
Iwona Sowińska 

 

Od poradników po narracje prowincjonalne. Krótki pr zewodnik po 

piśmiennictwie o muzyce filmowej 

 

 

Oprę się pokusie i nie zacznę od rytualnych utyskiwań na to, że o muzyce filmowej 

pisze się mało i bagatelizuje jej rolę. Choć co do bagatelizowania – coś jest na 

rzeczy. Wprawdzie poświęcone muzyce filmowej portale internetowe tętnią życiem 

za sprawą szlachetnych entuzjastów, którym film nie jest już potrzebny do szczęścia, 

bo wystarcza im soundtrack, jeśli jednak zajrzeć do którejś z dwóch wydanych kilka 

lat temu historii myśli filmowej – jednej polskiej, drugiej brytyjskiej – okaże się, że 

refleksja o dźwięku filmowym być może w ogóle nie należy do tej dyscypliny, 

bowiem nie znajdziemy w nich nawet najkrótszej wzmianki na jej temat. Wiadomo: 

utarło się, że film to ruchome obrazy. A przecież, jak ktoś zauważył, w obrazach 

filmowych zawsze chodziło o coś więcej niż o to tylko, by się ruszały. Dlatego od 

początku towarzyszyła im muzyka. 

O muzyce filmowej nie pisze się mało. Wprost przeciwnie: od lat 80. 

ubiegłego wieku literatury przedmiotu przybywa w rosnącym tempie. W ciągu roku 

ukazuje się na świecie przynajmniej kilka ważnych książek, nie wspominając o 

rozsianych po periodykach naukowych drobnych publikacjach, idących w dziesiątki. 

Masę krytyczną osiągnęła już nawet „literatura drugiego stopnia”, tzn. literatura o 

literaturze przedmiotu. Do niedawna każdy autor książki o muzyce filmowej czuł się 

zobowiązany do zreferowania na wstępie dorobku swoich poprzedników. W 

ostatnich latach zdarza się to coraz rzadziej. Autorzy albo odnoszą się jedynie do 

tych wątków, które uważają za przydatne w określeniu własnego stanowiska, albo 

poprzestają na odesłaniu czytelnika do istniejących już syntez. 

Refleksja o muzyce filmowej ma swoje dzieje i swoich klasyków. Nikt, kto 

zamierza się nią zająć, nie startuje od zera. Wprawdzie refleksja ta faworyzuje 

fabularne kino mainstreamowe, głównie amerykańskie, zaniedbując pozostałe 

kinematografie i praktyki w takim czy innym sensie alternatywne, ale jest żywa, 

rewiduje swoje założenia i redefiniuje obiekt swojego zainteresowania pod wpływem 



impulsów płynących zewsząd: ze strony praktyki filmowej i muzycznej, teorii i 

historii filmu, muzykologii, zmian w pejzażu medialnym, ogólnych przemian kultury 

i nauk o niej. Dlatego nie da się jej ani wyczerpująco scharakteryzować, ani 

sporządzić kompletnej listy podejmowanych przez nią tematów, ani nawet wyliczyć 

„dyspozytywów”, które obecnie wykorzystuje. Wybieram więc to tylko, co o muzyce 

filmowej napisano, z tego zaś – teksty niedoraźne, takie, które inspirowały 

następców i rezonowały w ich pracach. 

 

1895–1925: Epoka poradników 

 

Najwcześniejsze teksty o muzyce w kinie – nikt nie nazywał jej wtedy filmową – 

były odpowiedzią na potrzeby praktyczne. Praktycy – kompozytorzy, 

akompaniatorzy, autorzy kompilacji – instruowali muzyków, co i jak należy grać 

podczas projekcji niemych filmów („Nie za głośno – ostrzegał autor jednego z takich 

poradników – ale na wszelki wypadek ciągle trzymaj nogę na pedale”). 

Piśmiennictwo dotyczące styku muzyki i kina zaczęło się od specjalnych rubryk w 

prasie branżowej, adresowanych do kiniarzy i zatrudnionych w kinach muzyków, i 

od antologii utworów stosownych w różnych filmowych sytuacjach. Można z tych 

źródeł wywnioskować, jaką muzykę w pierwszych trzech dekadach XX wieku 

uważano za prawidłową, czyli funkcjonalną, a także jak ten ideał ewoluował z 

czasem. Miała ona uatrakcyjniać nie tyle sam film, ile okoliczności, w jakich go 

oglądano. Do jej związku z fabułą (trzeba zresztą pamiętać, że we wczesnych 

filmach nie było fabuły w dzisiejszym sensie) nie przywiązywano wagi, gdyż 

muzyka stanowiła aspekt projekcji, a nie produkcji filmu. Długo służyła nie 

poszczególnym filmom, lecz całemu seansowi. 

 

1926–1957: Kanon i opór 

 

W okresie przełomu dźwiękowego, obejmującego lata 1926–1930 (poza USA proces 

przechodzenia na dźwięk trwał dłużej), sposoby pisania o muzyce filmowej znacząco 

się różnicują. Rejestracja i użycie muzyki w filmach dźwiękowych nastręczało 

problemy tyleż estetyczne, co techniczne. Jedne i drugie stały się tematem 



wypowiedzi krytyków, muzyków i dźwiękowców, reprezentujących nową profesję w 

branży filmowej. Wyłomem w dotychczasowej, zmonopolizowanej przez 

zawodowców tradycji było słynne oświadczenie z 1928 roku Przyszłość filmu 

dźwiękowego. Innowacja, podpisane przez trzech radzieckich reżyserów – Siergieja 

Eisensteina, Wsiewołoda Pudowkina i Grigorija Aleksandrowa, którzy w chwili jego 

ogłoszenia nie mieli doświadczeń z dźwiękiem, a okazja, by je zdobyć, nieprędko im 

się nadarzyła. Mieli za to pomysł. Potraktowali dźwięk filmowy jako całość (o 

muzyce, a właściwie tylko o musicalach, napomknęli jedynie w przypisie), 

postulując konsekwentne przeciwstawianie warstwy dźwiękowej obrazowi. Z tego 

radykalizmu, intrygującego wyłącznie jako czysta spekulacja, w swej późniejszej 

twórczości wszyscy trzej się wycofali; inna rzecz, że czasy przestały mu sprzyjać. 

W pierwszej połowie lat 30. krystalizują się i krzepną konwencje 

hollywoodzkiej muzyki filmowej, które obowiązywały aż do połowy lat 50. W 

przyszłości nazwie się ją „klasyczną”. Zaskakująco wcześnie, bo już w połowie lat 

30., ukazały się w przekładzie na angielski dwie ambitne prace: w 1935 roku książka 

Music for the Films Leonida Sabaniejewa, rosyjskiego kompozytora mieszkającego 

na Zachodzie, natomiast w 1936 roku Film Music Kurta Londona, niemieckiego 

kompozytora i publicysty. Mimo dzielących je różnic – Sabaniejew napisał 

podręcznik dla kompozytorów i dyrygentów, London pokusił się o naszkicowanie 

historii muzyki filmowej i sformułowanie prognoz na przyszłość – wspólna im była 

fascynacja technologią, pod której presją powinna wyłonić się „muzyka dla 

mikrofonu”, wymagająca od kompozytorów nowych predyspozycji i umiejętności. 

W 1937 roku w Polsce wyszła niewielka książeczka Muzyka i film. Studium z 

pogranicza ontologii, estetyki i psychologii Zofii Lissy, muzykologa o 

ingardenowskim zapleczu, co jednak nie przełożyło się wyraźnie na jej autorską 

koncepcję, zmierzającą do pedantycznego skatalogowania pełnionych przez muzykę 

filmową funkcji. Ćwierć wieku później Lissa wróciła do tego tematu, nadal 

ignorowanego przez konserwatywną muzykologię. Jej monumentalna Estetyka 

muzyki filmowej (1964), stanowiąca rozwinięcie, lecz nie modyfikację wcześniejszej 

propozycji, została przełożona na język niemiecki i od tej pory jest uważana przez 

anglojęzycznych historyków za czysto niemiecki wkład w literaturę przedmiotu. 



W roku 1947 ukazała się w Stanach Zjednoczonych praca, która do dziś budzi 

spory: Composing for the Films, napisana wspólnie przez dwóch uchodźców z 

hitlerowskich Niemiec, kompozytora Hannsa Eislera oraz muzykologa i filozofa, 

jednego z fundatorów teorii krytycznej, Theodora Adorno. Autorzy omówili 

estetyczne, ekonomiczne i socjologiczne uwarunkowania hollywoodzkiej muzyki 

filmowej, wskazując także jej polityczne i filozoficzne implikacje oraz proponując 

drogę wyjścia ze ślepego zaułka, w jaki ich zdaniem zabrnęła. Celem ich wystąpienia 

było nie tyle napiętnowanie anachronicznego języka muzycznego, „groteskowej 

niekompetencji szefów muzycznych hollywoodzkich wytwórni”, zwyczaj 

zapychania filmów muzyką „od ściany do ściany” i tym podobne kwestie 

szczegółowe, ile fundamentalna krytyka przemysłów kultury, której 

zestandaryzowana muzyka filmowa dostarczyła jedynie wyjściowego impulsu. 

Tak oto w drugiej połowie lat 50., gdy system klasycznego kina 

hollywoodzkiego zaczął się chwiać i konwencje muzyki filmowej uległy 

rozluźnieniu, nierówny pojedynek toczyły dwie przeciwstawne wizje relacji muzyki i 

obrazu: ilustracyjność (paralelność) vs. kontrast (nazywany czasem kontrapunktem). 

Przewaga tej pierwszej, umocowanej w dominującej praktyce, była miażdżąca, lecz 

to właśnie w drugiej dostrzeżono perspektywę pociągającą intelektualnie, a kiedyś, 

być może, także artystycznie. 

W 1957 roku okres ten zwieńczyło wspólne dzieło The Technique of Film 

Music muzykologa Johna Huntleya i teoretyka filmu Rogera Manvella, pomyślane 

jako summa dotychczasowej wiedzy o historii, teorii (sprowadzającej się do 

dyskusyjnej typologii funkcji i kilku analiz), a także o technologicznych i 

organizacyjnych uwarunkowaniach produkcji muzyki filmowej. W latach 60., 70. i 

80., w ślad za książką Huntleya i Manvella, podobnie zaprojektowane, 

wszystkoistyczne syntezy ukazały się w Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. 

Dziś mają raczej wartość archiwalną, co odróżnia je od utrwalonych na piśmie 

wypowiedzi praktyków, którzy często i chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, 

dzięki czemu dysponujemy dziś informacjami może przyczynkarskimi, za to z 

pierwszej ręki. 

 

1958–1979: Na jałowym biegu? 



 

W przedmowie do drugiego wydania swej książki Film Music: A Neglected Art, 

która ukazała się w Stanach Zjednoczonych w 1977 roku, Roy M. Prendergast, 

wyzbywszy się fałszywej skromności, zareklamował ją jako pierwszą próbę 

wyczerpującego wglądu w historię, estetykę i techniczne aspekty muzyki filmowej. 

Uznał, że tej nowej formy ekspresji muzycznej dotychczas w ogóle nie zauważono i 

pośpieszył z nadrobieniem wieloletnich zaniedbań. 

Natomiast naprawdę nie zauważono w świecie książki Alicji Helman Rola 

muzyki w filmie, opublikowanej jednocześnie ze wspomnianą już pracą Zofii Lissy w 

1964 roku (ale nie przetłumaczonej, co wiele wyjaśnia). Helman przeciwstawiła 

konwencjonalnej muzyce filmowe2j kształtującą się dopiero, nową sztukę dźwięku 

filmowego, o której należy myśleć już nie w kategoriach audialnych, lecz 

audiowizualnych, jako o „dźwiękoobrazie”. Wskutek tego traci sens tropienie jej 

możliwych funkcji (co lansowała Lissa), wymagające percepcji przebiegającej w 

dwóch etapach, które można by streścić tak: widzę coś, a następnie porównuję z tym, 

co słyszę. Nie słuchamy w ten sposób. Ideę „audiowidzenia” (od razu widzę inaczej, 

gdy jednocześnie słyszę; inaczej słyszę, gdy jednocześnie widzę) rozwinie i 

rozszerzy na percepcję wszelkich typów dźwięków, więc także każdej muzyki 

towarzyszącej obrazom, Michel Chion, francuski kompozytor i muzykolog, jedna z 

najważniejszych postaci we współczesnej refleksji o dźwięku w filmie. Ale z 

koncepcją tą wystąpił dopiero w 1991 roku w książce L’audio-vision. Son et image 

au cinéma (doczekaliśmy się jej w przekładzie Konstantego Szydłowskiego – Audio-

wizja. Dźwięk i obraz w kinie, Warszawa–Kraków 2012), choć już w tekstach, które 

publikował w latach 80., krystalizowały się jego poglądy na dźwięk i głos w kinie 

(muzyce poświęcił jedną ze swoich późniejszych książek). 

Oryginalność i odwagę cywilną Chiona można w pełni docenić, wziąwszy 

pod uwagę kontekst, w jakim przyszło mu działać. We Francji lat 70. domena 

dźwięku została zawłaszczona przez psychoanalizę. Temu dyskursowi Chion-

racjonalista niezłomnie przeciwstawiał kompetencje praktyczne, znajomość techniki 

dźwiękowej, wytrenowaną wrażliwość na brzmieniowe niuanse, domagając się, by 

interpretację zjawisk audiowizualnych poprzedzała rzetelna, opisowa analiza. 

Obdarzony językową wynalazczością, w swych kolejnych książkach rozbudowywał i 



cyzelował słownik neologizmów, które mogłyby jej służyć, ponieważ uważał, że 

jedną z przyczyn marginalizowania dźwięku w kulturze i jego peryferyjności w teorii 

filmu jest to, iż nie dysponujemy językiem, którym moglibyśmy o nim mówić i za 

pomocą którego potrafilibyśmy nazywać efekty naszego audiowidzenia. 

Zaproponowany przez Chiona słownik nie wszedł do powszechnego użytku, 

a i on sam w nowszych tekstach wystrzega się ekscentryczności (ale nie 

poetyckości). Natomiast jego teza, że zdarza nam się uznać za zobaczone coś, co 

zostało dane tylko akustycznie, którą odnosił do percepcji wszystkich fenomenów 

audiowizualnych, została uznana za dowiedzioną. 

 

1980–1991: Forpoczta zmian 

 

Książka Prendergasta nie doczekała się aplauzu, jakiego prawdopodobnie spodziewał 

się autor. Według niektórych współczesność w historii literatury muzycznofilmowej 

zaczyna się w roku 1980, wraz z ukazaniem się specjalnego numeru pisma „Yale 

French Studies”, w całości poświęconego dźwiękowi. Według innych – dopiero w 

1987, gdy Claudia Gorbman opublikowała książkę Unheard Melodies: Narrative 

Film Music, pierwszą z trzech „teoretyzujących” historii muzyki filmowej, jakie się 

wtedy ukazały. Z dzisiejszej perspektywy widać, że czas na historiografie muzyki 

filmowej dopiero miał nadejść, dlatego propozycję Gorbman określiłabym jako 

uhistorycznioną teorię muzyki filmowej. Autorka ograniczyła się do amerykańskiego 

kina klasycznego, a zatem do „klasycznej” muzyki filmowej i klasycznej narracji. 

Docelowo interesowało ją zbadanie, jak obie – muzyka w tandemie z narracją – 

kreują znaczenie filmu, lecz zaczęła od postawienia fundamentalnego pytania: 

dlaczego muzyka? Sięgając po argumenty rozmaitej natury, szczególnie 

eksponowała te, które współbrzmiały z psychoanalityczną koncepcją widza 

filmowego: muzyka dostarcza mu przyjemności, sprzyja nawiązywaniu 

emocjonalnej więzi ze spektaklem, uruchamia procesy identyfikacji, przy czym 

działa poza jego świadomością. Stąd tytuł książki: niesłyszane melodie. 

Czy jednak melodie, których się nie słyszy, mogą coś znaczyć lub chociaż 

współtworzyć znaczenia filmu? Takie wątpliwości zgłosili badacze sceptyczni 

wobec psychoanalizy, której praca Gorbman wiele zawdzięczała. Przeciwnicy 



psychoanalizy opowiedzieli się za badaniami empirycznymi i logicznym 

wnioskowaniem, a przede wszystkim za dostrzeżeniem w widzu/słuchaczu istoty 

myślącej, aktywnej i czujnej. Był to wspólny punkt wyjścia dla całej rodziny 

kognitywizmów, które różniły się od siebie w zależności od dziedziny. Kognitywna 

teoria filmu podsunęła piszącym o muzyce filmowej neoformalne narzędzia 

analityczne, z których jednak rzadko korzystali. Trzeba wszak zauważyć, że inny 

nurt badań, psychologia kognitywna, wykazuje w ostatnim czasie rosnące 

zainteresowanie muzyką, również filmową. 

Teoria muzyki filmowej nie zaczęła się od książki Unheard Melodies ani nie 

obrała nowego kierunku po jej pojawieniu się. Impulsem, który ją zmienił, było 

dostrzeżenie kulturowych kontekstów muzyki i wyciągnięcie z tego wniosków. 

 

Od lat 90. do dziś: Muzyka z kultur(y) 

 

Na początku lat 90., które przestały sprzyjać puryzmowi metodologicznemu i 

śmiałym generalizacjom, akademicki dyskurs o muzyce filmowej rozszczepił się na 

badania o zróżnicowanym stopniu uszczegółowienia, o odmiennych celach i 

priorytetach. Ich wspólną przesłanką negatywną było nieusatysfakcjonowanie 

zastaną sytuacją, odziedziczoną po latach 70. i 80., z właściwym jej 

fetyszyzowaniem filmu jako t e k s t u, wskutek czego dźwiękowi stawiano 

właściwie tylko jedno, wciąż to samo pytanie: jak znaczy on w danej konfiguracji 

tekstualnej, ujmowanej jako monada odizolowana od innych praktyk społecznych? 

Tymczasem dźwięk trafia do kina z kultury i przez kino do niej wraca – pisał Rick 

Altman w płomiennym wstępie do tomu zbiorowego Sound Theory, Sound Practice, 

wydanego w 1992 roku. „Zdolność dźwięku do rozprzestrzeniania kina w kulturze 

dorównuje łatwości, z jaką nasyca on kino elementami kulturowego pejzażu”, 

przekonywał. 

Zainicjowany wówczas z w r o t  k u l t u r o w y fundamentalnie – i jak 

dotąd trwale – przeobraził myślenie o filmowej dźwiękowości oraz dostarczył mu 

pozytywnego programu, realizowanego do dziś. Poprzedzały go i stymulowały 

projekty „nowej historii” i „nowej muzykologii”. „Sama muzyka nie wystarczy do 

interpretowania muzyki” – powtarzał Lawrence Kramer, muzykolog-reformator, 



zwolennik rozhermetyzowania tradycyjnej muzykologii i włączenia w obszar jej 

zainteresowań zjawisk dotychczas marginalizowanych i traktowanych 

protekcjonalnie; wdrażając ten postulat w czyn, sam poświęcił muzyce filmowej 

wiele wnikliwych tekstów. Przekonanie, że klarowny podział na jakoby wewnętrzną, 

czystą formę i zewnętrzny, kulturowy kontekst dzieła jest nie do utrzymania, legło 

także u podstaw rewizjonistycznej „nowej” historii filmu i w połowie lat 80. 

zapoczątkowało zmiany w tradycyjnych sposobach uprawiania jego historiografii, a 

w konsekwencji próby wyodrębnienia historii muzyki filmowej jako jej 

subdyscypliny (sformułowanie „historia muzyki filmowej” weszło w użycie dopiero 

pod koniec lat 90.). Zmiany te polegały na obowiązku docierania do pomijanych 

wcześniej źródeł archiwalnych, na podejmowaniu kwestii nie tylko produkcji 

(technologia, marketing itp.), ale też konsumpcji/recepcji filmu i ich różnorakich 

uwarunkowań (ekonomicznych, społecznych, genderowych, etnicznych, 

narodowych, medialnych itp.). 

Reorientacja ta została zdiagnozowana jako „uhistorycznienie teorii”, 

sprzyjające badaniom konkretnych problemów, na średnią skalę. Skala to rzecz 

względna: trudno powiedzieć, czy na przykład historia muzyki filmowej ograniczona 

do wybranej kinematografii narodowej to przedsięwzięcie na skalę małą, średnią czy 

jednak dużą. O różnicy między tradycyjną a współczesną historiografią niech 

zaświadczy choćby takie porównanie: pod koniec lat 70. Royowi Prendergastowi 

wystarczyło 15 stron, by uporać się z tematem muzyki w kinie niemym, a jego 

poprzednicy byli jeszcze bardziej lakoniczni. Obecnie istnieją już dwie 

anglojęzyczne książki w całości poświęcone temu tematowi: jedna wyłącznie o 

muzyce, druga o dźwięku, a bibliografia przywoływana przez autorów daje pojęcie o 

intensywności, rozmachu, a zarazem „detaliczności” prowadzonych badań. 

Z drugiej strony od końca lat 90. przybywa epicko pomyślanych monografii z 

historią muzyki filmowej w tytule. Dwa stosunkowo świeże przykłady to brytyjska A 

History of Film Music (2008) Mervyna Cooke’a i amerykańska Film Music: A 

History (2009) Jamesa Wierzbickiego; jak widać, o oryginalne tytuły bynajmniej nie 

jest łatwo. Jak dotąd ostatnie słowo należy do Julie Hubbert, pod której redakcją 

ukazała się nietypowo pomyślana książka Celluloid Symphonies: Texts and Contexts 

in Film Music History (2011), będąca antologią uporządkowanych chronologicznie 



tekstów źródłowych. Każdy z pięciu rozdziałów Hubbert poprzedziła obszernym 

wstępem. Wprowadzenia te układają się w ciekawą i dobrze udokumentowaną 

opowieść o losach muzyki w kinie od końca XIX do początku XXI wieku, ale 

prawdziwą rewelacją są archiwalia, zwłaszcza te sprzed przełomu dźwiękowego. 

Co intrygujące, i Cooke, i Wierzbicki na wstępie uznali za stosowne 

zdystansować się od teorii i uspokoić czytelnika, że będzie mieć do czynienia po 

prostu ze „zwykłą” historią, bez teoretyzowania. Tymczasem nic innego jak właśnie 

stan świadomości teoretycznej obu sprawił, że ich książki tak bardzo się od siebie 

różnią. 

Cooke napisał historię „w starym stylu”, której trzonem są arcydzieła muzyki 

filmowej i wielkie nazwiska (już w samym spisie treści figuruje ponad 40 

kompozytorów i reżyserów). Autor nie rewiduje tego kanonu ani nie stara się go 

uzasadnić. Dorzuca tylko kilka rozdziałów, kierując się kapryśnie zmiennymi 

kryteriami: a to narodowymi, a to rodzajowymi (film dokumentalny i animowany), a 

to genezą muzyki (oryginalna i adaptowana), wreszcie takimi, które trudno byłoby 

nazwać, jak w rozdziale Scena i ekran, gdzie omawia filmy operowe, musical 

filmowy oraz... adaptacje szekspirowskie. Przy całym swym rozchełstaniu książka 

Cooke’a ma przecież zalety: jest bardzo solidna faktograficznie, uwzględnia kino 

europejskie (i dalekowschodnie), różne rodzaje filmowe i typy muzyki, w 

podstawowym zakresie informuje o socjopolitycznych oraz technologicznych 

uwarunkowaniach przemian muzyki filmowej. Wprawdzie autor zaproponował szlak 

przetarty przez poprzedników, ale urozmaicił go kilkoma nowymi objazdami. 

O tym, że trasa ta może przebiegać zgoła inaczej, w książce o niemal 

identycznym tytule przekonuje James Wierzbicki. Autor od razu wyjaśnia, że nie 

będzie zajmować się arcydziełami, ponieważ uważa je za „cudowne aberracje”, 

podczas gdy muzyka filmowa funkcjonuje jak dobrze naoliwiona, sterowalna 

maszyna, którą daje się dostosować do technologicznych czy socjoekonomicznych 

zmian. Postawił sobie za cel ogarnięcie całej muzyki z perspektywy branży filmowej, 

co przesądziło o rodzaju wykorzystywanych źródeł – i wyposażyło jego pracę w 

atuty właściwe wielu publikacjom „nowych historyków”: świeżość i odkrywczość. 

Wierzbicki nie uprzedził jednak, że w gruncie rzeczy interesuje go tylko muzyka 

amerykańska i tutejszy przemysł filmowy (oraz dylematy amerykańskich 



teoretyków, które wbrew początkowym zapowiedziom wyczerpująco przedstawia, 

jak najsłuszniej traktując je jako aspekt historii przedmiotu swoich badań). Owszem, 

nadmienia czasem o kinie europejskim, zasadniczo uważa je wszakże za ekstensję 

Hollywood, argumentując, że Hollywood to miejsce w globalnej wyobraźni, a nie 

punkt na mapie. 

Wierzbicki przemawia z wyżyn euroamerykańskiego Imperium, zakładając, 

że mówi się w nim i zawsze mówiło jednym „językiem”, a jego granice były 

niezmienne (o bezkresnej „krainie milczenia”, rozpościerającej się poza tymi 

granicami, nawet nie wspomina, w przeciwieństwie do Cooke’a). Rzeczywiście, na 

pozór wszystko, czym żywiła się amerykańska muzyka filmowa, miało swoje 

europejskie odpowiedniki (i vice versa: np. modern jazz odkryli dla kina najpierw 

Francuzi, a dopiero potem trafił do amerykańskich filmów), lecz tylko nominalnie. 

Odmienność warunków socjokulturowych, technologicznych, a nade wszystko 

politycznych sprawiała, że aż do końca lat 80. w poszczególnych krajach Europy 

Wschodniej mieliśmy do czynienia ze specyficznymi, lokalnymi wariantami 

tendencji globalnych, a przynajmniej uważanych za takie przez autorów obierających 

zachodnią perspektywę (tyle że „zachodnia perspektywa”, tak samo jak „Europa 

Wschodnia”, to mylące uproszczenia). Te różnice mogły być nie do wyśledzenia w 

nutach, lecz stanowią wyzwanie dla historyka i uzmysławiają potrzebę pisania 

monografii narodowych (względnie regionalnych, lecz tu wątpliwości się mnożą). 

Nie zastąpią ich żadne historie muzyki filmowej o uniwersalnych ambicjach. 

Takie „prowincjonalne” książki powstają. Przy wsparciu ze strony 

rozproszonych publikacji, podejmujących kwestie szczegółowe, stwarzają przestrzeń 

dla i n n y c h  n a r r a c j i o muzyce filmowej, choć zwykle odnoszą się do 

paradygmatu muzyki hollywoodzkiej. Nie zawsze w sposób bezdyskusyjny: Rick 

Altman w posłowiu do tomu zbiorowego The International Film Musical (red. Corey 

K. Creekmur, Linda Y. Mokdad, Edinburgh 2012), przedstawiającego „natywne” 

warianty musicalu rodem z kilku krajów europejskich, a także Dalekiego i Bliskiego 

Wschodu oraz Ameryki Łacińskiej, przyznał z zakłopotaniem, że nie jest pewny, czy 

niektóre z opisanych filmów w ogóle są musicalami i czy redaktorzy dokonali 

optymalnego wyboru, umieszczając słowo „musical” w tytule książki. A przecież 

umieścili, nie mając widać pomysłu na jakiś „niehollywoodzki” termin, który byłby 



wystarczająco komunikatywny i zarazem objął lokalne „paramusicale”. Jak dotąd nie 

ma dla nich nazwy. Zresztą kryterium narodowe jest tylko jednym z możliwych 

narzędzi specyfikacji. Choć współczesne dyskursy naukowe je uprzywilejowują, 

alternatywne praktyki nie muszą mieć z nim nic wspólnego. 

Konfuzja Altmana demonstruje, jak bardzo dzisiejsze dyskursy o muzyce 

filmowej są uwikłane w kluczowe kategorie, w jakich ujmujemy kulturę 

współczesną: globalność i glokalność, neokolonializm, strategie oporu, artykulacje 

tożsamości, dylematy wielokulturowości, mechanizmy wytwarzania i konsumowania 

kulturowych reprezentacji. Ale zestaw ten mógłby też wyglądać inaczej, gdyby z 

wielu funkcjonujących dziś trybów pisania o muzyce filmowej, akademickich i nie, 

wydobyć inne wątki niż te, które wyeksponowałam. A można by to zrobić. Ten 

wielogłos nie układa się w polifoniczną całość, gdzie poszczególne głosy, 

zachowując autonomię, pozostają w ścisłej relacji ze wszystkimi innymi. To raczej 

kakofonia. Za to jakże ożywcza! 

 

 

LEKTURY 

Oprócz książek, które wymieniłam, czytelnikom zainteresowanym muzyką filmową 

polecam kilkanaście następnych wydanych w ostatnich latach. Najczęściej są to tomy 

zbiorowe, co ma swoje wady, lecz także oczywiste zalety. Antologia Movie Music: 

The Film Reader pod redakcją Kaya Dickinsona (London–New York 2003) pozwala 

zorientować się w literaturze z lat 80. i 90. (choć trafił też do niej fragment 

klasycznej książki Eislera i Adorno). Równie eklektyczny jest tom Music and 

Cinema pod redakcją Jamesa Buhlera, Caryl Flinn i Davida Neumeyera (Hanover–

London 2000), stanowiący przegląd tematów szczególnie żywo dyskutowanych w 

momencie jego wydania. Muzyce adaptowanej (czyli cytowanej; Amerykanie 

nazywają ją pre-existing), klasycznej i popularnej, poświęcone są trzy niedawno 

wydane książki: Deana Duncana Charms That Soothe: Classical Music and the 

Narrative Film (New York 2003), Changing Tunes: The Use of Pre-existing Music in 

Film pod redakcją Phila Powriego i Robynn Stilwell (Aldershot–Burlington 2006) 

oraz Pop Fiction: The Song in Cinema pod redakcją Steve’a Lannina i Matthew 

Caleya (Bristol–Portland 2005). Zbliżoną problematykę porusza, ale się do niej nie 



ogranicza, także znakomity tom pod redakcją Jeongwon Joe i Sandera L. Gilmana 

Wagner & Cinema (Bloomington 2010). Sporo pisze się o muzyce w wybranych 

gatunkach filmowych. Nie jest niespodzianką, że szczególnie awangardowo brzmią 

horror i SF, czego dowodzą autorzy tekstów składających się na dwa tomy zbiorowe: 

Terror Tracks: Music, Sound and Horror Cinema, red. Philip Hayward (London–

Oakville 2009), oraz Sounds of the Future: Essays on Music in Science Fiction Film, 

red. Mathew J. Bartkowiak (Jefferson 2010). Istnieje oczywiście ogromna literatura o 

musicalu, na czele z klasyczną monografią The American Film Musical Ricka 

Altmana (Bloomington 1987), lecz autorów piszących o tym gatunku muzyka 

interesuje akurat najmniej, o czym można się przekonać, sięgając np. do 

reprezentatywnej antologii Hollywood Musicals: The Film Reader pod redakcją 

Stevena Cohana (London–New York 2002). Z kręgu cultural studies należy 

wymienić dwie książki: Anahid Kassabian Hearing Film: Tracking Identifications in 

Contemporary Hollywood Film Music (New York–London 2001) oraz zaskakującą 

pracę Kaya Dickinsona Off Key: When Film and Music Won’t Work Together 

(Oxford–New York 2008). Niecodzienny jest również zamysł książki Beyond the 

Soundtrack: Representing Music in Cinema, red. Daniel Goldmark, Lawrence 

Kramer, Richard Leppert (Berkeley–Los Angeles–London 2007), której autorzy 

traktują kino jako jedno z mediów muzyki, odwracając przyjętą hierarchię. 

Czytelnikom spragnionym intelektualnych wyzwań proponuję studium Gregga 

Rednera Deleuze and Film Music: Building a Methodological Bridge between Film 

Theory and Music (Bristol–Chicago 2011). 

Przybywa książek o muzyce spoza Hollywood. Nowe terytoria odkrywa tom 

Global Soundtracks: Worlds of Film Music pod redakcją Marka Slobina 

(Middletown 2008). Niezupełnie udaną próbę uchwycenia specyfiki muzyki 

europejskiej podjęli autorzy książki European Film Music pod redakcją Miguela 

Mery i Davida Burnanda (Aldershot–Burlington 2006). My mamy Polską muzykę 

filmową 1945–1968 Iwony Sowińskiej (Katowice 2006). Polska literatura 

przedmiotu jest jednak skromna. Tym bardziej nie wolno przeoczyć znakomitej 

monografii Stanley Kubrick – filmowa polifonia sztuk Krzysztofa Kozłowskiego 

(Warszawa 2013), zawierającej obszerny rozdział poświęcony muzyce, oraz cennej 



książki Joanny Napieralskiej, zajmującej się na co dzień reżyserią dźwięku, Sound 

Design. Droga emancypacji dźwięków filmowych (Warszawa 2012). 


