-
wych mikrogatunków – w pierwszych latach drugiej dekady XXI wieku (choć 
jeszcze w 2015 r. stanowił zauważalne zjawisko w Rosji18) i do dziś funkcjonu-
je w niewielkiej sieciowej niszy. 

Brzmienie witch house’u cechuje dość wolny, zbliżone do hip-hopu me-
trum (4/4)19, wykorzystanie samplingu, tendencja do glitchu oraz stosowanie 
elektronicznie przetworzonych wokali i wokaliz. Warta uwagi jest również to-
warzysząca temu nurtowi ikonosfera. Charakterystyczne zarówno w nazwach 
wykonawców, jak i  tytułach utworów jest wykorzystywanie niestandardo-
wych znaków, takich jak litery z alfabetów niełacińskich (zwłaszcza cyrylicy 
i alfabetu greckiego) oraz symboli specjalnych (np. †, ▲, ‡ czy ¥), co z jednej 
strony nadaje im szczególny walor estetyczny, z drugiej – utrudnia wyszuki-
wanie w internecie, co czyni nurt jeszcze bardziej ezoterycznym i nieoczywi-
stym. W warstwie wizualnej i metatekstualnej witch house odnosi się do:

– okultyzmu, ezoteryki, satanizmu;
– religii, w szczególności chrześcijaństwa i europejskiego neopoganizmu;

16 T. Nguyen, This is witch house, 2010, https://web.archive.org/web/20110101070906/http://
www.avclub.com/denver/articles/this-is-witch-house,49199 [19.07.2019].

17 Ibidem.
18 M. Lhooq, Teens, Drugs, and HIV Jokes: Welcome to Witch House in Russia, 2015, www.

vice.com/en_au/article/mgwazp/teens-drugs-and-hiv-jokes-welcome-to-witch-house-in-russia 
[20.07.2019].

19 C. Lindsay, Witch House, 2011, http://exclaim.ca/music/article/translator-witch_house 
[20.07.2019].
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– stanu odurzenia substancjami psychoaktywnymi lub choroby psy- 
chicznej;

– estetyki horroru i powieści gotyckiej.
W istocie twórcy witch house’u swobodnie łączą elementy odnoszące się 

do różnych sfer kultury w celu wywoływania skojarzeń z  szeroko pojętym 
mrokiem. Umieszczonym w  serwisie YouTube utworom i  złożonym z  nich 
setom często towarzyszą geometryczne wizualizacje odwołujące się do bli-
żej nieokreślonej symboliki lub fragmenty czarno-białych, niemych filmów 
(głównie o tematyce czarnoksięstwa i magii). Warte odnotowania jest również 
łączenie tych konotacji z quasi-hip-hopową miejską kulturą i clubbingiem.

Witch house to muzyczny wyraz „okultyzmu instant” – łączenia różno-
rodnej, często niepowiązanej bądź wewnętrznie sprzecznej symboliki w celu 
wywoływania niepokojącego nastroju. Rezerwuarem owej symboliki jest sze-
roko rozumiana tradycja – religijna, ezoteryczna, literacka i filmowa – z której 
elementów powstaje amalgamat o wprawdzie widocznych źródłach i sensach, 
ale niezachęcający do ich poznawania. Owa strategia twórcza przypomina 
Reynoldsowską retromanię – tyle że w wypadku witch house’u tworzywem 
są głębokie pokłady kultury (również popularnej). Choć witch house jest 
współczesnym środkiem artystycznego wyrazu, to programowo eksploatuje 
to, co niewspółczesne, ekscentryczne i zapomniane. Ezoteryczność nurtu wi-
dać także w jego obiegu medialnym – specjalnie utrudnionym, jakby pozosta-
jącym w niszy20.

Synthwave. Lepsze jutro było wczoraj

Synthwave, nurt określany również jako retrowave21, to nie tyle mikrogatu-
nek, ile „ekosystem” jeszcze mniejszych, powiązanych ze sobą i przenikają-
cych się wzajemnie gatunków muzyki elektronicznej inspirowanej latami 80. 
XX wieku. W ramach synthwave’u powstają zarówno utwory instrumentalne, 
jak i wokalne; część podgatunków funkcjonujących w nim może pełnić rolę 

20 Nie oznacza to jednak, że witch house nie oddziałuje na kulturę głównego nurtu; jego 
wpływy można odnaleźć we współczesnym rapie, a za artystki zainspirowane nim uznaje się 
np. Grimes czy FKA Twigs. Zob. M. Migowski, Witch house is the ’00s electronic genre inspirig 
FKA Twigs and Grimes, 2019, https://indie-mag.com/2019/05/witch-house [19.07.2019]. 

21 Termin „synthwave” jest stosowany dużo częściej niż „retrowave”; oba bywają jednak 
używane jako zbiorcze nazwy na swoistą „federację” nostalgicznych nurtów muzyki elektro-
nicznej. Można spotkać się również z  typologiami, wedle których retrowave to specyficzny, 
najbardziej skupiony na rekonstrukcji podgatunek synthwave’u. Sytuację komplikuje fakt, że 
wcześniej – jeszcze w latach 80. – mianem synthwave’u określano zupełnie inny, powiązany 
z tzw. nową falą gatunek muzyki elektronicznej. 
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muzyki tanecznej. W zależności od różnic w brzmieniu i towarzyszącej muzy-
ce ikonosferze można wyróżnić:

– darksynth – inspirowany mrocznym science fiction, estetyką cyber-
punku, wyobrażeniami społecznej i technologicznej dystopii;

– horrorsynth – nawiązujący do ścieżek dźwiękowych horrorów;
– outrun – nawiązujący do ścieżek dźwiękowych kina akcji, zwłaszcza 

scen policyjnych pościgów;
– dreamwave – kojarzony z melancholią, tęsknotą, romantycznymi unie- 

sieniami;
– chillwave – nawiązujący do sytuacji relaksu, wypoczynku, wakacji;
– futuresynth – inspirowany wizjami eksploracji kosmosu i kinem science 

fiction22.
Typologia ta nie jest wyczerpująca – wymienione nurty wykazują tenden-

cję do jeszcze większych podziałów, a jednocześnie część artystów rezygnuje 
z odwoływania się do nich, tworząc „po prostu” synthwave. Granice między 
podgatunkami są płynne: twórcy szeroko rozumianego synthwave’u często 
czerpią ze stylistyk wielu jego podgatunków, tak samo czynią osoby publiku-
jące w internecie sety złożone z utworów innych wykonawców23. Warto od-
notować, że mianem synthwave’u (lub outrunu24) określany jest nie tylko nurt 
muzyczny, ale również estetyka wizualna, wykorzystująca tak różne elemen-
ty, jak fonty stylizowane na neony, „biseksualne oświetlenie”25, wielkomiej-
skie oraz tropikalne krajobrazy, samochody wyścigowe, elementy interfejsów 
programów komputerowych czy przedstawienia zachodów słońca.

Choć stwierdzenie, że synthwave stał się nowym popem, byłoby na wyrost, 
to należy zauważyć jego niebagatelny wpływ na współczesne media głównego 

22 Niniejsza typologia została częściowo oparta na treści artykułu opublikowanego na ła-
mach portalu Synthpiria.com. Zob. Solaris, Synthwave: Everything About This Genre Coming 
From The 2080’s, 2018, https://synthspiria.com/en/everything-about-synthwave [13.07.2019].

23 Publikowanie na YouTubie setów złożonych z kilkunastu utworów utrzymanych w po-
dobnym klimacie, ale autorstwa różnych wykonawców to praktyka często towarzysząca mikro-
gatunkom muzyki elektronicznej. Ze względu na półamatorski charakter tego typu produkcji 
nie mają one zwykle charakteru miksu, w którym jeden utwór płynnie przechodzi w drugi; 
można by je raczej porównać do składanek lub playlist, tylko w formie jednego pliku audiowi-
zualnego.

24 Hasła w  portalu KnowYourMeme rozróżniają synthwave (który jest tam rozumiany 
jako gatunek muzyczny) i outrun (nurt muzyczny i wizualny zarazem); podział ten jest jed-
nak niejasny i wprowadza jeszcze większy pojęciowy chaos. Zob. Synthwave, KnowYourMeme, 
https://knowyourmeme.com/memes/cultures/synthwave [19.07.2019]; Outrun, KnowYourMe-
me, https://knowyourmeme.com/memes/cultures/outrun [19.09.2019].

25 W ten sposób określany jest sposób oświetlenia scen i postaci m.in. w filmach, w którym 
dominuje różowa, fioletowa i niebieska kolorystyka. Zob. Bisexual Lighting, KnowYourMeme, 
https://knowyourmeme.com/memes/bisexual-lighting [19.09.2019].
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nurtu. Wśród tekstów kultury czerpiących z jego estetyki można wyróżnić ma-
instreamowe filmy (Drive, The Guest), półamatorskie produkcje krótkometrażo-
we (King Fury), seriale (Stranger Things, Rojst26, wybrane epizody Black Mirror, 
np. San Junipero) czy gry video (Hotline Miami, Far Cry 3: Blood Dragon). Re-
vival lat 80. – który często wiąże się z wykorzystaniem estetyki synthwave’u 
– wydaje się jedną z ważniejszych tendencji współczesnej kultury popularnej. 
W 2010 r. dostrzegał to Reynolds, pisząc o nim jako o zjawisku trwającym już 
wtedy od dekady27; teza ta jednak powraca przez całe drugie dziesięciolecie XXI 
wieku, czego przykładem mogą być, nierzadko wobec tej mody krytyczne, arty-
kuły publicystyczne z lat 201628, 201729, 201830 czy 201931. 

Synthwave można pojmować jako przejaw nostalgii restauratywnej w mu- 
zyce elektronicznej; nurt eksploruje i twórczo rozwija skojarzenia z latami 80. 
XX wieku – zarówno w warstwie muzycznej, jak i towarzyszącej jej ikono- 
sferze. Jest w tym jednak pewien paradoks: gatunek ten (a przynajmniej wiele 
jego podgatunków) „opowiada” nie tyle o wyobrażeniu przeszłości, ile o po-
chodzącej z przeszłości wizji przyszłości. Jednocześnie – być może z powodu 
braku innej, bardziej aktualnej wizji przyszłości – wciąż bywa traktowany jako 
wyraz futuryzmu, czego przykładem jest chociażby tytuł poświęconego mu 
artykułu: Synthwave: Everything About This Genre Coming From The 2080’s32. 
„Przyszłość” nie jest tu więc horyzontem oczekiwań, antycypacją nadchodzą-
cych wydarzeń, a raczej stylem, pozbawioną określonego osadzenia w czasie 
estetyką – retrofuturyzmem33. Bez znaczenia są tu możliwe do zaobserwowa-
nia trendy technologiczne i społeczne, które pozwalają snuć przewidywania 
co do przyszłości; w synthwave’owej optyce „przyszłością” pozostają latające 

26 Serial Rojst promowany był wideoklipem, w którym Monika Brodka wykonuje cover 
utworu Wszystko czego dziś chcę z repertuaru Izabeli Trojanowskiej. Oryginalna ścieżka dźwię-
kowa została zastąpiona przez elektroniczną, synthwave’ową wersję autorstwa producenta 
A_GIM. To ciekawa sytuacja, w której utwór z lat 80. zostaje nieco nadmiarowo odtworzony 
w udającym jeszcze większą „ejtisowość” „zachodnim” stylu.

27 S. Reynolds, The 1980s revival that lasted an entire decade, 2010, https://www.theguar-
dian.com/music/musicblog/2010/jan/22/eighties-revival-decade [19.07.2019].

28 J. Chaney, It’s 2016. Why Are We Still Obsessed With the ’80s?, 2016, www.vulture.com/ 
2016/10/2016-why-are-we-obsessed-with-the-80s.html [19.07.2019].

29 R. Britt, Why Retro ‘80s Nostalgia Rules Pop Culture, 2017, www.inverse.com/article/34-
929-80s-eighties-retro-back-to-future-stranger-things-ready-player-one [19.07.2019].

30 A. Dolinh, Why Pop Culture Is Obsessed With The 1980s Right Now, 2018, https://film 
schoolrejects.com/pop-culture-obsessed-with-1980s [19.07.2019].

31 M. Beaumont, Mark, My Words: stop the everlasting ‘80s revival, I want to get off, 2019, 
www.nme.com/news/mark-words-stop-80s-want-get-off-2528627 [19.07.2019].

32 Solaris, Synthwave..., https://synthspiria.com/en/everything-about-synthwave [13.07.2019].
33 E. Guffey, K.C. Lemay, Retrofuturism and Steampunk, w: R. Latham (red.), The Oxford 

Handbook of Science Fiction, Oxford 2014, s. 335.
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samochody, cyborgi oraz wielkomiejskie utopie i dystopie. W ten sposób nurt 
kreuje pewną pozaczasowość; jak pisze jego fan pod pseudonimem Solaris:

Synthwave... Jeśli ten termin nic dla ciebie nie znaczy, to dlatego, że z jed-
nej strony nigdy wcześniej nie byłeś na Synthspirii [nazwa portalu – R.S.], 
a z drugiej – nigdy nie podróżowałeś w DeLoreanie DMC-12 ze starym syn-
tezatorem w bagażniku, przechodząc tam i z powrotem między latami osiem-
dziesiątymi a dwa tysiące osiemdziesiątymi, z przerwą na przekąskę w naszej 
starej, dobrej teraźniejszości. Tak właśnie! Synthwave to podróż w  czasie 
i przestrzeni.

Niezależnie od tego, czy owa „retroprzyszłość” jest przedstawiana opty-
mistycznie, czy nie, synthwave stanowi przejaw hauntologii w Fisherowskim 
rozumieniu tego terminu – tęsknoty za niedokonaną przyszłością bądź ideą 
przyszłości w ogóle34. 

Vaporwave. Kapitalizm zremiksowany35

Podobnie jak wszystkie omówione dotąd mikrogatunki, również vaporwave 
należy pojmować nie tylko w kontekście samej muzyki, ale także powiązanej 
z nią sfery wizualnej; w przypadku vaporwave’u zyskała ona znaczną autono-
mię, stając się pełnoprawnym nurtem sztuki net artu, czyli sztuki internetu36. 
Zarówno w warstwie dźwiękowej, jak i wizualnej vaporwave opiera się na 
przetwarzaniu wcześniejszej twórczości. Twórcy muzyki vaporwave wyko-
rzystują strategię plądrofonii (ang. plunderphonics): wykorzystują istniejące 
nagrania audialne – utwory muzyczne innych wykonawców oraz inne za-
pisy dźwiękowe – jako „tworzywo” swoich kompozycji37; przede wszystkim 
eksploatowane są utwory należące do takich nurtów, jak smooth jazz, muzak 
(tzw. muzyka windowa), lounge music czy disco. Proste melodie zostają jed-
nak pocięte, zwolnione czy zapętlone, co sprawia wrażenie materiału dźwię-
kowego pochodzącego z uszkodzonego materialnego nośnika.

34 M. Fisher, The Metaphysics of Crackle: Afrofuturism and Hauntology, „Dancecult: Journal 
of Electronic Dance Music Culture” 5(2)/2013, ss. 42–55.

35 Fenomen nurtu vaporwave interpretowałem wcześniej w artykule pod takim właśnie 
tytułem; tam jednak skupiłem się na uwikłaniu tego gatunku w różne konteksty estetyczne. 
Zob. R. Sowiński, Vaporwave. Kapitalizm zremiksowany, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 
1/2017, ss. 34–46, https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/kim/2017_1/kim2017104.
pdf [4.07.2019].

36 T. Miecznikowski, 1995 rok to ostatni rok, gdy wszystko było estetyczne. Tłumaczymy, 
czym jest Vaporwave w  Polsce, 2014, http://noizz.pl/big-stories/1995-rok-to-ostatni-rok-gdy-
wszystko-bylo-estetyczne-tlumaczymy-czym-jest-vaporwave-w/1k8c5g9 [20.07.2019].

37 J. Oswald, Plunderphonics, or Audio Piracy as a Compositional Prerogative, „Musicworks” 
34/1986, ss. 5–8.
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Wspomniana wcześniej estetyka wizualna funkcjonuje zarówno jako ele-
ment ilustrujący muzykę, jak i samodzielne pole twórczości (grafik, animacji, 
memów). Ikonosfera nurtu wykorzystuje i przetwarza obrazy kojarzone z la-
tami 80. i 90. ubiegłego wieku oraz pierwszymi latami XXI wieku. Do powta-
rzających się motywów – nierzadko zniekształconych w duchu glitch artu – 
w vaporwave należą:

– interfejsy programów komputerowych i systemów operacyjnych;
– elementy orientalne (wizualne cytaty z mang i filmów anime, również 

japońskie pismo kanji);
– specyficzne lokacje (krajobrazy wielkich miast, ale również tropikalne 

plaże z palmami);
– symbole luksusu i tradycji (np. antyczne popiersia, lecz także elementy 

ikonosfery katolickiej) 
– przekazy marketingowe (wybranych marek, jak napoje Arizona czy 

woda mineralna Fiji).
Vaporwave bywa interpretowany jako wyraz ironicznego stosunku do ka-

pitalizmu i towarzyszącej mu konsumpcji; ich afirmacja jest tu tylko pozorna, 
zaś sam nurt ma stanowić artystyczną manifestację akceleracjonizmu – prze-
konania, że tylko maksymalny rozrost kapitalizmu doprowadzi do jego upad-
ku38. Jednocześnie vaporwave pozostaje nurtem na wskroś hauntologicznym. 
Audiowizualność gatunku opiera się na estetyzacji niedoskonałości, czy wręcz 
celowego uszkodzenia materiału, którego zadaniem jest symulacja rozpadu 
medium. Vaporwave to oniryczne (a jednocześnie nieco koszmarne) wyobra-
żenie o  zachodnim dobrobycie sprzed dwóch–trzech dekad i  napędzanym 
konsumpcją świecie po domniemanym końcu historii. Podobnie jak synth- 
wave, vaporwave stanowi próbę uchwycenia pewnej niedokonanej przyszłoś- 
ci; główną różnicą między nimi jest jednak brak wysiłków w celu jej rekon-
strukcji, zastąpionych pełną niepokoju refleksją.

Dungeon synth. Podwójna hauntologia39

Dungeon synth jako jedyny z omawianych mikrogatunków nie powstał w prze- 
strzeni internetu, ale  jeszcze przed upowszechnieniem się dostępu do tego 
medium. Początki tego nurtu sięgają pierwszej połowy lat 90. XX wieku, kiedy 

38 A. Harper, Comment: Vaporwave and the pop-art of the virtual plaza, 2012, www.dummy-
mag.com/features/adam-harper-vaporwave [20.19.2019].

39 W tej części artykułu rozwijam tezy, które już wcześniej stawiałem w formie publicy-
stycznej. Zob. R. Sowiński, Pieśni z piwnicy, czyli wstęp do dungeon synthu, 2019, http://popmo-
derna.pl/piesni-z-piwnicy-czyli-wstep-do-dungeon-synthu [4.07.2019].
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wyłonił się on z pobocznych projektów artystów należących do norweskiej 
sceny blackmetalowej40. Pomimo to nie jest on jednym z gatunków muzyki 
gitarowej, tylko elektronicznej – zgodnie ze swoją nazwą oznacza muzykę 
wykonywaną na syntezatorach. Z  black metalu zaczerpnął jednak estetykę 
produkcji41, co objawia się ukierunkowaniem twórców na lo-fi. Dungeonsyn-
thowe utwory są najczęściej instrumentalne, a ich brzmienie budzi skojarze-
nia z dark ambientem, muzyką neoklasyczną, muzyką filmową czy ścieżkami 
dźwiękowymi z gier video; zazwyczaj tworzą one atmosferę melancholii, nie-
pokoju, nostalgii czy niesamowitości42.

Dungeon synth, podobnie jak wszystkie omówione wcześniej nurty, trud-
no analizować w oderwaniu od towarzyszącej albumom ikonosfery i tekstów 
paratekstualnych: tytułów utworów czy opisów na okładkach. Na ich podsta-
wie można wyróżnić wiele konwencjonalnych sfer symbolicznych, do któ-
rych odwołują się twórcy nurtu, takich jak:

– europejskie średniowiecze, życie dworskie, rycerskość;
– mitologia europejska (głównie nordycka) i pozaeuropejska;
– literatura fantasy (zwłaszcza uniwersum Śródziemia z dzieł J.R.R. Tol- 

kiena);
– okultyzm, magia i czarnoksięstwo;
– dzika przyroda (w szczególności lasy, góry i jaskinie);
– doświadczenie zimna i mrozu (w ramach podgatunku winter synth).
Okładki znacznej części albumów z tego nurtu sugerują fascynację prze-

mijaniem, rozpadem i ruiną – na wielu z nich znajdują się ryciny przedstawia-
jące opuszczone zamczyska lub samotne wieże, co można uznać za motywy 
wanitatywne powszechnie kojarzone z romantyzmem, choć sięgające swą hi-
storią jeszcze czasów renesansu43.

Niezależnie od wybieranych przez poszczególnych wykonawców kon-
wencji estetycznym fundamentem dungeon synthu pozostają dwa punkty 
odniesienia: mrok i nostalgia. Nurt ten można odczytać jako próbę ponow-
nego zaczarowania świata czy dźwiękowy ekwiwalent opowiadania baśni. 

40 Dungeon Synth Wiki, https://dungeonsynth.fandom.com/wiki/Dungeon_Synth_Wiki 
[8.07.2019].

41 Kaptain Carbon, Days of Yore: Dark Ambient, Black Metal, and the Birth of Dungeon Synth 
(Volume 1), 2016, www.nocleansinging.com/2016/02/15/days-of-yore-dark-ambient-black-me- 
tal-and-the-birth-of-dungeon-synth-volume-1 [19.08.2019].

42 Ch. Kahler, A  Beginner’s Guide to... Dungeon Synth, 2017, www.indymetalvault.com/ 
2017/11/21/a-beginners-guide-to-dungeon-synth [8.07.2019].

43 M. Nieszczerzewska, Vanitas. Ruina jako przestrzeń (bez)graniczna, „Annales Univer-
sitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 3/2015, ss. 68–69, http://yadda.icm.edu.pl/
yadda/element/bwmeta1.element.desklight-f8e54d5d-464d-4e79-ad04-6b68d7cbb30f/c/Vanitas.
pdf [8.07.2019].
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To swoisty paradoks: choć dungeonsynthowe utwory komponowane są przy 
użyciu dość zaawansowanych urządzeń technicznych (syntezatorów i coraz 
częściej komputerów), to ich estetyka stanowi wyraz tęsknoty za realiami 
społeczeństwa przedindustrialnego czy nawet funkcjonującego w wyobrażo-
nej, ahistorycznej sferze mitu. Interesująca jest również relacja nurtu z jego 
współczesnym obiegiem medialnym. O ile w początkowej fazie swego istnie-
nia był on związany głównie z półamatorskimi wytwórniami i zinami, o tyle 
dziś funkcjonuje głównie w przestrzeni internetu; społeczność ogniskuje się 
wokół kanałów na YouTubie, facebookowych grup, fandomowej wiki czy 
bandcampowych profili artystów. Wciąż istnieje jednak kolekcjonerski obieg 
nośników fizycznych – są nimi głównie kasety; z  jednej strony komponuje 
się to ze wspomnianą wcześniej estetyczną tendencją ku utrzymaniu produk-
cji w  duchu lo-fi, z  drugiej zaś wskazuje na retromańską fetyszyzację ana-
chronicznego medium44. Nawet cyfrowa dystrybucja muzyki uwypukla pew-
ną „pozaczasowość” nurtu; największy pod względem liczby subskrybentów 
dungeonsynthowy profil na YouTubie o nazwie – co znamienne – The Dun-
geon Synth Archives, nieustanie publikuje zarówno najnowsze wydawnictwa, 
jak i „odzyskane”, zdigitalizowane albumy sprzed lat. Dungeon synth nie jest 
muzyką „dreszczu chwili”; to raczej afirmacja żmudnych poszukiwań w (dziś 
już cyfrowych) archiwach w celu eksploracji nurtu niszowego, ezoterycznego 
i bez szans na uznanie masowej publiczności. Jak ujął to w nieco poetycki spo-
sób Andrew Werdna, twórca jednego z blogów poświęconych omawianemu 
mikrogatunkowi:

Dungeon synth to brzmienie starożytnej krypty. Oddech grobu, który można 
właściwie oddać wyłącznie w muzyce prymitywnej, nekro, lo-fi, zapomnia-
nej, niejasnej i ignorowanej przez całe społeczeństwo głównego nurtu. Kiedy 
słuchasz dungeon synthu, dokonujesz świadomego wyboru, aby spędzić czas 
na cmentarzu, wpatrywać się w światło świecy, w mroczny tom, który za-
wiera subtelne sekrety o miejscach, których wszyscy zdrowi ludzie unikają45.

Dungeon synth to nurt, który można określić mianem podwójnie haun-
tologicznego. Pierwszy „poziom” hauntologii to przywoływanie wyobrażeń 
i  estetyk, które oswajają mrok niczym opowiadana dzieciom baśń. Nostal-
gia nurtu – w jego warstwie semiotycznej – jest refleksywna: skupia się na 
kontemplacji światów utraconych, a czasem nawet niezaistniałych. Obieg me-
dialny nurtu jest natomiast przejawem nostalgii restauratywnej – wskrzesza 
„martwy” nośnik, jakim jest kaseta, afirmuje niską, wręcz chałupniczą jakość 

44 S. Reynolds, Retromania..., s. 446.
45 A. Werdna, Dungeon Synth, http://dungeonsynth.blogspot.com/2011/03/dungeon-synth.

html [8.07.2019].
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produkcji, wreszcie nieustannie dekontekstualizuje najnowsze wydawnictwa 
i stawia je w jednym szeregu z tymi „odzyskanymi”. Tu objawia się też dru-
ga hauntologiczność dungeon synthu; to nurt, który ciągle odwołuje się do 
własnej historii (co nie oznacza, że brakuje w nim innowacji46). Jest to jednak 
coś więcej niż klasyczna Reynoldsowska retromania – to raczej kultywacja 
mitologii sceny, której początki toną w mroku, pełnej zaginionych artefak-
tów (niezdigitalizowanych kaset sprzed lat) i zapomnianych bohaterów (pro-
ducentów i osób uczestniczących „w scenie”). Internetowe źródła dotyczące 
wielu dungeonsynthowych wykonawców są szczątkowe; współgra to jednak 
z  decorum nurtu, w  którym im bardziej coś jest niejasne i  tajemnicze, tym 
lepiej, zaś punktem odniesienia nie jest jakkolwiek rozumiana teraźniejszość 
czy przyszłość, tylko popadająca w zapomnienie przeszłość, dostępna już tyl-
ko w formie ruin. 

Podsumowanie

Wśród omawianych w artykule mikrogatunków muzyki elektronicznej moż-
na wyróżnić dwie główne tendencje. Synthwave i vaporwave próbują uchwy-
cić, zrekonstruować lub poddać krytyce zdezaktualizowaną wizję przyszłości; 
witch house i  dungeon synth to z kolei medialna opowieść o wyobrażonej 
przeszłości, zbudowana na zdekontekstualizowanych fragmentach tradycji. 
W obu wypadkach spojrzenie jest jednak skierowane na to, co niegdyś już 
zaistniało; nawet pozorny futuryzm synthwave’u jest zapośredniczony przez 
wyobrażenia z przeszłości, a jego programowym celem nie jest antycypowa-
nie „realnej” przyszłości. W każdym z omawianych wypadków muzyka elek-
troniczna porzuca ambicje sprowadzania przyszłości w teraźniejszość; zamiast 
tego służy albo nostalgicznym powrotom, albo próbuje odzwierciedlać „tu 
i teraz” pierwszych dekad XXI wieku – epoki, która sama w sobie jest retro-
mańska. Marshall McLuhan podczas jednego ze swoich wystąpień stwierdził: 

Nowe zawsze składa się ze starego, a raczej to, co ludzie widzą jako nowe, 
zawsze jest czymś starym. Lusterko wsteczne. Przyszłością przyszłości jest 
teraźniejszość i jest to coś, co ludzi przeraża47. 

„Nowe” w opisywanych tu mikrogatunkach nie tyle nawet „składa się ze 
starego”, ile wręcz „chce być jak stare”, dążąc do swoistej pozaczasowości. Ka-

46 Innowacja w ramach dungeon synthu często przejawia się w próbach syntezy tego ga-
tunku z innymi nurtami, np. chiptune’em (czyli muzyką ośmiobitową) czy tzw. Berlin School.

47 The future of the future is the present, Marshall McLuhan Speaks Special Collection, 
www.marshallmcluhanspeaks.com/prophecies/1967-the-future-of-the-future-is-the-present 
[14.09.2019].
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tegoria „przerażenia” nie jest chyba jednak adekwatna w opisie omawianych 
zjawisk; wydaje się, że mogłyby one co najwyżej sprawić zawód z powodu 
niespełnionego progresu.

Kultura retromanii, jeśli potraktujemy ją jako trafną diagnozę obecnego 
stanu, rzuca wyzwanie ideologii postępu – skoro „wszystko już było”, to rów-
nież „wszystko, co dobre, już było”. Takie założenie nie zachęca do tworzenia 
nowych jakości, wręcz przeciwnie – pozwala nieustannie rozciągać wyobra-
żone „wczoraj”. Przeszłość rozrasta się nie tylko o  odzyskane (i najczęściej 
zdigitalizowane i udostępnione w sieci) teksty kultury „z epoki” – powiększa 
ją również pęczniejąca sfera quasi-przeszłości: chociażby lat quasi-80., które 
poprzez swoiste nagromadzenie estetycznych wyróżników dążą ku temu, by 
być bardziej „ejtisowe” niż same „ejtisy”. 

To wszystko nie oznacza jednak, że omawiane mikrogatunki są już spe-
tryfikowane; one również ulegają ewolucji i  wewnętrznym podziałom na 
jeszcze mniejsze gatunki i  regionalne odmiany48, tworzą hybrydy z  innymi 
nurtami, podporządkowują się trendom i modom. Innowacja w  ich ramach 
niekoniecznie jednak polega na tworzeniu nowych – być może dotąd nieroz-
poznanych – jakości, tylko na poszukiwaniu nieoczywistych sposobów przy-
wracania przeszłości, rozumianej zarówno jako tradycja muzyki popularnej, 
jak i pozamuzyczne tradycje kulturowe. Artysta staje się muzealnikiem, in-
nowacja – eksploracją. Retromania – być może, zgodnie z intuicjami samego 
autora tego terminu, podsycana łatwością eksploracji gigantycznego archi-
wum internetu – widzi wszak nowość w odnajdywaniu kolejnych inspiracji 
w przeszłości. Współczesna muzyka elektroniczna (a przynajmniej ta jej część, 
która pokrótce została omówiona) jest tego przykładem.

Summary

The article discusses the relationship between cultural visions of the future and the 
past, and four microgenres of contemporary electronic music: witch house, synthwave, 
vaporwave, and dungeon synth. Each of them is in fact a nostalgic tribute to the imagi-
nary past, even if they seem to show a futuristic attitude. Electronic music, once associ-
ated with the future, is absorbed into the culture of retromania.

Keywords: future, past, electronic music, hauntology, nostalgia

Słowa kluczowe: przyszłość, przeszłość, muzyka elektroniczna, hauntologia, nostalgia

48 Mam tu na myśli sovietwave – odmianę synthwave’u stworzoną wokół imaginarium 
oraz muzyki elektronicznej z dawnego bloku wschodniego. 
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Disco Reloaded:  
przestrzenie poza muzyką

Patrzę z mej budy dysk dżokeja 
Na tłum wirujący, jak na strzępy mgły 

Kiedy nad ranem wracam zmęczony 
Jeszcze mną szarpie dyskoteki rytm 

Wtedy już tylko o jednym marzę: 
Odnaleźć własny dom.

Franek Kimono, Dysk dżokej, 1983

„Taneczny krąg”

Definicja disco (trafna i wyznaczająca możliwe drogi interpretacji) ma cha-
rakter migotliwy i niknący jak ostatnie dźwięki popularnych przebojów z lat 
80. i 90. minionego wieku. Jej autor – legendarny prowadzący Lavender Hour 
(pierwszą radiową audycję poświęconą LGBT) – Andrew Kopkind1 przeżył 
w 1975 r. coś w rodzaju olśnienia, ideologicznej i estetycznej konwersji, której 
efektem było stwierdzenie, iż „każdy, kto ma uszy i oczy, wie, że nastał właśnie 
ten czas”. Tylko tyle i aż tyle, bo kariera kultur(y) disco oparta jest przecież 
na dwóch nierozłącznych doświadczeniach: dźwiękowym i wizualnym. Spór 
o cezurę czasową, konkretne daty, kamienie milowe w muzyce disco – zarów-
no na świecie, jak i na gruncie polskim nie mają sensu. Nie dlatego, że są to 
działania żmudne, mające charakter swoistej archeologii mediów, ale dlatego, 
że świadoma rozmowa o disco jest właściwie narracją o stanie kompetencji 
kulturowych jej odbiorców wyłącznie w danym momencie i nie ma charakte-
ru uniwersalnego. 

1 A. Echols, Hot Stuff. Disco and the remaking of American Culture, New York – London 
2010, s. XV.
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Polskie myślenie o muzyce disco ogranicza się do utartych i nie do końca 
prawdziwych stwierdzeń, że jest to „muzyka rozrywkowa właśnie dla odbior-
cy o niewielkich kompetencjach kulturowych”, którego porywa prosty rytm 
i banalna treść piosenek, wywołujących określone, ckliwe lub pożądliwe, sko-
jarzenia2. Napisać, że muzyka disco to muzyka buntu i oporu, to znieść w Pol-
sce „ważność” czy „istotność” gatunków takich jak rock, a przede wszystkim 
punk. Dlatego łatwiej posługiwać się prostymi przykładami – kiedy mówimy 
o ścieżce dźwiękowej Gorączki sobotniej nocy (1977, reż. J. Badham), wchodzi-
my raczej w przestrzenie liczb: milionowe nakłady, bracia Gibb i ich delikatne 
głosy, liczbę coverów. Kiedy oglądamy „magiczny film o wojsku i pilotach” 
w reżyserii Tony’ego Scotta (Top Gun, 1986), w „którym jest wszystko” (to opi-
nia z kultowego magazynu „Cinema Press Video”, gdzie pojawiła się recenzja 
wydania na kasecie), zastanawiamy się, jak to się stało, że grupa Berlin do-
stała Oscara za tak ckliwą i pompatyczną melodię. Nie rozpatrujemy muzyki 
disco w kategoriach „dobra”, „ciekawa”, „ważna”, „mająca wpływ na rozwój 
muzyki”. Jak zauważa Arwa Haider, disco nigdy nie miało „zestarzeć się ma-
jestatycznie”, nie zasłużyło na miejsce obok rocka czy punka, ale stało się po-
dobnym globalnym fenomenem, wpłynęło na styl życia, modę, światopogląd, 
relacje społeczne, których część miała wątpliwy finał (jak choćby zamieszki 
w Chicago w 1979 r.)3. 

Pierwsza rewolucja związana z muzyką dyskotekową nie odbyła się zatem 
w studiu nagraniowym, nie doszło do niej także podczas koncertu. Uczest-
nicy tego rozwijającego się ruchu podkreślają ogromny wpływ przestrzeni 
klubowej (głównie związanej z Nowym Jorkiem, np. legendarne Studio 54), 
ale także pewnej zmiany w praktykach związanych z uczestnictwem i cele-
bracją dyskotekowych zachowań. Za główną zmianę uważa się odmienne 
traktowanie parkietu – dotychczas stanowiącego miejsce potwierdzające tra-
dycyjny model relacji społecznych i wyznawanych wartości. Parkiet nie był 
już zarezerwowany dla par, owych straight couples, jak określił je pionier ru-
chu disco, Nicky Siano4. Parkiet stał się nie-miejscem – należał do wszystkich 
i do nikogo. Nie był już areną „wylewającego się” spektaklu – obserwowani 
stawali się jednocześnie obserwującymi (lustrzane odbicia, załamania świa-

2 F. Lech, Krótki przewodnik po czterech dekadach disco, Culture.pl, 10.09.2010, https://bit.
ly/2pcapPS [11.11.2019].

3 A. Haider, Why disco should be taken seriously, „BBC Culture”, 10.04.2018, https://bbc.
in/2CtpWOh [9.11 2019]. Mowa o przedsięwzięciu, które zostało zaplanowane podczas meczu 
MLS na stadionie White Socks z Chicago. Impreza pod hasłem „Precz z disco” (palenie płyt, wy-
buchy winyli) przerodziła się w manifestację agresji na tle rasowym, płciowym i obyczajowym.

4 https://bit.ly/2K6tVEz [9.11.2019].
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tła, reakcje tańczących i  stojących, brak rozgraniczenia na przestrzeń tańca 
i wypoczynku). 

Kwalifikacja samej muzyki disco wydaje się wyjątkowo trudna. Pojawia 
się bowiem ryzyko, że każda muzyka zagrana w dyskotece będzie zaliczana 
do nurtu disco:

Ktoś powiedział kiedyś bardzo trafnie, że disco polega na tym, żeby tańczyć 
i płakać. Do tańca służyła przez wiele lat muzyka nie tyle disco, co „dansin-
gowa”, taneczna odmiana muzyki estradowej: grupa Happy End czy „Chału-
py” Wodeckiego. Kiedy myślę o polskim disco lat 70. i 80., przychodzi mi na 
myśl albo muzyka eurowizyjna, nieco koturnowa, albo dźwięki z pogranicza 
jazzu i  funku, które dzisiaj reaktywują autorzy kompilacji The Very Polish 
Cut Outs. Druga strona medalu to płakanie na parkiecie, którego potrzeba 
w Polsce skanalizowała się w postaci popularności italo disco, a następnie 
łagodnej melancholii przebojów z Niemiec, najlepiej autorstwa Dietera Boh-
lena i jego wychowanków. To te nurty – taneczne, a jednak syntezatorowo 
minorowe – leżały u podstaw disco polo (choć nie tylko, bo również piosenki 
harcerskie i kolonijne, hity z Kołobrzegu i ludyczna piosenka biesiadna).

Te słowa Olgi Drendy – późniejszej autorki Duchologii polskiej5 – są po-
twierdzeniem nieadekwatnego definiowania omawianego nurtu muzycznego. 
Disco to rodzaj humbugu, do którego możemy dokładać własne przekonania 
muzyczne i gusty, wyznaczniki list przebojów i dowolne style muzyczne, które 
wiążą się z określoną dekadą: new romantic, techno, italo disco, rave... – liczą 
się jedynie nasze interpretacje i przekonania. Zastrzegam jednak, że nie widzę 
w tym problemu i nie uważam, aby były to zabiegi pozbawione sensu, ale na 
pewno nie mają charakteru porządkującego, stanowią raczej listę zagadnień 
związanych z kulturą muzyczną minionych dekad6.

To zresztą sprawiło, że w  transformacyjnej Polsce powstały „rockoteki” 
(wydarzenia, w trakcie których osoby na parkiecie łączą taniec i koncertowe 
pogo np. w rytm Smells like teen spirit Nirvany), a disco zaczęto wpisywać 
(wraz z rosnącym zainteresowaniem disco polo) w nurt muzyki rozrywkowej. 

Porządek spektaklu

O przynależności do nurtu disco można mówić wyłącznie wtedy, gdy na po-
trzeby uczestnictwa w  „parkietowym szaleństwie” prowadzący DJ dokonuje 
wyraźnych modyfikacji muzycznych, które nadają istotne walory emitowanej 

5 O. Drenda, Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji, Kraków 2016, s. 256.
6 K. Bittner, D. Skotarczak (red.), W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, Poznań 2016, 

s. 404; J. Solska, 80-te. Jak naprawdę żyliśmy w ostatniej dekadzie PRL, Warszawa, s. 272.
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muzyce. Innymi słowy, z disco mamy do czynienia wtedy, gdy oprócz uczest-
ników (tancerzy, gapiów) jest również prowadzący imprezę, który w autorski 
sposób dobiera i modyfikuje muzykę. Warto przy tym zauważyć, że modyfika-
cja ta służy zabawie, a nie samemu Dj-owi i dlatego traktowany jako odręb-
ny gatunek muzyczny nurt DJ-ski pojawił się na rubieżach disco wiele lat po 
szczytowych osiągnięciach tej odmiany muzyki popularnej. W związku z tym 
dyskusja o  samym rytmie (prowadzona zresztą przez osoby niebędące wy-
kształconymi muzykami7) staje się jałowa. W disco chodzi nie tyle o prostotę 
dźwięków, ile o ich zestawienie, które chyba najpełniej realizowało się w twór-
czości niekwestionowanego lidera nurtu, Giorgia Morodera. Dzięki schema-
towi four-on-the-floor8 stworzył on podwaliny pod cały nurt disco, otwierając 
pole do różnych przeobrażeń muzycznych: od prostych melodii po skompli-
kowane rozwiązania (np. utwory jego autorstwa w Człowieku z blizną Briana 
de Palmy, 1983). Twórcy disco polo9 sprowadzają tę muzykę do modelu stopa, 
werbel i przebitka (przepis podany przez Sławomira Świerzyńskiego w filmie 
Bara Bara; reż. M. Zmarz-Koczanowicz i M. Arabudzki, 1996) i w zasadzie każ-
de wyjście poza ten model może się dla kolejnego utworu okazać zabójcze. 

Disco-kapitał

Pojawienie się nurtu disco w latach 70. ubiegłego wieku wiązało się z ogrom-
nym zainteresowaniem rozwojem technologicznym i  medialnym. Nie bez 

7 Za przykład może posłużyć artykuł Bożeny Aksamit, który ukazał się w „Gazecie Wy-
borczej” pt. Krótka historia imprezowania w  Polsce (6 lutego 2014). Autorka miesza w  nim 
porządki, stosuje zamiennie pojęcia klubu i  dyskoteki, dopasowuje fakty („W czasach stali-
nowskich obywatel miał mało wolnego czasu, przez sześć dni w tygodniu ludzie ciężko pra-
cowali, a w niedzielę zamiast na tańce szli na czyny społeczne”), by wyłonił się z tekstu obraz 
chętnego do zabawy Polaka, któremu system polityczny uniemożliwiał przez lata uczestnictwo 
w takich imprezach. Kultura klubowa staje się w takim ujęciu jeszcze jednym bastionem walki 
z totalitaryzmem na równi z festiwalem w Jarocinie, nurtem punkowym końca lat 80. i swo-
istym sentymentalizmem, jaki w kraju wiąże się z muzyką rockową. Por. https://bit.ly/2Q6p9ur 
[10.11.2019].

8 Oto fragment wywiadu z Moroderem, w którym tak charakteryzował four-on-the-floor: 
„Well, there are some rules. One is you have to have what we call four-on-the-floor. Every 
measure you have to have a kick. And you have certain hi-hats, which are mostly »up« like 
[sings syncopated pattern]. You have to have a bassline which does [sings eighth-note pattern] 
or [sings sixteenth-note pattern]. Sometimes you have very short melodies, sometimes you 
have complex melodies. »Last Dance«, for example, is very complex; »Love To Love You Baby« 
is very easy”. Całość materiału: H. Shetamer, Girgio Moroder on Disco: There are some rules, 
21.05.2014, https://win.gs/34OOcXj [9.11.2019].

9 T. Bielak, Disco-polo – rynek, naród, ograniczenie, w: idem, Opcje odbioru. Szkice medio-
znawcze, Bielsko-Biała 2012, ss. 134–143.
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powodu wspomina się ówczesnych DJ-ów i  producentów muzyki (a nawet 
legendarne wytwórnie płytowe), mniej pamięta się zaś współpracę artystów, 
zespoły czy powtarzające się miksy tytułów. Disco to bowiem głównie pro-
dukcja muzyki, a nie jej tworzenie, to władza nad skomplikowanymi maszy-
nami wytwarzającymi dźwięki, a nie tajemnicze, matematyczno-alchemiczne 
działania na nutach. To wreszcie niemal fabryczne wytwarzanie dźwięków 
w czasie (moderowane przez szybko zmieniające się gusty i wyniki na listach 
przebojów), a nie długotrwały proces twórczy. 

W takim kontekście muzyka disco znajduje się na pograniczach proce-
su twórczego – by ją wytwarzać, niepotrzebne są instrumenty; by ją powie-
lać, należy zapanować na maszynami rejestrującymi, i to panowanie pozwala 
„zalać” rynek kompozycją, która „wkręca się” w umysły odbiorców10. Warto 
dodać, że dobra organizacja urządzeń rejestrujących oraz wyświetlających 
najpierw kolory, później smugi światła, a dzisiaj hologramy i obrazy mają-
ce wzmocnić spektakl dźwiękowy wiązała się ze zmianą funkcjonowania ka-
pitalistycznego społeczeństwa. Klasa średnia zorientowana na system pracy 
dziennej (system zmianowy przynależny jest klasie robotniczej) w przestrzeni 
dyskoteki zapominała o jakże istotnym podziale na czas pracy i czas rozrywki 
(a nawet ogólniej: o czasie odpoczynku). 

Hale dyskotek pozbawione były zegarów, a  równomierny, powtarzany 
cyklicznie bit lub płynne przechodzenie z melodii w melodię za sprawą za-
biegów DJ-a pozwalało odejść od reguł i założeń wypracowanych i stosowa-
nych w okresie późnego kapitalizmu. Jeśli dodamy do tego zmiany w melo-
dyce w ostatnich latach (głównie wejście w przestrzeń dźwięków lo-fi oraz 
relaksujący deep house11) kultura disco to kultura inwersji podstawowych 
kategorii kapitalizmu, np. taniec – rozumiany jako analogia pracy w kapita-
lizmie (umiejętność dostrzegana przez współuczestników, parkiet jako meta-
fora fabryki) – przestaje być produktywny, zatem pozbawiony jest społecz-
nego sensu12. Wiele niejasności budzi również kwestia regulacji płciowych 
– jak dowodzą Tim Lawrence, Greg Wilson i Donald Tricarico 13 – to w dużej 
mierze kultura o  charakterze nieheteronormatywnego manifestu, zburzona 

10 Zwraca na to uwagę Richard Dyer w klasycznym tekście In defense of Disco, „Gay Left” 
8/1979.

11 Dostępnych kompilacji jest mnóstwo – podaję jedynie przykładową: https://bit.ly/2CM-
fBxb [12.11.2019].

12 T. Lawrence, Disco and the queering of the dance floor, „Culture Studies” 25(2)/2011, 
ss. 230–243; J. Halberstam, In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives, 
New York 2005, s. 212.

13 G. Wilson, Think Tank: Daft Punk and the revival of disco in the mainstream, Louder then 
war, 1.05.2013, https://bit.ly/36QvYGt [10.11.2019]; D. Tricarico, Guido Culture and Italian Ame-
rican Youth. From Bensonhurst to Jersey Shore, New York 2019, s. 332.
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poniekąd niespodziewanym sukcesem filmu Gorączka sobotniej nocy, której 
bohater – Tony Manero – był dokładnym przeciwieństwem typowego bywal-
ca dyskoteki. Manero to woman’s man, guido z przedmieść metropolii, który 
jako mężczyzna i jako uczestnik społecznej wymiany realizuje się w lokalnej 
dyskotece. Opowieść Badhama ukazuje co prawda kapitalistyczny mit – scena 
otwarcia to podrygujący Manero (prezentowany na zasadzie synekdochy – 
kamera filmuje jego stopy), obserwujący siebie w witrynach sklepów z drogi-
mi ubraniami, potwierdzający swoją pozycję społeczną wyłącznie w sobotni 
wieczór, kiedy staje się gwiazdą parkietu. Zyskuje też uwagę wyżej sytuowa-
nej kobiety. W finale Gorączki rezygnuje z przestrzeni parkietu (symbolizu-
jącej bezpieczeństwo, rytuał, rutynę) na rzecz „dojrzałości” społecznej i eko-
nomicznej. Ceną jest utrata kobiety (przyrzeczenie przyjaźni wypowiedziane 
przy dźwiękach utworu How deep is your love to paradoks), dla której Manero-
-everyman nie może być już atrakcyjny. Symboliczną scenę podkreśla jesz-
cze widok za oknem (bohaterowie rozmawiają, siedząc na parapecie) – w tle 
widać bowiem świątynię kapitalizmu, Manhattan, którego rezydenci staną 
się naturalną częścią życia „dojrzałego” już bohatera filmu. Disco widziane 
w Gorączce sobotniej nocy jest całkowitym zaprzeczeniem kategoryzacji, jaką 
zaproponowała Alice Echols, twierdząc, że „nurt ten w dużej mierze to mu-
zyka outsiderów: mniejszości etnicznych i gejów”14. Nie wdając się w niuanse 
kultury amerykańskiej, można wskazać jej punkt wspólny z doświadczeniami 
Polski potransformacyjnej: disco umożliwiało kulturową asymilację, będącą 
efektem rosnących różnic społecznych i ekonomicznych.

Manieczki – dwukrotna matryca Polski

Zacznijmy od fragmentów rozmowy, jaką na łamach „Krytyki Politycznej” 
przeprowadził Szymon Maliborski z Tomaszem Rakowskim, Jackiem Szcze-
pankiem i Polą Rożek:

Tomasz Rakowski:  Historia Manieczek i  klubu Ekwador jest tak napraw-
dę historią zachodniej Polski. Łączy się w jakiś sposób z bliskością granicy 
polsko-niemieckiej, z kulturą napływu różnych treści z Europy Zachodniej, 
z niekontrolowanym przepływem towarów, ludzi oraz idei. Jest to historia 
wielkopolska, poznańska, zachodnia, bez tego trochę trudno ją zrozumieć.
Jacek Szczepanek: Podam taki przykład: związany z Manieczkami DJ Drum 
mówił nam, że w pewnym momencie zaczęły się pojawiać w wiejskich dys-
kotekach podziały na sale – małą i dużą. Na wschodzie na dużej królowało 

14 A. Echols, Hot Stuff..., s. 209.
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disco polo. Na zachodzie było odwrotnie – tam disco polo wchodziło tylko do 
małych sal, na dużych królowały „manieczki”.
TR: Dla mnie ten podział na dużą i małą salę jest użyteczny, ale nie jako opis 
obiektywnego zjawiska, pewnej kulturowej geografii, ale jako model do my-
ślenia. Jest to element historii klubu Ekwador w Manieczkach, która to histo-
ria ma w sobie element przedsiębiorczości, bardziej żywiołowej, drapieżnej, 
związanej z granicą, z kontaktami, z zarobkiem na handlu. To jest chyba zu-
pełnie inna historia niż reszty Polski, np. dawnej Kongresówki czy Podlasia.
TR: Kiedy zaczęto doszukiwać się ukrytych, społecznych kosztów transfor-
macji, łatwo było nie zauważyć jej elementów radosnych, spontanicznych, 
samoorganizacyjnych, w których ludzie tworzą własne struktury i estetyki. 
Zwykle myślimy, że potencjał krytyczny ma odkrywanie różnego rodzaju 
elementów typu suffering subject. A tu okazuje się, że to ta radosna perspek-
tywa, bardzo ludyczna, ma w sobie właśnie ten element krytyczny. Z mojej 
perspektywy Manieczki ewidentnie są miejscem, w którym można tę rzeczy-
wistość jakoś dojrzeć.
TR: Młody rolnik, z którym rozmawialiśmy, mówił nam, że jak jeździ na szko-
lenia ogrodnicze gdzieś w Polsce i pytają go, skąd jest – to jak odpowiada, 
że ze Śremu pod Poznaniem, nikt nie wie, gdzie to jest. Za to gdy wspomina 
o Manieczkach, nagle wszyscy wiedzą. Okazuje się, że Manieczki są na mapie 
Polski zauważalne. Pamiętam, jak pojawiały się opowieści o ludziach przyjeż-
dżających zza granicy specjalnie do Manieczek. Opowiadano nam o przyjeź-
dzie 13 Hiszpanów i iluś Holendrów, kierujących się GPS-em na Manieczki. 
Dla nich cała reszta znika, żadne inne miasto nie ma znaczenia15.

Polskie disco (jeśli trwamy przy założeniu, że istniało takie zjawisko) to 
ciąg pewnych pojęć: ekonomia przełomu – wejście w struktury kosmopoli-
tyczne – redefinicja przestrzeni zabawy. To również powolne wyłanianie się 
specyficznych dla krajów transformacji struktur klasowych opartych nie tyl-
ko na różnicach ekonomicznych, ale także na swego rodzaju kompetencjach 
kulturowych. Takie założenia pozwalają, moim zdaniem, na pełniejsze zrozu-
mienie, dlaczego ta dynamiczna zmiana kulturowa w Polsce nie dokonała się 
wyłącznie po 1989 r., dlaczego jej efektów należy szukać znacznie głębiej niż 
tylko w kolorowych magazynach wydawanych masowo w początkach lat 90. 
jako swoistej dokumentacji kolejnych sukcesów zdolnych, przedsiębiorczych 
Polaków16. 

15 Cytaty pochodzą z rozmowy: Manieczki. Polska historia sukcesu, „Krytyka Polityczna” 
26.08.2017, https://bit.ly/2K4V62A [11.11.2019].

16 Pisze o  tym m.in. Agata Ludzis-Todorov, „[...] tym wspaniałym Mercedesom i  BMW-
-uszkom trochę tu ciasno”. Reprezentacje samochodu w miesięczniku „Sukces” u progu lat 90. XX 
wieku, „Kultura Popularna” 2(48)/2016, ss. 88–97.
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Kultura disco – obecna w polskiej świadomości od lat 70.17 i utożsamiana 
wyłącznie z  kolejnym ekstrapolowaniem muzyki rozrywkowej, a  następnie 
jako produkt kultury zachodniej, łatwo dostępny i wypełniający lukę rynkową 
(Polacy zmęczeni walką z  systemem przy towarzyszeniu dźwięków muzyki 
punkowej i rockowej18) zyskała podwójne oblicze. Z jednej strony pozwoliła na 
poczucie aktualizacji tematyki i stylistyki (DJ grający w Manieczkach te same 
sety, jakie można było usłyszeć na Ibizie lub Malcie), z drugiej na zwrot w stro-
nę muzyki wyjątkowo prostej, frywolnej i łączącej pokolenia (rytmiczne disco 
polo w wykonaniu artystów nowych, ale i „scenicznych dinozaurów”, którzy 
próbowali odnaleźć się po przełomie na trudniejszym rynku muzycznym). 

Podział parkietowy, na jaki wskazuje w przywołanym fragmencie Jacek 
Szczepanek – duże i małe sale, parkiety górne i dolne – to powstające powoli 
społeczeństwo klasowe, które nie identyfikuje się jeszcze w wymiarze finanso-
wym czy ideologicznym, ale na razie w wymiarze estetycznym i kulturowym. 

Dyskoteka Ekwador to przykład modelowo przeprowadzonej transforma-
cji – na uwagę zasługuje to, że założony w  tym miejscu przez Jana Bajera 
PGR również był przykładem działalności ekonomicznej i społecznej, ale po-
przez swoją odrębność i niezależność (własny system sklepowy, rozrywkowy, 
kulturalny i oświatowy) stanowił wsparcie ideologiczne minionego systemu. 
Owa „wzorowość” sprawiła, że ten PGR nie podzielił losu Arizony osławionej 
filmem Ewy Borzęckiej (Arizona, 1997) – potransformacyjnego szaleństwa, 
z alkoholizmem, jedzeniem psów i kotów w tle, „oswojonego” dopiero intry-
gującą komedią Juliusza Machulskiego Pieniądze to nie wszystko (2001). 

Manieczki wraz z funkcjonującym tam Ekwadorem dawały poczucie real-
nego uczestnictwa w (umownej) kulturze Zachodu. Dostarczały infrastruktu-
ry, świateł, gastronomii, która wiązała się z luksusem, ale również wynegocjo-
wanym społecznie poczuciem wolności. 

Dlaczego nie tylko luksusem? Odpowiedź na to pytanie mogą stanowić 
słowa jednego z uczestników tamtych wydarzeń: 

– Dziwnie szybko się impreza skończyła [finał afery narkotykowej i  inter-
wencji policji – TB] – komentuje Darek „Merco”. Pamięta tamtą akcję, bo 
każda impreza to było dla niego wydarzenie. Do „Ekwadoru” od początku 
tego wieku przyjeżdżał z... Sokołowa Podlaskiego. Co tydzień 430 kilometrów 
w jedną stronę. – Zrobiłem 90 tysięcy kilometrów w rok czy półtora – liczy 
długość trasy, którą wtedy pokonał na odcinku Sokołów – Manieczki. Zja-

17 Za jeden z pierwszych utworów disco uznaje się Chwila chwilę trwa Haliny Żytkowiak 
oraz utwory zespołu Happy End, np. Jak się masz kochanie.

18 Doskonałym przykładem jest wypowiedź Lecha Janerki po premierze filmu Beats of free- 
dom (reż. L. Gnoiński, W. Słota, 2010). Por. K. Tórz, Sygnał z Centrali, „Dwutygodnik.com. Stro-
na Kultury” marzec 2010, https://bit.ly/2qO0512 [12.11.2019].
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wiał się tam, jak Andrzej, dla muzyki, którą najpierw poznał z płyt. Chciał 
zobaczyć miejsce, z którego te dźwięki płyną. Podobnie ekipa z Białegostoku 
czy Rzeszowa, które także zjawiały się w Manieczkach. Darek w branży mu-
zycznej nie siedzi. – Jestem biorcą, nie dawcą – śmieje się i snuje opowieść 
o klimacie wielkiej ekwadorskiej „rodziny”. Trzymał się z ekipą z Łodzi. Jeden 
z  jego znajomych był świadkiem na jego ślubie, a on na jego. Znajomy to 
prawnik na aplikacji sędziowskiej. Darek pracuje w branży motoryzacyjnej. 
38-latek nadal lubi rzucić wszystko i odwiedzić kultowe miejsce19.

Luksus może mieć różne postaci. Wolność (tak podkreślana w dyskursie 
politycznym i  społecznym po 1989 r.) – raczej nie. Opowieści o wyjazdach 
(liczba kilometrów, spontaniczne decyzje o podróży na jedną noc do Manie-
czek) mają elementy niezbędnego w opisach tamtych wydarzeń romantyzmu. 
Stanowią coś na kształt autolegend, są opowieściami o rodzimych bohaterach 
przypominających właśnie Tony’ego Manero – tak jak on próbujących się wy-
rwać z  zamkniętego świata nie tylko kapitalistycznej ekonomii, ale przede 
wszystkim ograniczającego wszelkie działania kapitalistycznego dyskursu 
(reprezentowanego przez takie pojęcia, jak: talent, przedsiębiorczość, elita, 
luksus, kredyt, deficyt). 

Zwróćmy uwagę, że włodarze Ekwadoru próbowali (może nawet nie do 
końca świadomie) uderzyć w  mocniejsze tony. Organizowano imprezy na 
ruchomych platformach, próbowano przygotować pierwsze festiwale, brano 
udział w imprezach typu Love Parade. Takie działania nie miały przynosić po-
pularności miejscu, które i tak doskonale funkcjonowało, ale otwierać uczest-
ników tego spektaklu na nowe treści, zmiany w muzyce, która jest przecież 
centrum tej struktury. 

Bywalcy dyskoteki w Manieczkach mówią o sobie „rodzina” – ta specy-
ficzna relacja nie wynika jednak bezpośrednio z komercyjnego wymiaru im-
prezy, ale z pewnych idei, zachowań, tradycji i swoistego „obowiązku” wobec 
wspólnoty, do której należą. Jak zauważają rozmówcy przywołani w wywia-
dzie opublikowanym w „Krytyce Politycznej”, „rodzinność” klubowiczów ma 
wymiar niemal sakralny – wielokrotnie podkreślane są siostrzaność i brater-
stwo, a seksualność (mimo swoistego „uprawnienia” w tej przestrzeni – pół-
nagie ciała i przywodzące na myśl kopulację ruchy taneczne) nie wydaje się 
wyuzdana i wspomagana narkotykami (choć afer obyczajowych i narkotycz-
nych w Manieczkach nie brakowało), bo jej efektem są dzieci, dumnie prezen-
towane na kolejnych zlotach, spotkaniach i w opowieściach dawnej gwardii20. 

19 A. Domański, Manieczki: Ekwador, czyli historia wzlotów i  upadków dyskoteki, „Głos 
Wielkopolski” 13.09.2014, https://bit.ly/2p2waBs [11.11.2019].

20 Sz. Maliborski, Manieczki. Polska historia... Tomasz Rakowski przywołuje taki przykład: 
„Ciekawe przy tym, że relacje damsko-męskie w Ekwadorze nie krążą wokół tematów wolnego 
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Ekwador – choć założony w 1998 r., a więc dziesięć lat po zmianie ustrojo-
wej, wpisany w nurt trance’owy i kulturę techno – pozostaje przestrzenią po-
wstałą z założeń nurtu disco w jego pierwotnej wersji. Uczestników spektaklu 
weryfikuje parkiet, wewnętrzne regulacje mają charakter kryptosubkulturo-
wy, a obiekt jest elementem lokalnego biznesu i układów społeczno-politycz-
nych (w myśl zasady „wszyscy wszystkich znają”). 

W narracji tej pojawia się jeszcze fragment o nie do końca udanym maria-
żu kultury disco z tradycyjnie rozumianym disco polo, którego manifestacją 
mogłyby być „mikroshoty” z dokumentu Czekając na sobotę (2010) Ireny i Je-
rzego Morawskich. Ekwadorowi można przeciwstawić klub Nokaut z Traw-
nik  – miejsce, w  którym striptiz miesza się z  tańcem, tanie piwo z  jeszcze 
tańszym winem musującym, wylewanym na głowy rozbierających się kobiet, 
które są niczym wystawowe obiekty bez tabliczki „nie dotykać”. Gawiedź 
uzbrojona w tanie telefony kręci odważnych kolegów, którzy mentalnie gwał-
cą „striptizerki”, bo na więcej nie pozwala im ochrona i ilość spożytego alko-
holu. Mimo wielu zarzutów o tendencyjność tego dokumentu, bez znaczenia 
jest fakt, czy Nokaut w Trawnikach istnieje lub czy istniał w ogóle. Tak jak nie 
do końca istotne jest, czy Ekwador istniał w wymiarze, o jakim piszę i o jakim 
dyskutują badacze kultury disco. 

Kiedy w 2013 r. w Ekwadorze zagrał zespół Weekend (u szczytu popular-
ności), w jednej z sal trwała impreza stałych bywalców. To znak, że disco polo 
zawitało do dyskotek, czy bardziej „domów zabaw” utrzymanych w stylistyce 
Nokautu (półmrok i ultrafiolet), ale nigdy na stałe nie zagościło w kulturze di-
sco. Może właśnie dlatego, że twórcy disco polo nigdy nie byli zwolennikami 
(lub robili i robią to nieumiejętnie21) przekroczenia, transgresji, buntu czy za-
cierania różnic płciowych, społecznych i ekonomicznych. Nie do końca mogę 
się zgodzić z twierdzeniem Mirosława Pęczaka, który pisze: 

Zachwalanie polskich dziewcząt obcokrajowcom z  towarzyszeniem ponęt-
nej modelki sugestywnie pieszczącej bijak maselnicy to była rzeczywiście 
arcyodważna jazda po bandzie. Ale taka właśnie jest współczesna polska di-
scopolowa kultura masowa – nie zna żadnej politycznej poprawności, bywa 
zadziwiająco konserwatywna (vide: liczne wątki kościelno-religijne), homo-

seksu, wyuzdania i tym podobnych rzeczy, ale raczej ciągle opowiada się historie, że ktoś się 
z kimś spotkał, wpadli sobie w oko i teraz mają dzieci. Był film o Ekwadorze, w którym klu-
bowicz i klubowiczka występują w klubowych strojach, zamawiają drinki przy barze i mówią, 
że uwielbiają Ekwador, że to wspaniałe miejsce, »a dowodem naszego spotkania jest nasza 
córeczka«”.

21 D. Sitnicka, TVP 2 bezlitośnie seksualizowała dzieci podczas festiwalu disco polo w Kiel-
cach, OKO.press, 13.08.2019, https://bit.ly/36VEi7R [11.11.2019].
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fobiczna, a jednocześnie wyzywająco rozwiązła. Jak w telewizji Berlusconie-
go: odrobina bigoterii i dużo klubu go-go22.

Ani sugestywne zachowanie „Słowianki Donatana” nie jest jazdą po ban-
dzie, ani sytuacje, w  których „majteczkom w  kropeczki” wyśpiewywanym 
przez uczestników wesel w całej Polsce towarzyszy majestatyczne spojrzenie 
Matki Boskiej lub oświetlone czerwonymi lampkami serce Jezusa. Nie ma to 
jednak nic wspólnego z polityczną poprawnością ani swoistą „anamorficznoś- 
cią” disco polo. Raczej z przytłaczającą, bo trudną do zdefiniowania „polskoś- 
cią”, której po trosze (niczym sfrustrowany przygotowaniami do wesela córki 
gangster Jacuś ze Ślepnąc od świateł (2018) Skoniecznego i Żulczyka) wszyscy 
jesteśmy zakładnikami. 

W tym kontekście Ekwador w Manieczkach staje się przestrzenią z zupeł-
nie innego porządku narracyjnego.

Disco wyparte

Ekwador wystawiony na sprzedaż za 3 mln zł jest raną, która się nie zabliź-
ni. Oferta jest jednak gwarancją trwania w opowieściach i dobudowywania 
kolejnych pięter narracji przeradzającej się w  Baudrillardowską symulację 
(mapa bez terytorium, budynek bez dyskoteki). Trwanie Ekwadoru uzależnio-
ne jest wyłącznie od pamięci uczestników, bo nie wiadomo, jakie losy spotkają 
popegeerowski kompleks budynków. 

Zupełnie inaczej potoczyły się losy klubu, który swego czasu był jasnym 
punktem na dyskotekowej mapie Polski, a jego „ważność” potwierdzały wizy-
ty wschodzących i uznanych gwiazd muzyki dance. Mowa o gliwickiej Disco 
Bravo zlokalizowanej w dawnym Zameczku Leśnym. Właściciele nie szczę-
dzili środków, aby zbudować wyjątkową markę. Sale mogące pomieścić tysiąc 
osób, jeden z pierwszych laserów, ruchomy pająk, specjalistyczne oświetlenie. 
W trakcie odtwarzania sentymentalnych klipów na YouTubie tylko stroje i ja-
kość nagrań przypominają, że mamy do czynienia z latami 90. 

Profesjonalizm przestrzeni był niemałą zachętą dla rodzimych gwiazd mu-
zyki – nawet tych, które nie kojarzą się z  muzyką disco. To również efekt 
przywołanej przeze mnie nowatorskiej formuły rockoteki, która odbywała się 
we wtorki i czwartki. Dzień tygodnia nie miał w szczytowym momencie żad-
nego znaczenia – twórcy i  włodarze gliwickiej dyskoteki przeorganizowali 
całkowicie tydzień pracy nie tylko gliwickiej młodzieży i mieszkańców ulicy 

22 M. Pęczak, Disco polo, czyli kultura bazaru. Kształtowała nasze gusta przez ostatnie 28 lat, 
„Polityka” 27.05.2014, https://bit.ly/2CzFobH [11.11.2019].
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Chorzowskiej. Dla dwustutysięcznego miasta był to swoisty szok kulturowy – 
inaczej niż w przypadku Ekwadoru, mówiło się tu o pobiciach, przygodnym 
seksie na ławkach i w samochodach, kradzieżach i narkotykach. Narracje te są 
równie legendarne, jak „rodzinne” opowieści z Manieczek. 

Główna różnica między podpoznańską a gliwicką dyskoteką polega na in-
nym trybie zmienności. W skrócie: Ekwador to ruch do przodu, swego rodzaju 
internacjonalizacja poprzez udział w imprezach o europejskim zasięgu, chęć 
grania muzyki, która nie ma statusu radiowego hitu (tzw. bajlando). Gliwicki 
klub postawił natomiast na agregację i budowanie jedynego w swoim rodzaju 
„bastionu disco”. Warto przypomnieć, że obok polskich gwiazd muzyki roz-
rywkowej w  Bravo można było posłuchać ATB, Westbam, a  nawet Justina 
Timberlake’a (wtedy jeszcze z zespołem N’SYNC). Zdjęcie tego ostatniego na 
tle „oldschoolowej” firanki z GS-owskiego zaplecza (Zameczek Leśny należał 
do PSS Społem) pozwala lepiej zrozumieć fenomen tego miejsca23. 

Przyczyn powolnego upadku gliwickiej dyskoteki facebookowi retroma-
niacy upatrują głównie w rosnącej konkurencji małych klubów z niewielkim 
parkietem, które lawinowo pojawiały się w mieście na początku XXI wieku. 
Wspomina się też (i wypomina) konkurencję z Katowic, które w Gliwicach 
mają status miasta w pewnym sensie stołecznego i atrakcyjnego. 

Konurbacja śląska (zwana przez polityków metropolią) ma to szczęście, że 
kolejne miasta osiągalne są przy minimalnym wysiłku transportowym – nie 
zmienia się zabudowa, natężenie ruchu, a o zmianie miasta decyduje tablica 
informacyjna. Dla wielu mieszkańców do dziś trudne do zrozumienia jest to, 
że Chorzowski Park Rozrywki znajduje się w Chorzowie, bowiem po drugiej 
stronie ulicy – naprzeciwko głównego wejścia do Legendii (to jego obecna 
nazwa) – rozpościera się jak najbardziej katowickie osiedle – popularny „Tau-
zen” (osiedle Tysiąclecia). Dlatego Bravo nie konkurowało wyłącznie z klu-
bami w mieście, a na całym Śląsku, jego sława zaś pozwoliłaby mu jeszcze 
długo funkcjonować, gdyby nie stan techniczny budynku (a lata na przełomie 
wieków nie były dobrym czasem na realizację projektów rewitalizacyjnych).

Bravo zapada się i niszczeje tak, jak mozolnie budowana przed laty kul-
tura disco. Kultura w pewien sposób wyparta z pamięci – bowiem rozmowy 
z dzisiejszymi czterdziestolatkami „jak było” często kończą się sporem o roz-
lokowanie miejsc, ilość laserów, miejsca odpoczynku, jakość drinków. Zawa-
lający się budynek stał się architektoniczną raną na mapie miasta, a dawny 
właściciel, Marcin Pawełek, rozwija dyskotekę Magic w rodzinnych Krzyża-
nowicach i nie wydaje się zainteresowany powrotem do Gliwic.

23 Zdjęcia dostępne są na facebookowym profilu „Twoje Gliwice”: https://bit.ly/2NXjx38 
[11.11.2019].
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Nie można jednak zakładać, że kultura disco jest zjawiskiem zamkniętym, 
bo działających i cieszących się popularnością dyskotek wciąż jest na mapie 
Polski dużo. Należy jednak podchodzić do tego z ostrożnością, gdyż nie wia-
domo, na ile disco jest tam dominującą kulturą, a na ile mamy do czynienia 
z kulturą klubową. Wymaga ona zupełnie innego opisu, choć przez pryzmat 
specyficznego socjolektu (mieszanki profesjolektów, gwar, angielszczyzny). 
Kultura klubowa czerpie niejako z doświadczeń disco jako falsyfikacji założeń 
kapitalistycznych, ale nie definiuje się poprzez ubiór czy stosunek do mniej-
szości. Koncentruje się raczej na ciągłym redefiniowaniu przyjemności i takim 
wykorzystywaniu czasu wolnego, które w skrajnym przypadku (działalność 
uczestników formatu Ekipa np. z Warsaw Shore czy Jersey Shore) staje się... 
pracą. 

Summary

The article analyzes the polish disco culture. Based on the available literature on the 
theory of culture, the author analyzes two cases: the club “Ekwador” in Manieczki and 
the “Disco Bravo” in Gliwice. Both of them are examples of strong ralationship be-
tween free time culture and „young” capitalism in Poland after 1990. It is a significant 
contribution to discussions about cultural changes during the polish transformation 
period. For the author, the space considered as disco and the way of talking about it is 
also as important as the music.

Keywords: disco culture, transformation culture, 90s generation

Słowa kluczowe: kultura disco, kultura czasu transformacji, pokolenie lat 90.





KAmIL LIPIńSKI

Transformacje języka w archipelagu kontrpoetyki 
wybranych utworów postkolonialnych

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyfiki przekształceń ję-
zykowych dokonywanych w tekstach jamajskich twórców w nawiązaniu do 
myśli archipelicznej (pensée archipélique) Édouarda Glissanta, głoszącej, że 
tożsamość tekstu powstaje między asymilacją a  oporem wobec kolonialnej 
formy przemocy. Charakteryzując sposób kształtowania się przestrzeni wie-
lojęzycznej w archipelagu estetycznym, Glissant opowiadał się za różnorod-
nymi „oddolnymi” strategiami, dzięki którym można wyrazić kontrpoetykę 
i światowy proces dający nowe możliwości generowania opozycyjnego języ-
ka. Glissant, proponując wizję kontrpoetyki (contre-poétique), zadaje pytania 
na temat związku dzisiejszego języka i praktyk społeczno-kulturowych z dzie-
dzictwem naszych przodków. Jak pisał Krzysztof Moraczewski: 

[...] formy muzyki alternatywnej o rodowodzie sięgającym klasycznej kontr-
kultury [...] znalazły ostatnio potężnego konkurenta w formach przejętych 
z  kultury dzisiejszych Afroamerykanów, którego to formami są przede 
wszystkim hip-hop i reggae1. 

Ciekawym przykładem takiej wizji kontrpoetyki są teksty piosenek ja-
majskich wokalistów tworzących na pograniczu dubu i  dancehallu, którzy 
wyrażają swoją przynależność kulturowo-społeczną, odwołując się do swoich 
korzeni (roots), a zarazem nawołując do repatriacji, w czym można dostrzec 
echa tez głoszonych przez Marcusa Garveya i wpływ ruchu rasta, jak również 
niezadowolenie społeczne z powodu wyzysku, nieprawości, nierównego trak-
towania czy działalności gangów. Dodam, że owa świadomość zmian determi-

1 K. Moraczewski, O tak zwanej muzyce alternatywnej, „Kultura Współczesna” 3/2004, s. 57.
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nuje sposoby opisu świata w archipelagu społeczno-kulturowym, dialektach, 
formach hybrydycznych wpisanych w „ciągły ruch interpretacji kulturowej 
i językowej”2. 

Transformacje języka w tekście postkolonialnym

Języki kreolskie będące przedmiotem tej cyrkulacji wskazują zarówno na 
proliferację śladów kultury afrykańskiej w  językach, jak i  na tęsknotę za 
ojczystą ziemią. Jérome Souty uważał, że „kiedy dialekt staje się językiem 
macierzystym grupy, która go zaadaptowała, mówimy wówczas o pidginie. 
Lingwiści definiują kreole i pidginy jako języki, gdzie niemożliwe jest prze-
śledzenie mechanizmów ich konstruowania”3. Można więc przypuszczać, że 
obraz przekształceń języka jest efektem „nowej praktyki krzyżowania się ras 
szlachectwa kulturowego”4, określanej mianem kreolizacji językowej, przez 
przekształcenie kolonialnego języka angielskiego lub kanonicznych tekstów 
imperialnych. 

Warto przy tym zaznaczyć, że język kreolski jest mieszanką języka an-
gielskiego i zachodnioafrykańskiego. Ta przemiana języka pokazuje, że „tłu-
maczenie jest prawdziwą operacją kreolizacji, praktyką od tej pory nową, 
nieodłączną od cennego metisażu kulturowego”5. Glissant, dokonując analogii 
między różnymi porządkami faktów społecznych a językiem kreolskim, twier-
dził, że „dialekt, który stanowi mieszaninę angielskiego i gramatyki afrykań-
skiej, przyczynił się do upowszechnienia tego języka wśród Murzynów po 
wojnie domowej”6. Analizując transformacje językowe, twierdził, że nie mają 
one charakteru liniowego, ponieważ „językowy ruch kreolizacji przebiega 
przez kolejne szybkie dekantacje [...] aby wykryć podróż literacką w dyfrakcji 
albo wskutek wielojęzyczności”7. Tłumaczy to wielość języków i wynikające 
z niej różnice kulturowe, o czym pisze Homi K. Bhabha:

[...] obecność hybrydy – przekształcenie symbolu autorytetu narodowego 
w znak różnicy kolonialnej – wynika z faktu, że nie można już identyfikować 
ani oceniać różnicy międzykulturowej jako przedmiotu rozważań epistemo-
logicznych czy moralnych: różnice kulturowe nie są jedynie biernym obiek-
tem oglądu czy zawłaszczenia8. 

2 J. Souty, La rencontre des cultures, Paris 2001, s. 186.
3 Ibidem, s. 115.
4 Ibidem, s. 134.
5 Ibidem.
6 É. Glissant, La Philosophie de la relation, Paris 1990, ss. 83–84.
7 Ibidem, s. 84.
8 H.K. Bhabha, Miejsca kultury, tłum. T. Dobrogoszcz, Kraków 2010, s. 115.
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Połączenie postkolonialnego patois z językiem angielskim przyczyniło się 
zaś do wytworzenia „nowych syntaks i  związków wyrazowych”, będących 
efektem refrakcji – jak pisała Maria Tymoczko – dokonywanych „przez tłu-
macza w  tekście źródłowym analogicznie do wyboru dokonywanego przez 
autora pochodzącego z kultury mniejszościowej”9.

W proponowanej przez Glissanta perspektywie antykolonialnej mamy do 
czynienia z oscylacją między kolonizatorem a ludnością skolonizowaną, gdy 
„pierwszy nie może obiektywnie istnieć bez drugiego”10. Glissant wprowa-
dza pojęcie relacji na określenie deterytorializacji i reterytorializacji języka, 
aby ukazać różnicę między językiem kreolskim a angielskim, a także ujawnić 
pewne cechy zniewolenia. Owo połączenie będące wyrazem relacji pokazu-
je, że do głosu dochodzą „różne nazwy, krzyżowanie, hybrydyzacja, wielo-
kulturowość kreolizacji”11. Warto zauważyć, że języki kreolskie rozwinęły się 
w efekcie migracji ludności i mieszania się języków, czego świadectwem jest 
przejęcie przez ruch Rastafari języka patois określanego jako pidgin. Odcisnął 
on piętno na dekolonizacji, uznawanej często za jedną z form myślenia o re-
patriacji. Jeśli przyjrzymy się temu uważnie, zobaczymy, że hybrydyczny tekst 
postkolonialny stanowi

[...] efekt odwrócenia formalnego procesu negacji, gwałtowne przemieszcze-
nie w akcie kolonizacji stające się podstawą warunkowości dyskursu kolo-
nialnego. Wkracza w obręb działania autorytetu nie tylko po to, aby ukazać 
niemożliwość jego tożsamości, lecz także aby oddać nieprzewidywalność 
jego obecności [...], przewartościowuje jego obecność, opierając się jej jako 
znaczące przesunięcia (Enstellung) – już interwencji różnicy12. 

Według Glissanta język kreolski krystalizuje się wtedy, gdy dwa języki 
mieszają się w ramach jednej historii, aby ukształtować „trzeci, odmienny od 
dwóch pierwszych”13. Pisze on:

[...] tak długo, jak język kreolski jest kombinacją dwóch lub więcej różnych 
obszarów językowych... bądź tym, co powinniśmy nazwać jego syntezą, jego 
efektem są nowe wyrażenia, jako uzupełnienie lub odniesienie do tych dwóch 
ich korzeni, z których wyrósł język kreolski14. 

9 M. Tymoczko, Literatura postkolonialna i przekład literacki, tłum. A. Sadza, w: P. Bukow-
ski, M. Hejdel (red.), Współczesna teoria przekładu, Kraków 2009, s. 434.

10 F. Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris 1952, s. 21.
11 M.-B. Basto, Le Fanon de Homi Bhabha. Ambivalence de l’identité et dialectique dans une 

pensée postcoloniale, „Tumultes” 31/2008, s. 50.
12 Ibidem, s. 116.
13 J. Souty, Le service de traduction du Parlament européen, w: idem, La rencontre..., s. 134.
14 É. Glissant, Creolisation and the Americas, „Carribean Quarterly” 57(1)/2011, s. 13.
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Przykładem migracji językowych jest „ekskluzywna natura tego konsen-
susu znajdująca swój wyraz w pracy przekładu”15. Dzięki połączeniu różnych 
języków mamy do czynienia z kreolizacją, gdzie następuje „wieczysty ruch 
interpretacji kulturowej i  językowej”16 w  poetyce postkolonialnej. Inaczej 
kwestię przeobrażeń języka zarysowuje Glissant w odniesieniu do tego, czym 
jest pidgin:

Język pidgin bawi się elementami jednego języka i  zaburza je leksykalnie  
i/lub syntaktycznie. Główną cechą pidginu jest silna agresja wobec języka, na 
którym i w którym pojawia się ta forma pidginu – na przykład język rapu lub 
niezwykłe odkrycia poezji dubu na Jamajce, które pokazują odstępstwa od 
zwykłego, standardowego języka angielskiego17. 

Warto podkreślić, że różni się on pod dwoma względami od tego, czym 
jest dialekt. Po pierwsze

[...] można ustalić, kto wymyślił lub zaproponował pidgin. Po drugie, jest to 
rodzaj języka, który pojawia się i może zniknąć bardzo szybko, nagle. Cechy 
te skłaniają do usuwania pidginu z procesu dialektyzacji, który jest wynikiem 
długiego używania języka przez społeczność. W  każdym razie pidgin jest, 
w przeciwieństwie do dialektu, stosowany z zamiarem bojowym, zwykle dla 
samoobrony18. 

W tym świetle obraz archipelagu wielokulturowego stanowi wizję świata, 
gdzie granice przestrzenne znoszone są przez grę de- i reterytorializacji z wy-
korzystaniem narzędzi etnologicznych i filozoficznych, takich jak koncepcja 
literatury Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego.

Clash kultur muzycznych i języków

Warto poddać analizie tę interwencję w język w kategoriach różnic języko-
wych powstałych w tekście postkolonialnym, odwołując się do gwary jamaj-
skiej patois lub patwa jako atrybutu subkultury dub & reggae. W  tekstach 
piosenek odnajdujemy obrazy nowych syntaks, słów, wyrażeń powstających 
przez refrakcje, z którymi mamy do czynienia w słowach gwaan zastępującym 
„chodzenie” czy bredrin w miejsce brethren. W tekstach piosenek zaś „topo-

15 M. Bal, M.Á. Hérnandez-Navarro, Introduction, w: M. Bal, M.Á. Hérnandez-Navarro 
(red.), Art and Visibility in Migratory Culture. Conflict, Resistance and Agency, Amsterdam – 
New York 2011, s. 10.

16 J. Souty, La rencontre..., s. 186.
17 É. Glissant, Creolisation..., s. 13.
18 Ibidem.
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nimiczne nazwy własne stanowią raczej cytaty, elementy kodu niż leksemy 
mapy, czyli najmniejsze jednostki jej lektury, oznaczenia położenia”19. Auto-
rzy tekstów często sięgają do wcześniej nagranej ścieżki dźwiękowej, aby uka-
zać jej tendencję do autonomizacji na podstawie zarówno riddimu, opartego 
na „ekologii mediatycznej”, jak i osobnych partii wokalnych voicingu20. Nie 
zawsze utwory te mają charakter refleksyjny, ale ich konwencja polega na 
organizacji dźwiękowych zderzeń (sound clash) między gatunkami i odnoszo-
nymi do nich praktykami (reggae versus dancehall), które pod koniec lat 70. 
tworzyły obraz sceny dubowo-reggaeowej, głównie dzięki działalności Stu-
dia One w Kingston na Jamajce21. Sound clashe powstałe na Jamajce i innych 
wyspach karaibskich stanowiły miejsca bitew i rywalizacji. Ich liderami byli 
Prince Jammy i Scientist nagrywający razem lub z innymi muzykami dub pla-
te’y – muzyczne odpowiedzi na utwory podobnych muzyków. Tak powstała 
płyta złożona z ciągu utworów różnego autorstwa. 

Dzięki używaniu wielkich głośników powstała kultura slackness, po-
święcona tematyce seksu, używek, „ostentacyjnemu noszeniu się”, przemocy 
w kontekście historycznym, społecznym, kulturowym, zwłaszcza przemocy 
kolonialnej i postkolonialnej. Za najbardziej wyraziste przykłady przekształ-
ceń dancehallu i  slackness należy uznać kontestację i  emancypację wobec 
opresyjnych porządków społecznych, dziedzictwa kolonializmu i niewolnic-
twa. Ich znakiem są tropy i  podteksty w  powieściach oraz  ukryte związki 
z imperialną władzą. Są to refrakcje wyrazowe, które widać w tym, co określa 
się mianem border clash (zderzenia granicznego) lub warring zone (walczącej 
strefy), odwołując się do miejsc, w  których dochodzi do rywalizacji stano-
wiącej element produkcji poezji i ideologicznych bitew toczonych przez czar-
nych na ulicach, w więzieniach i na uniwersytetach, nazywanych przestrze-
nią kontrhegemonii22. Analogicznie pokolenie raggamuffin opowiadało się za 
radykalną zmianą osób żyjących w narodowej diasporze na przedmieściach 
miasta23. To pokolenie „szło naprzód, w stronę kapitalizmu”, pamiętając jed-

19 D. Bachman-Medick, Cultural turns. Nowe kierunki w  naukach o  kulturze, Warszawa 
2017, s. 248.

20 T. Vendryes, „Wi likkle but wi tallawah!” L’écho musical d’une petite île des Caraïbes, 
„Volume” 13(2)/2016, s. 10.

21 Początku tych działań można upatrywać w  stolicy Jamajki, Kingston, gdzie zaczę-
to organizować sound systemy związane z nazwiskami znanych właścicieli: Dukiem Reidem 
(1915–1975), Sixem Coxonem (1932–2004) i Prince’em Busterem. Zapraszali oni gwiazdy innych 
gatunków muzycznych, co pozwalało im pozyskiwać nowych sponsorów, promować swoją 
muzykę i zarabiać większe pieniądze. Marszandzi i właściciele sklepów ustawiali sound syste-
my, aby zaangażować widzów w żywy performans.

22 C. Cooper, Sound Clash. Jamaican Culture at Large, New York 2004, s. 58.
23 L. Chude-Sokei, Postnationalist geographies. Rasta, Ragga, and Reinventing Africa, „Afri-

can Arts” 27(4)/1994, s. 80.
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nak o swoim pochodzeniu, o tym, że są przede wszystkim potomkami przy-
byszy z Afryki. 

Według Carolyn Cooper związek dancehallu ze wspólnotami kościelny-
mi pozwalał na dialog między nimi dzięki temu, że przestrzeń należącą do 
danego kościoła wynajmowano na wydarzenia muzyczne i takie o charakte-
rze bardziej „duchowym”, polegające na „wymianie religijnych i kulturowych 
symboli i praktyk, włączając w nie muzykę”24. Zarówno rasta, jak i inne formy 
popularnego négritude wyrażają zatem nostalgię za przedkolonialną, przed-
industrialną, przedkapitalistyczną Afryką. Jak pisał Louis Chude-Sokei, ich 
twórcy, jak Peter Tosh i inni poeci tego nurtu, odwołują się do „metaforycznej 
Mama Africa”25. Według Glissanta zarysowane „koncepcje czystej i homoge-
nicznej kultury głoszą, że polityczne wysiłki czarnych niejako z natury stano-
wią ekspresję różnic narodowych czy etnicznych, z którymi są kojarzone”26. 
Znamiennym przykładem tych transformacji jest to, że „I” oznacza „mnie”, na-
tomiast „I & I” oznacza „my” na określenie jedności Jah i każdej istoty ludzkiej. 

Jednym z bardziej interesujących muzyków odwołujących się do swoich 
korzeni jest Alpha Blondy. Ponieważ pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej, 
łączy amerykańską muzykę soul z muzyką znaną z Ameryki i Afryki. Z kolei 
Jah Ares Chadzinikolau z Poznania w bezpośredni sposób odwołuje się do my-
śli Marcusa Garveya, przekazując w dwujęzycznym, polsko-angielskim utwo-
rze Marcus Say(s) z płyty Great Return proste, ale ważne słowa: „Get up and 
fight for your rights”, wyrażające konieczność walki o to, co swoje. W innym 
fragmencie oddaje zaś hołd Garveyowi: „Remember Marcus Mesajah Garvey, 
Look for Father’s Man Land, Look for Mother’s Land, Yeah”, podkreślając po-
trzebę powrotu do korzeni, do tego, co utracone, będące wspomnieniem po 
naszych przodkach. Natomiast w duchu walki o swoje prawa głosi apoteozę 
powstania: „Yeah, Look for Father’s Land, Yeah, Yeah Marcus, Marcus Say, 
Get Up for Your Rights”. Pierwszą część utworu dopełnia strofa śpiewana po 
polsku: „Dzieci za tą bramą kruszą chleb kamieniami, nic nie zwróci uwagi, 
nic nie zapłacze z nami”, zaś zamyka angielska: „Look for Father’s Land Yeah, 
Look for Mother’s Land, Yeah!”. Można przypuszczać, że śpiewając o bramach 
Babilonu, artysta zwraca uwagę na rozpaczliwą próbę ich zburzenia, ale ma 
świadomość tego, że ten trud jest skazany na porażkę. Powrót do korzeni staje 
się więc dla niego odpowiedzią zamykającą każdą ze zwrotek. 

Korzysta on z  tej strategii w swoich kolejnych projektach muzycznych, 
wplatając w teksty piosenek utrzymanych w tradycji reggae elementy muzyki 

24 Ibidem, s. 18.
25 L. Chude-Sokei, Post-nationalist Geographies..., s. 82.
26 P. Gilroy, Czarny Atlantyk jako kontrkultura nowoczesności, tłum. K. Przyłuska, „Kontek-

sty” 1–2/2012, s. 27.
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greckiej, czym podkreśla swój podwójny rodowód polsko-grecki i przywołuje 
szkice liryczne swojego ojca Nikosa Chadzinikolau. W tym przypadku kreoli-
zacja zaprasza nas „w literacką podróż, żeby ukazać, w jaki sposób refrakcje 
lub wielojęzyczność się kształtują”27. Wzorem Seyli Benhabib można tu mówić 
o  polityce transfiguracji, głoszącej, że kontrkultura „zuchwale rekonstruuje 
swą własną, krytyczną, moralną genealogię w zawłaszczonej przez siebie, czę-
ściowo ukrytej sferze publicznej”28. Jednym z  efektów analizy śladów języ-
kowych jest „pewien rodzaj interdyscyplinarnej transformacji dyskursywnej, 
która wymaga analitycznej wartości różnicy kulturowej”29. Przykładem trans-
figuracji jest sytuacja, w ramach której tekst zmierza ku temu, aby „powtórzyć 
niepowtarzalne i przedstawić nieprzedstawialne”30. Dzięki temu możliwe jest 
uchwycenie różnic kulturowych, teoretycznie trudnych do wyrażenia w  ję-
zyku. Niektóre z  tych transfiguracji są komentarzem na temat przestrzeni 
społecznych, gdzie słowu ghetto przeciwstawia się uptown, co stanowi efekt 
krytyki podziału klas społecznych wiązany odpowiednio z „młodzieżą” i „po-
litykami”31. Edward W. Said twierdził, że język może stanowić „opór wobec 
nacjonalizmu i wyraz dekolonizacji”32. Tym, co łączy doświadczenia konty-
nentalne z wpływem „mondializacji” jest powrót do korzeni i poszanowanie 
„afrykańskości”, czyli tego, co Glissant nazywał filiacją z pochodzeniem et-
nicznym wywodzonym z dalekiej przeszłości. Powstające hybrydy językowe 
polegają na zwróceniu się w stronę teologii i praktykowaniu ducha wspólno-
ty wyrażającej „ideologiczne negocjacje oporu”33. Aby to lepiej przedstawić, 
Carolyn Cooper pisze o afrykańskiej ideologii diaspory określanej za pomo-
cą rastafariańskiego neologizmu livity na oznaczenie sposobu życia34. Auto-
rzy i wykonawcy piosenek sięgają więc po strategię metaartystyczną, którą 
Moraczewski określa jako „nowy sposób ukształtowania formalnego”, czyli 
transfigurację słów pieśni. Przykładem tego jest muzyk z Birmingham Kuku-
mo, który gra słowem „diaspora”, wyrażając sprzeciw wobec karaibskich walk 
toczonych w  Wielkiej Brytanii w  neologizmie „die-as-poor-ya”35. Ten efekt 
rozproszenia i zamiany sylab ilustruje Saidowską metodę „kontrapunktowego 

27 Ibidem, s. 84.
28 P. Gilroy, Czarny Atlantyk jako kontrkultura nowoczesności, „Konteksty” 66/2012, s. 31.
29 H.K. Bhabha, Miejsca kultury, s. 173.
30 P. Gilroy, Czarny Atlantyk..., s. 32.
31 Ibidem. 
32 E.W. Said, Yeats and Decolonization, w: T. Eagleton, F. Jameson, E.W. Said, Nationalism, 

Colonialism, Literature, London – Minneapolis 2006, s. 85.
33 H.K. Bhabha, Miejsca kultury, s. 106.
34 C. Cooper, Sound Clash: Jamaican Dancehall Culture at Large, New York 2004, s. 8.
35 R. Beckford, Jesus Dub. Theology, Music and Social Change, London – New York 2006, 

s. 77.
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czytania”, która stara się wydobyć zeń ideologiczne podteksty i wykorzenie-
nie życia w getcie, co prowadzi – według słów piosenki – do rzekomo rychłej 
śmierci. Rozbicie słowa na sylaby pociąga za sobą relatywizację przynależno-
ści do danego miejsca i konotuje znaczenie „diaspory” w rozproszeniu. Nie bez 
racji James Clifford powiadał, iż „transnarodowość i przemieszczenie” ozna-
czają „polityczną walkę o kształt lokalnej wyróżniającej się społeczności defi-
niowanej w historycznym kontekście owego przemieszczenia”36. Oznacza to, 
że dezartykulacja powstająca w wyniku nomadycznych przekształceń języ-
kowych kieruje ostrze swej krytyki na specyfikę egzystencji jednostki w śro-
dowisku transnarodowym. Dzięki temu możliwe jest określenie charakteru 
życia w nowej rzeczywistości postkolonialnej wrażliwej na różnice klasowe 
i krytykującej kolonialne myślenie wyrażające uprzedzenia rasowe. Takie uję-
cie stanowi rodzaj mapowania historii postkolonialnej i zmiany nastawienia 
wobec potomków imigrantów. 

Różnica kulturowa  
w tekstach utworów reggaeowo-dubbowych

Jednym z najciekawszych sposobów przedstawiania owej krytyki społecznej 
jest ukazywanie różnic kulturowych w tekstach piosenek muzyka reggae Pe-
tera Tosha. To on wprowadził takie określenia, jak „Hell A” zamiast „L.A.”, 
„Asadica” zamiast „Ameryka” i „politricks” zamiast „politics”. W ten sposób 
krytykował symbole i instytucje społeczne związane z Babilonem, aby ukazać 
ich nieporadność poprzez znaczenia powstające w grach językowych. Określił 
też przynależność do danego miejsca, które jest wystarczające, by móc być 
tym, kim jest, i robić to, co daje mu szczęście. Jeśli rację ma Krzysztof Mora-
czewski, w  tekstach muzycznych artyści często sięgają po ironię, mając na 
uwadze:

[...] przekazanie pewnego sensu, ale poprzez obnażenie jego kulturalno-
-konwencjonalnego charakteru. Na planie komunikacyjnym oznacza to, że 
odwołać się można jednocześnie do różnych typów semantyki dzieła mu-
zycznego, przy czym pretensje każdego z nich do ukonstytuowania sensu są 
odsuwane. Sens taki można określić jako utracony, niebędący owego sensu 
w stanie ustanowić, potraktować jako oznajmienie tego, jaki konkretnie sens 
winno by określone dzieło posiadać. Odwołując się do rozróżnienia Derridy, 
można powiedzieć, że w tej wersji postmodernistyczna ironia ma charakter 

36 J. Clifford, Diaspory, tłum. K. Dudek, S. Sikora, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1–2/ 
2012, s. 50.
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nostalgiczny, to jest ujmując sprawę metaforycznie, sens jej ucieka mimo roz-
paczliwych prób jej ustanowienia37. 

Odwołując się do brytyjskiej sfery publicznej, można wskazać na proble-
my życia w nowej rzeczywistości postkolonialnej, w której występują różnice 
klasowe i gdzie krytykuje się kolonialne myślenie i uprzedzenia rasowe. Ilu-
stracją takiej niezgody na dyskryminację jest utwór Lintona Kwesi Johnsona 
Liesense fi kill 38, w którym autor gra słowem licence poprzez usunięcie litery 
„c” i dodanie „s” po pierwszym „e”, mówiąc w ten sposób o korupcji i depra-
wacji policji przekraczającej swoje prawa w imię uprzedzeń rasowych. O tu-
szowaniu tych zdarzeń świadczy druga część tytułu, kiedy wprowadza się 
słowo „ukrycie” na określenie lie-sense. Mówi to o wyzwoleniu się języków 
kolonialnych spod jarzma oficjalnego języka angielskiego wiązanego z  za-
chodnim imperializmem. Warto zwrócić uwagę, że 

[...] strategie Raggy nie polegają na ucieczce od języka, ale na użyciu go 
w taki sposób, aby podkreślić specyficzną „Yardness”. Owe słowa podkreślają 
swoje jamajskie pochodzenie poprzez wyolbrzymienie, wydłużenie i  przy-
śpieszenie (czasami poza punkt parodii), co jest niezrozumiałe i onieśmielają-
ce dla osób z zewnątrz. Język jest świadomie tak szybki jak beaty reggae, jak 
garish jako ich styl, pełen dowcipu, neologizmów czy specyficznych wyspiar-
skich kulturowych odniesień, a także bardziej akcentujący klasę i gender niż 
rasową autentyczność39. 

Przykładowo Benjamin Zephaniah, jeden z najważniejszych poetów dubu, 
w utworze Rapping up the Year, pisał: „De press and police said de »Yardies are 
here« Blacks seh it’s those Scotland Yardies we fear” [Prasa i policja mówi, że 
Yardies są tutaj. Czarni mówią, że to my boimy się tych szkockich Yardów”). 
W tych słowach wskazywał na obecność mafii i działań kryminalnych w obrę-
bie wspólnoty anglo-antilejsko-jamajskiej. Słowo Yardie oznacza emigrantów 
z Jamajki i jako Yard oraz Back-a-Yard jest używane na określenie ekspatrian-
tów pochodzących z Jamajki. Jednak pod koniec lat 80. w Wielkiej Brytanii 
słowo to zmieniło znaczenie i zaczęto nim określać grupy przestępcze i gangi 
powstające we  wspólnotach emigranckich w  Londynie. W  wyniku poważ-

37 K. Moraczewski, Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury. Próba analizy kulturowego 
funkcjonowania zachodnioeuropejskiej muzyki artystycznej, Poznań 2010, s. 192.

38 W utworze Liesense fi kill Linton Kwesti Johnson pyta o konteksty polemiczne związane 
ze śmiercią 21-letniego Colina Roacha przy wejściu na posterunek policji Stoke Newington na 
London Borough of Hackney 12 stycznia 1983 r. Samobójstwo stwierdzone ostatecznie jako 
przyczyna śmierci wiązało się z  podejrzeniem o  śmierć sfingowaną przez policję, której za-
rzucano wówczas nadmierną brutalność. Przypadek ten stał się głównym przedmiotem walk 
o prawa obywatelskie przez wspólnoty murzyńskie na Hackney.

39 L. Chude-Sokei, Post-nationalist geographies..., s. 81.
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nych wykroczeń Yardies byli deportowani do kolonii, z których się wywodzą. 
Na Jamajkę deportowano np. jamajskiego DJ-a Ranking Dreada oskarżonego 
o handel narkotykami. Jest to zatem przypadek transmisji kulturowej, migra-
cji znaczeń z jednego kontekstu źródłowego do innego. Według Mieke Bal po-
jęcia bowiem „wędrują” „nie tylko między dyscyplinami, miejscami i czasami, 
ale również w ramach swojej własnej konceptualizacji. Tutaj podróżują one 
według wskazówek przedmiotów, które napotykają”40.

Zakończenie

Celem przedstawionych rozważań było wydobycie ukrytych znaczeń zawar-
tych w piosenkach, opartych na grze słów, swoistych Wittgensteinowskich 
grach językowych i „refrakcjach” języka. Są one dowodem wrażliwości spo-
łecznej na nieprawość i  łamanie praw człowieka poprzez poetyckie uchwy-
cenie różnic w  słowach. Jak twierdzi Homi K. Bhabha, „nowa kartografia 
przestrzeni niespełnionych rzeczywistości historycznych musi uwzględnić 
problem sygnifikacji szczelinowych przejść oraz procesów różnicy kulturowej 
wpisanych w przestrzeń pomiędzy, w rozbicie czasowe, w które utkany jest 
tekst kulturowy”41. 

Autorzy piosenek dokonują zmiany tekstualnych związków w celu stwo-
rzenia pola dialogicznej ekspresji postkolonialnej wyobraźni. Obrazy refrakcji 
językowych mogą sugerować ambiwalencję doświadczenia postkolonialnego 
wyrażoną w „rozdartym” języku, aby odzwierciedlić „wyobrażoną spójność 
w  doświadczeniu rozproszenia i  fragmentacji”42. Opór w  tekstach muzycz-
nych stanowi próbę renegocjacji znaczeń, niezgodę na rzeczywistość, po-
przez wprowadzenie w tekście zmian stanowiących emocjonalną i kulturową 
reakcję na przemiany światopoglądowe i  koniunkturalne. Mamy zatem do 
czynienia z przykładem zmiany miejsca w hierarchii społecznej i predylek-
cję do gry z  tradycją, nieco zmienioną, bo osadzoną w nowych warunkach 
społeczno-kulturowych.

Summary

The article aims to analyze the main tropes and findings associated with Édouard Glis-
sant’s counter-poetics understood in terms of the relational system spread in-between 
textual meanings of creole languages. An example of such transformation are creoles 

40 M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, tłum. M. Bu-
cholc, Warszawa 2012, s. 71.

41 H.K. Bhabha, Miejsca kultury, s. 237.
42 Ibidem.
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and pidgins examined in the context of cultural clashes and the analysis of songs i.e. 
in patois. The analysis shifts emphasis to the idea of the return to the roots and the 
characterization of the opposition against unequal treatment found in the lyrics of 
Jamaican, British and Polish artists. The theoretical and applicative uses of languages 
differentiate the structure of the text by migrating from one context to another, thus 
bringing out the hidden meanings.

Keywords: counter-poetics, refractions, postcolonial text, cultural difference, yardies, 
british diaspora

Słowa kluczowe: kontrpoetyka, refrakcje, tekst postkolonialny, różnica kulturowa, 
Yardies, brytyjska diaspora




