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potrzeba 
nostalGii
Od czego zaczęła się Wasza miłość do     
muzyki z gier? W moim przypadku wszyst-
ko zawdzięczam rodzicom, którzy co roku 
zabierali mnie nad nasze polskie morze, 
gdzie wspólnie z  bratem wydawaliśmy 
każdy grosz na automaty z grami wideo.

Oczywiście trwało to do pewnego cza-
su, kiedy to nastała era domowych konsol 
i  możliwości zamienienia pieczary nastolat-
ka w salon do gier wideo. Pamiętam, że już 
wtedy razem z bratem wsłuchiwaliśmy się w 
dźwięki ulubionych gier, które teraz z pasją 
kolekcjonuję w formie płyt winylowych – cóż 
zrobić, taka potrzeba nostalgii.

Teraz, kiedy brakuje nam czasu na wszyst-
ko, mamy nadzieję, że ten magazyn choć na 
chwilę pozwoli Wam zatrzymać się w miej-
scu, by móc powspominać nie tylko chwile 
beztroskich zabaw, ale też odkryć coś zupeł-
nie nowego, co pochłonie Was bez reszty.

Stay Awhile and Listen…
Deckard Cain ‒ Diablo

REdaKtOR NaczElNy
maRiusZ BORKOWsKi
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jaK pOWstaWaŁy dźWięKi 
pO uRuchOmieniu KOnsOl 
playstatiOn?

Na gamemusic.pl zajmujemy się nie tylko 
opisywaniem muzyki z gier, ale także szero-
ko pojętym sound designem w grach. Dzisiaj 
postawimy kolejny krok i powiemy Wam coś 
więcej o… dźwiękach z konsol.

Konkretnie to nie my, ale Takafumi Fujisawa 
– sound designer Sony i twórca czegoś szcze-
gólnego. Czegoś, z czym obeznany jest każdy 
fan marki PlayStation.

W  wywiadzie, który przeprowadził dzienni-
karz Game Informera Jeff Cork z okazji 25-le-
cia PlayStation, Fujisawa opowiada o tym, 
w  jaki sposób powstały melodie, które 
pojawiały się tuż po uruchomieniu każ-
dej z  konsol stacjonarnych sony. Jest to 
krótka, choć fascynująca lektura o  kawałku 
naszej wspólnej historii.

Co słyChać 
w MuzyCe?

dźwięki po uruChoMieniu 
konsol playstation
OBEJRZYJ ONLINE

KOnceRt Z muZyKą dO GRy 
nieR: autOmata W lOndynie!

Po czterech wyprzedanych koncertach w Tokio 
w 2018 roku, publiczność w Europie i Ameryce 
Północnej również będzie (wreszcie) mogła do-
świadczyć tego fenomenu. AWR Music Produc-
tions (producenci Distant Worlds: music from 
FINAL FANTASY) oraz SQUARE ENIX z  dumą 
prezentują NieR: Orchestra Concert re: 12018.

Koncerty odbędą się przy udziale pełnej orkie-
stry symfonicznej i  chóru oraz znanej solistki 
– Emi Evans, pod batutą zdobywcy nagrody 
GRAMMY i  uznanego dyrygenta – Arniego 
Rotha. Reżyser NieR Yoko Taro i  kompozytor 
Keiichi Okabe specjalnie na tę okazję stworzyli 
projekcje wideo HD, które będą wyświetlane 
na gigantycznych ekranach podczas koncer-
tów. Dzięki tym spektakularnym efektom wi-
zualnym, w połączeniu z dźwiękową mocą po-
nad 100 muzyków na scenie, fani zanurzą się 
w świecie NieR jak nigdy dotąd!  

Europejski koncert odbędzie się 2 Lutego 2020 
roku w  Londynie (bilety) i  zostanie wykonany 
przez Royal Philharmonic Concert Orchestra 
oraz Chamber Choir of London, a także wcze-
śniej wspomnianych Emi Evans i Arniego Rotha.

©Square Enix

https://blog.us.playstation.com/2019/12/05/how-takafumi-fujisawa-created-the-original-playstations-startup-sound/
https://blog.us.playstation.com/2019/12/05/how-takafumi-fujisawa-created-the-original-playstations-startup-sound/
https://blog.us.playstation.com/2019/12/05/how-takafumi-fujisawa-created-the-original-playstations-startup-sound/
https://blog.us.playstation.com/2019/12/05/how-takafumi-fujisawa-created-the-original-playstations-startup-sound/
https://gamemusic.pl/jak-powstawaly-dzwieki-po-uruchomieniu-konsol-playstation/
https://southbankcentre.co.uk/whats-on/132340-nierorchestra-concert-re-12018-2020
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cZy masZyna Zastąpi  KOmpOZytORóW?

Przez ostatnie lata coraz częściej mówi się 
o sztucznej inteligencji w kontekście automaty-
zacji takich branży jak transport czy bankowość. 
Według niektórych SI radzi sobie dobrze rów-
nież ze sztuką, między innymi jako kompozytor.

Jednym z przykładów zastosowania SI w mu-
zyce, jest startup Aiva Technologies, założony 
w  2018 roku przez Pierre’a  i  Vincenta Barre-
au, Denisa Shtefana oraz Arnauda Deckera. 
Stworzony przez nich algorytm Aiva (Artificial 

Intelligence Virtual Artist) został uznany za peł-
noprawnego kompozytora przez Société des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

Twórczość Aivy bazuje na 15 tysiącach utworów 
zawierających dzieła takich kompozytorów jak 
Bach, Mozart czy Beethoven, dostępnych w ra-
mach domeny publicznej, niechronionej pra-
wami autorskimi. Autorzy algorytmu zabez-
pieczyli się w ten sposób przed jakimikolwiek 
pozwami o plagiat.

Co ciekawe, algorytm ma już na koncie pierw-
sze komercyjne projekty, takie jak ten dla Eu-
ropean Film Market w Berlinie, a także album 
dostępny na Spotify – Genesis.

Czy sztuczna inteligencja zastąpi kiedyś kom-
pozytorów? Osobiście w  to wątpię, ponieważ 
muzyka jest dla człowieka przede wszystkim 
doświadczeniem emocjonalnym, emocje zaś 
są maszynie całkowicie obce.

jespeR Kyd udOstępnia niepuBliKOWane 
utWORy Z assassin’s cReed ii

Z okazji 10-lecia Assassin’s Creed II, który przez 
wielu jest uznawany za najlepszą odsłonę se-
rii, Jesper Kyd udostępnił szerszej publiczno-
ści niepublikowane dotąd 17 utworów, które 
nie pojawiły się na oficjalnym soundtracku, 
ani w samej grze. Mowa zarówno o ukończo-
nych motywach, jaki i demach oraz miksach, 
wliczając w to Earth Song z gościnnym wy-
stępem Melissy R. Kaplan.

Wszystkie utwory można przesłuchać na So-
undcloudzie Jespera Kyda. Miłego słuchania 
i jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Ezio!

jesper kyd 
soundCloud
POSŁUCHAJ ONLINE

Jesper Kyd zaszczycił nas swoją obecnością 
podczas drugiej edycji Game Music Festival, 
czym uradował wielu fanów swojej twórczo-
ści. Jednak na tym nie poprzestał, bowiem 
niedługo potem postanowił na swój sposób 
podziękować im za ich miłość, jaką od lat da-
rzą muzykę do serii Assassin’s Creed.

aiva
POSŁUCHAJ ONLINE

©Square Enix

©Ubisoft

https://soundcloud.com/jesperkyd/1-earth-song-demo-featuring-melissa-kaplan
https://open.spotify.com/album/12dR5xKNT8lpfw62LVfavz
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wśród których bez wątpienia ponadczasowe 
miejsce zajmują utwory z  gry Wiedźmin 3: 
Dziki Gon.

Kawałek powstał w 2013 roku i prezentuje tro-
chę inny styl niż popisowe numery Perciva-
la. Być może dlatego Redzi nie zdecydowali 
się na jego wykorzystanie. Możecie to zresztą 
ocenić sami.

Adam Skorupa zaznaczył, że o utworze przy-
pomniał sobie przy okazji premiery „Wiedź-
mina” od Netflixa.

adam sKORupa puBliKuje sWój daWny utWóR, KtóRy 
OstatecZnie nie ZnalaZŁ się W Wiedźminie 3: dZiKi GOn

Jest w  muzyce z  gier kilka soundtracków, 
które przechowuje się w  serduszku, jak na 
ołtarzyku ze świeczkami zapalanymi regular-
nie. To ta garstka kultowych i  kompletnych, 

the witCher
theMe sonG
POSŁUCHAJ ONLINE

O tym, jaK pOWstaŁy KultOWe dźWięKi dO diaBlO ii

Stay Awhile and Listen: Book II: Heaven, 
Hell, and Secret Cow Levels spod pióra Davi-
da L. Craddocka kontynuuje sagę o dwóch 
Blizzardach: Blizzard Entertainment – twór-
ców Warcrafta oraz Blizzard North – ar-
chitektów Diablo, w  czasach, gdy obydwa 
studia szukały swej tożsamości, starając się 
wytyczać ścieżkę naprzód.

Wkrótce zagrożone przez konkurencję 
w spopularyzowanej przez siebie przestrze-
ni, Blizzard Entertainment zaczyna spoglą-
dać w  gwiazdy, aby zbudować nową serię 
i przekształcić się w dobrze naoliwioną ma-
szynę. Blizzard North, już nie słabsze, zabie-
ra Diablo z mrocznych lochów na pustynię, 
dżunglę i ośnieżone szczyty gór.

Sukces jednak kosztuje. Korporacyjna chci-
wość grozi przyćmieniem inwencji twórczej 
deweloperów, a pasja do osiągania najlep-
szych wyników skutkuje brutalnymi har-
monogramami pracy, zerwanymi relacjami 

diablo ii
oriGinal soundtraCk
POSŁUCHAJ ONLINE

oraz wypaleniem, które obezwładnia wizjo-
nerów oraz ich zespoły.

Książka Craddocka powstała we współpracy 
z ludźmi, którzy dali początek obydwu firmom. 
Znajdziecie w  niej między innymi rozmowy 
z osobami odpowiedzialnymi za dźwięk oraz 
muzykę w  kultowych seriach. Fragment na 
temat muzyki i dźwięku w Diablo II znajdzie-
cie na portalu gamasutra. Książka, póki co 
w wersji na Kindle, dostępna jest już w sprze-
daży na amazonie. Gorąco polecam!

©CD Projekt Red

©Blizzard Entertainment

https://gamemusic.pl/adam-skorupa-publikuje-swoj-dawny-utwor-ktory-ostatecznie-nie-znalazl-sie-w-wiedzminie-3-dziki-gon/
https://open.spotify.com/album/7tqcyvjNAziHZYSMXzUPFu
https://www.gamasutra.com/blogs/DavidCraddock/20191209/355328/How_Audio_Design_Enhances_Diablo_2.php%3Ffbclid%3DIwAR2kag4IW1S7rCeLRJ200acHvLwL3keP9k4sHD6IRe0WdOsrm9M41EH0MkM
https://www.amazon.com/gp/product/B07ZQQRWS9
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pOsŁuchajcie muZyKi Z hOllOW KniGht: silKsOnG

Choć jest to dopiero przedsmak tego, co 
czeka nas na pełnej ścieżce dźwiękowej, już 
teraz można mówić o lekkim nawiązaniu do 
tego, co usłyszeliśmy w podstawce gry Hol-
low Knight.

Do dnia dzisiejszego jeszcze nie zapowie-
dziano daty premiery gry Hollow Knight: 
Silksong, aczkolwiek wiemy, że na pewno 
warto jest czekać na ten tytuł. Do tego cza-
su zachęcamy Was do zapoznania się z for-
tepianowym albumem z  muzyką do pod-
stawki Hollow Knight, wydanym nakładem 
wytwórni Materia Collective.

hollow kniGht: 
silksonG
POSŁUCHAJ ONLINE

Christopher Larkin, autor enigmatycznej 
muzyki do gry Hollow Knight, przed dłu-
go oczekiwaną premierą Hollow Knight: 
Silksong, postanowił podzielić się dwoma 
utworami z soundtracku.

muZyKa Z seKiRO: shadOWs die tWice ZOstanie Wydana 
na pŁytach cd

FromSoftware ogłosiło kilka dni temu, że 
27 marca 2020 roku odbędzie się premiera 
trzypłytowego wydania ścieżki dźwiękowej 
Sekiro: Shadow Die Twice.

Trzeba przyznać, że wydanie robi wrażenie 
swoim bogactwem. Zawiera wszystkie 50 
utworów z gry oraz dodatkowych 25 nagrań 
dialogowych. W booklecie znajdą się wywia-
dy z osobami odpowiedzialnymi za dźwięk, 
w  tym z  kompozytorką Yuką Kitamurą, 

a  także komentarze aktorów głosowych. 
Wszystko opakowane w  pięknym digipaku 
oraz etui.

Ścieżka dźwiękowa jest już dostępna 
w  przedsprzedaży na japońskim Amazonie 
w  atrakcyjnej cenie 3850 jenów (ok. 135 zł). 
Chciałbym na koniec dodać, że Sekiro dosta-
ło dzisiaj (13.12.19r.) na The Game Awards 2019 
nagrodę gry roku. Moim zdaniem w  pełni 
zasłużenie!

sekiro: shadows die twiCe 
oriGinal soundtraCk
POSŁUCHAJ ONLINE

©Team Cherry

©From Software

https://christopherlarkin.bandcamp.com/album/hollow-knight-silksong-ost-sample
https://gamemusic.pl/muzyka-z-sekiro-shadows-die-twice-zostanie-wydana-na-plytach-cd/


KOlejni aRtyści W cyBeRpunK 2077

Już nie tylko Marcin Przybyłowicz, P.T. 
Adamczyk, Paul Leonard-Morgan i gościn-
ny występ Refused jako zespołu Samurai. 
O nieeee… teraz jest tak grubo, że jeżeli Re-
dzi jeszcze cokolwiek dodadzą, to muzycz-
ny hype, niezależnie od gustu graczy, eks-
ploduje jak shackowane wszczepy.

O pROBlemach KOmpOnOWania muZyKi dO GieR WideO – Gdc 2017
Na swoim oficjalnym kanale YouTube GDC 
zamieściło (co prawda z olbrzymim opóźnie-
niem, ale lepiej późno niż wcale) ponadgo-
dzinny film ze specjalnej konferencji, w której 
wzięli udział Grant Kirkhope, Austin Wintory, 
Mick Gordon, Jason Graves, Rich Vreeland 
oraz Wilbert Roget.

Mam na myśli specjalną konferencję, ponie-
waż jej tematem były błędy i  porażki kom-
pozytorów muzycznych w grach komputero-
wych. Oryginalny tytuł tego panelu to zresztą 
Composer Confessions: Massive, Often Pain-
ful, Lesson Learned, co już dużo mówi o tym, 
z  czym będziemy mieć do czynienia przez 
godzinę. Każdy znany kompozytor przecho-
dził podobną drogę, gdzie często spotykał 

się z  niezrozumieniem swojej muzyki przez 
odbiorców, krytyką oraz innymi ciężkimi, ale 
jednak cennymi lekcjami.

Panel rozpoczyna zabawna sekwencja, gdzie 
Austin Wintory reaguje na komentarze, często 
bardzo zabawne, które kompozytor znalazł pod 
swoimi utworami w sieci. W czasie trwania ca-
łego panelu każdy z kompozytorów ma swoje 
pięć minut, w których opisuje swoje przeżycia 
i problemy, z jakimi musiał się zmierzyć.

Cała konferencja została przeprowadzona 
w sposób sprawny, bez zbędnych small-talków. 
Nie czuć też spięcia wśród kompozytorów, co 
przyjemnie przekłada się na niewymuszony 
kontent.

cO WaRtO pRZecZytać O inżynieRii dźWięKu? pOlecamy tytuŁy

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, jak wygląda 
w  Polsce edukacja udźwiękowienia do gier. 
Teraz podsuwamy Wam dwie książki, po które 
warto sięgnąć. Pierwsza to The Game Audio 
Strategy Guide – nazwa jest bardzo wymow-
na. To właśnie przewodnik po praktycznych 
metodach i narzędziach, które pozwalają two-
rzyć w  pełni profesjonalną muzykę do gier. 
Znajdziecie ją pod tym adresem.

Druga książka to Women in Audio, czy-
li prawie 100 inspirujących historii kobiet, 
które osiągnęły sukces jako inżynierki 
dźwięku. Tytuł podzielony jest na obsza-
ry, w  których wspomniane panie działały, 
m.in. film, hardware i software, muzyka na 
żywo czy wirtualna rzeczywistość, i  oczy-
wiście – gry wideo. Więcej na ten temat 
znajdziecie tutaj.

No to wyliczanka: Run the Jewels, Grimes, 
A$AP Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, bo-
ski Richard Devine, Nina Kraviz <3, Deadly 
Hunta, Rat Boy oraz Tina Guo! Możemy 
spodziewać się pełnego przekroju stylów 
muzycznych, głównie pośród elektroniki, 
punka i rapu. To dobrze, bo czeka nas dużo 
ostrej muzyki.

Sam Marcin Przybyłowicz mówi, że to tylko 
przedsmak tego, czego możemy się spo-
dziewać. Zatem pytanie: kto według Was 
powinien dołączyć do soundtracku Cyber-
punka 2077? Jak sądzicie, czy wymienieni 
artyści stworzą coś specjalnie do gry Re-
dów, czy raczej otrzymamy kompilację już 
istniejących utworów?

©CD Projekt Red

https://www.routledge.com/The-Game-Audio-Strategy-Guide-A-Practical-Course/Zdanowicz-Bambrick/p/book/9781138498341
https://www.routledge.com/Women-in-Audio/Gaston-Bird/p/book/9781138315990
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Wydawca: Olivier Deriviere
Data wydania albumu: 7 maja 2019 r.
Kompozytor: Olivier Deriviere

Olivier Deriviere nie przestaje zaskakiwać. 
Z  zainteresowaniem śledzę poczynania 
tego kompozytora nie tylko dlatego, że je-
stem miłośniczką gier niezależnych, a  on 
tworzy muzykę do nietuzinkowych pe-
rełek, ale również dlatego, iż każdy jego 
soundtrack jest inny i  doskonale kore-
sponduje z  tym, czego gracz doświadcza 
podczas rozgrywki.

Po melodyjnym, orkiestrowym OST do 11-11 
Memories Retold otrzymaliśmy dynamicz-
ny, wielopłaszczyznowy, szorstki w brzmie-
niu a jednocześnie poruszający soundtrack 
do A  Plague Tale: Innocence autorstwa 
Asobo Studio.

Królestwo Francji, XIV wiek. Kraj jest znisz-
czony przez wojnę z  Anglią i  epidemię 
dżumy. Inkwizycja również zbiera swoje 
śmiertelne żniwo. W takich okolicznościach 
dwoje rodzeństwa, Amicia i Hugo de Rune, 

musi przetrwać po tym, jak rycerze Inkwi-
zycji zabili ich rodziców, a  teraz ścigają Hu-
gona, gdyż chłopiec posiada specjalny dar. 
Amicia w ogóle nie zna swojego młodszego 
brata, więc będzie musiała nauczyć się go 
chronić, a  w  końcu odkryje, czym jest sio-
strzana miłość.

Rzadko można spotkać 
soundtrack tak dobrze połączony 
z mechaniką gry i poszczególnymi 
jej sekwencjami.

a plaGue tale: 
innoCenCe
trzyMająCy w napięCiu i wzruszająCy

© Focus Home Interactive

© Focus Home Interactive
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zytor naprawdę może być z  siebie dumny. 
A  Plague Tale: Innocence OST to świetnie 
oddający tempo rozgrywki, dobrze wypro-
dukowany, sugestywny oraz jednocześnie 
trzymający w napięciu i wzruszający kawał 
muzyki do gry wideo.

Lokacje, klimat i  fabuła sprawiają, że gra 
jest bardzo immersyjna, a soundtrack wiele 
temu przydaje. Średniowieczną atmosferę 
oddaje tutaj wykorzystanie takich ówcze-
snych instrumentów jak viola da gamba 
czy nyckelharpa, jak również kojące tematy 
wygrywane na gitarach. Jednakże A  Pla-
gue Tale: Innocence OST brzmi współcze-
śnie, a to za sprawą znanego z soundtracku 
do gry Vampyr Erica Marii Couturiera i jego 
wiolonczelowych tekstur.

Szorstkie, dysonansowe partie Couturiera 
(The Inquisition, Orphans, The Rats) spra-
wiają, że dreszcz przebiega po plecach 
i  świetnie sprawdzają się w  scenach walk 
oraz ucieczek przed przeciwnikami. Jeśli 
chodzi o  wrogów, A  Plague Tale posiada 
szczególny ich rodzaj – szczury. Niepoko-
jąca wiolonczela i  przeszywające dźwięki 
syntezatorów to świetny akompaniament 
ich przerażającej obecności.

Jednak A Plague Tale: Innocence opowiada 
nie tylko o walce z hordami szczurów i bez-
litosną Inkwizycją. To przede wszystkim 
opowieść o miłości, odkrywaniu siebie na-
wzajem i  dojrzałości. Stąd obecność w  so-
undtracku tak pięknych, poruszających 
utworów jak Strangers, Prisoners, The Kil-
ling, Together Forever. Gra już jest porów-
nywana do The Last of Us, jednak dla mnie 
jej ścieżka dźwiękowa jest jeszcze bardziej 
chwytająca za serce.

Przyznaję, że rzadko można spotkać sound-
track tak dobrze połączony z  mechaniką 
gry i poszczególnymi jej sekwencjami. Jako 
przykłady mogą posłużyć The Inquisition 
towarzyszący scenie, w  której dzieci po raz 
pierwszy poznają okrucieństwo tych ryce-
rzy, Strangers, gdzie spotykają się z odrzuce-
niem i samotnością, Prisoners, kiedy Amicia 
ma już dość ukrywania się czy I’m Sorry, kie-
dy… nie, nie zdradzę, co się tam wydarzy.

Olivier Deriviere zawsze zwraca uwagę na 
interaktywność soundtracku i  jego spój-
ność z  pozostałymi elementami gry. Mu-
zyka ulega zmianie, kiedy przeciwnik się 
zbliża, a  warstwa wizualna i  audio bardzo 
dobrze ze sobą współgrają, więc kompo-

izabela besztoCha

© Focus Home Interactive

© Focus Home Interactive
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Wydawca: Square Enix Music
Data wydania albumu: 4 sierpnia 2019 r.
Kompozytor: Yasunori Mitsuda

Kompozytorzy w swoim dorobku muzycznym 
mają przynajmniej jeden album, który pozwolił 
im wzbić się na wyżyny popularności, a z per-
spektywy czasu pomógł ich pracy osiągnąć 
status kultowej. Oczywiście tylko nielicznym 
udało się osiągnąć ten cel, by po latach gracze 
jeszcze pamiętali o grze, a co dopiero o muzyce.

Nie inaczej jest z muzyką do gier Chrono Trig-
ger oraz Chrono Cross, które nie tylko osią-
gnęły sukces komercyjny, ale uzyskały także 
status tytułów już legendarnych. Autorem 
muzyki do obu produkcji jest Yasunori Mitsu-
da, którego w zachodniej prasie niejednokrot-
nie okrzyknięto geniuszem młodego pokole-
nia japońskich kompozytorów. Takie nagłówki 
można było przeczytać blisko 20 lat temu, od 
tamtego czasu kompozytor stworzył niewiele 
albumów o podobnym statusie popularności.

Nic w tym dziwnego, że wydawnictwo muzycz-
ne Square Enix Music, w związku z tegoroczną 
20. rocznicą wydania gry Chrono Cross, przygo-
towało w pełni orkiestrowy album. Oprócz tego 
ten sam przywilej otrzymała muzyka do Chro-

no Trigger, choć próbowano tego już wcześniej 
przy premierze gry na konsolę Nintendo DS, 
niestety tylko w postaci krótkich medleyów.

W ten oto sposób do naszych rąk trafił limito-
wany zestaw Chrono Orchestra, składający się 
z  trzech albumów, w skład którego wchodzą 
dwie wcześniej wymienione przeze mnie płyty 
plus jedna z czterema specjalnie przygotowa-
nymi aranżacjami na fortepian z utworami do 
gier Chrono Cross oraz Chrono Trigger. Oczy-
wiście obie płyty można kupić oddzielnie, choć 
myślę, że każdy sympatyk obu tytułów z miłą 
chęcią przytuli taką edycję limitowaną. Pyta-
nie jednak brzmi, czy warto zapłacić blisko 300 
zł za taką kolekcjonerską fanaberię?

Odpowiedź rzecz jasna brzmi – oczywiście, że 
tak! Jednak tyczy się to głównie osób, które 
rzeczywiście należą do grona kolekcjonerów 
tak limitowanych wydawnictw lub po prostu 
są sympatykami muzyki Yasunoriego Mitsu-
dy. Jednak zanim sięgniecie po swoje karty 

Square Enix Music, w związku 
z tegoroczną 20. rocznicą wydania 
gry Chrono Cross, przygotowało 
w pełni orkiestrowy album.

Chrono orChestra
ukoronowanie klasyków

©Square Enix Music
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kredytowe, zachęcam Was do zapoznania się 
z  moimi przemyśleniami na temat zestawu 
Chrono Orchestra, czy aby na pewno warto?

Jeżeli chodzi o  jakość przygotowanych aran-
żacji utworów z  obu gier – Chrono Trigger 
i Chrono Cross – nie mam tutaj żadnych zarzu-
tów, brzmią poprawnie a nawet momentami 
zaskakują ciekawym podejściem do użytego 
instrumentarium (Morning Sunlight / Guradia 
Millennial Fair / Gato’s Song), przygotowane-
go przez osoby odpowiedzialne za orkiestra-
cję (Kosuke Yamashita, Mariam Abounnasr, 
Daisuke Shinoda etc.). Ponieważ należy pa-
miętać, iż utwory zostały nie tylko poddane 
odświeżeniu, ale w  całości nagrane na żywo 
przez Tokyo Philharmonic Orchestra. Oczywi-
ście, w  nielicznych momentach można było 
trochę poeksperymentować (Whirlwind / The 
Brink of Death), ale widocznie orkiestratorzy 
dobrze wiedzieli, że fani gier Chrono Trigger 
i Chrono Cross będą oczekiwali pierwowzorów 
mało odbiegających od oryginalnych melodii.

W tym przypadku Chrono Trigger niewiele się 
różni od swojego oryginału z  nielicznymi mo-
mentami (The Day the World Revived / Robo’s 
Theme), gdzie zaryzykowano użycie instrumen-
tów starających się imitować dźwięki, które do-
brze znamy z  oryginalnego soundtracku. Jed-
nak zdecydowanie znajdziemy za mało takich 
eksperymentów. Mam nadzieję, że w przyszło-
ści doczekamy się kolejnej próby wypuszcze-
nia muzyki z bardziej radykalnymi pomysłami. 
Oprócz tego życzyłbym sobie większej listy 
utworów, obecnie, jest to niespełna 38 minut 
muzyki, gdzie niestety skupiono się głównie na 
utworach ważnych dla fabuły gry Chrono Trig-
ger, a zapomniano o kompozycjach, które rów-
nież stały się kultowymi w środowisku graczy.

Podobnie jest z aranżacjami z Chrono Crossa, 
gdzie niestety usłyszymy o  3 minuty mniej 
muzyki. Same utwory również tylko momen-
tami zaskakują (Arni (Home World) / Shore of 
Dreams (Another World), a  co więcej braku-
je kilka kluczowych kompozycji. Dodatkowo 
aranżacje brzmią niestety tylko poprawnie i aż 
prosi się o to, by coś więcej z nich wycisnąć. Na 
przykład można było pokusić się o załączenie 
instrumentów folkowych, które są ważnym 
elementem dla muzyki do Chrono Crossa.

Ewidentnie zabrakło udziału w projekcie Yasu-
noriego Mitsudy, który niezbyt wiele miał wi-
docznie do powiedzenia, mimo że kompo-
zytor uczestniczył w  sesjach nagraniowych 
albumów. Ostatecznie wydawnictwo Chro-
no Orchestra na chwilę obecną warto po-
siadać w  kolekcji, ponieważ nic lepszego nie 
znajdziemy na rynku jeżeli chodzi o  muzykę 
orkiestrową z  utworami do Chrono Trigger 
i  Chrono Cross, mimo że fani niejednokrot-
nie na własną rękę próbowali coś wydać, ale 
to niestety z  mojej perspektywy pachnie 
amatorszczyzną.

Mariusz borkowski

©Square Enix Music
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Wydawca:  1495865 Records DK
Data wydania albumu: 14 listopada 2019 r.
Kompozytor: Hamidreza Ansari

Gdyby Diablo i  Ori mogli mieć dzieci, by-
łyby to Children of Morta. Sytuacja, jaką 
zastajemy na początku, wygląda tak: ba-
śniowa, zielona kraina otoczona… parszy-
wym Zepsuciem, które rozrasta się i zacie-
śnia swoje purpurowe korzenie. U podnóża 

góry Morta mieszka jednak rodzina Berg-
sonów, która od wielu pokoleń pilnuje tu 
porządku. I to właśnie w ich domu powoli 
się rozgaszczamy.

Już od progu człowiek ma ochotę uprzej-
mie wytrzeć buty przed wejściem. Ogień 
trzaska w  kominku. Jesteśmy w  połowie 
jakiejś sytuacji. A w całym domu gra utwór 
We Are The Bergsons. Spokojny. Trochę 
celtycki, trochę bajkowy. Chwilami brzmi 
tak, jakby elf w  zielonych getrach siedział 
na pniu drzewa i grał leśne melodie na fle-
cie wystruganym wieki temu przez jego el-
fich przodków. Ale żeby nie było przesadnie 
kameralnie, to akompaniują mu smyczki, 
subtelny żeński chór i, jeśli dobrze słyszę, 
cymbały górskie (mountain dulcimer).

W  domu Bergsonów nie zabawiamy jed-
nak długo, bo dość szybko pierwszy z nich 
– niejaki John – dobywa miecza i  wyrusza 
na poszukiwania trzech duchów bogini Rei, 
dzięki której będzie można dotrzeć do źró-
dła Zepsucia. W  ślad za nim wyruszają po 
kolei jego krewni. W  podziemiach domu 
znajduje się teleport, którym na początku 
dostajemy się do jaskiń – jednej z  trzech 
krain.

Chwilami brzmi tak, jakby elf 
w zielonych getrach siedział 
na pniu drzewa.

Children oF Morta
troChę CeltyCka, troChę bajkowa

©11 bit studios

©11 bit studios
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się częścią rodziny Bergsonów, poznajemy 
ich miłości, smutki i  rozczarowania, a  po-
tem mamy nadzieję usłyszeć na końcu, że 
żyli długo i szczęśliwie.

Okazuje się, że wszystkie brzmią w  inny, 
charakterystyczny dla siebie sposób. Po-
dobne jak w  Borderlands 3, gdzie każda 
z głównych planet ma swój własny sound-
scape, a każdy soundscape ma swojego au-
tora – z tą tylko różnicą, że całą muzykę do 
Children of Morta skomponował Hamidre-
za Ansari.

Pierwsza kraina jest pełna wąskich kory-
tarzy i  rytmicznych instrumentów. Dyna-
miczne werble rozpędzają tempo i do spół-
ki z  cymbałami oraz przeszkadzajkami tną 
długie pejzaże elektroniki. Wszystko okra-
szone jest sekcją smyczkową, która wpro-
wadza tu trochę przestrzeni.

Druga kraina wita nas suchym powietrzem 
i  taką właśnie muzyką. Ciężkie perkusyj-
ne tomy są powolniejsze, ale tym razem 
melodię niosą smyczki. Mroczne, chro-
powate wiolonczele prowadzą panoramę 
elektroniki, jak w  tańcu – zbliżają się do 
niej w  melodyjnych harmoniach i  znowu 
się rozdzielają. Dźwięki szumią piaskiem, 
jakby szeleściły pod stopami w  bojowych 
sandałach.

Trzecia kraina zupełnie zmienia krajobraz, 
a  razem z  nim muzykę. Wszędzie słychać 
metaliczny podźwięk industrialu, a  nawet 
cyberpunku. Na samej górze piszczą wyso-
kie pejzaże. Dołem toczy się gruby walec 
masywnego basu, pod którym podłoga 

MaCiej baska

W Children of Morta partyturę 
trzyma narrator, ale to muzyka 
opowiada baśń.

To dzięki niemu stajemy się 
częścią rodziny Bergsonów.

drży tak, że odruchowo sprawdzamy, czy 
nie ma jeszcze ciszy nocnej. Z  kolei środ-
kiem płynie zgrabna melodia elektronicz-
nych organów.

Nie można nie wspomnieć o narratorze. Co 
prawda nie usłyszymy go zapewne poza 
grą, ale jego głos sprawia, że cały czas czu-
jemy się jak we wnętrzu baśni. Ed Kelly snu-
je opowieść, jakby rzeczywiście miał przed 
sobą starą księgę. To dzięki niemu stajemy 

©11 bit studios
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Wydawca: Columbia Music Entertainment
Data wydania albumu: 19 maja 2004 r.
Kompozytor: Yu Miyake, Asuka Sakai, 
Akitaka Tohyama etc.

Keita Takahashi, twórca Katamari Dama-
cy, pragnął, aby jego produkcja dawała 
przyjemność  każdej osobie niezależnie od 
wieku, szczególnie kiedy chodzi o toczeniu 
stale rosnącej bryły składającej się z  przy-
padkowych obiektów, a  wszystko tylko po 
to, by uratować wszechświat.

Niebanalna historia gry Katamari Dama-
cy miała także ogromny wpływ na proces 
twórczy ścieżki dźwiękowej, która w  krót-

kim odstępie czasu zdobyła szczyty wielu 
japońskich notowań muzycznych, a  także 
uznanie zachodnich odbiorców. Yuu Miy-
ake, współautor oprawy muzycznej do 
Katamari Damacy, wielokrotnie w  wywia-
dach wspomina o  swojej pracy nad grą 
jako o  najważniejszym etapie w  karierze 
kompozytora. Zatem nic w  tym dziwnego, 
że otrzymaliśmy kolaż niezwykle bogatych 
gatunków muzycznych, zmiksowanych 
oraz wystylizowanych jak przystało na nie-
typowe japońskie produkcje.

Co zatem stoi za sukcesem komercyjnym 
ścieżki dźwiękowej do gry Katamari Dama-
cy oraz dlaczego po pierwszym odsłuchu 

albumu patrzymy na siebie z  politowa-
niem? Bogactwem tego wydawnictwa na 
pewno są jego prostota oraz melodyjność, 
zawarte w  każdym utworze, który na swój 
własny nieprzeciętny sposób wyróżnia się 
i zaskakuje odbiorcę. Mam na myśli zapre-
zentowaną na soundtracku różnorodność 

Dlatego aby ją zrozumieć, 
należy zagrać w samą grę 
i podejść do wszystkiego 
z dużym dystansem.

kataMari daMaCy 
Chodzi tylko o kreatywną zabawę

©Bandai Namco Entertainment
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Katamari Damacy nie tylko bawi, ale także 
pozwala popatrzeć, jak niecałe dwie deka-
dy temu komponowano z lekkością utwory 
do gier wideo. Zdecydowanie jeden z  naj-
lepszych soundtracków w długiej już histo-
rii elektronicznej rozrywki.

w stylach muzycznych, zaczynając od beat-
boxu, rocka, jazzu, j-popu, muzyki klubowej, 
japońskiego folkloru, a kończąc na klasycz-
nych dziecięcych chórach. Nigdzie indziej 
w  jednym miejscu nie znajdziecie takiej 
rozpiętości gatunków, szczególnie kiedy 
mowa o  japońskich produkcjach związa-
nych z grami wideo.

Przez to, że muzyka do Katamari Damacy 
była głównie komponowana dla japońskie-
go słuchacza, obecnie jej odbiór przez pozo-
stałe osoby może okazać się problematycz-
ny. Dlatego aby ją zrozumieć, należy zagrać 
w samą grę i podejść do wszystkiego z du-
żym dystansem – wówczas jest duża szan-
sa, że zrozumie się, co mieli na myśli auto-
rzy muzyki, a w tym przypadku chodzi tylko 
i wyłącznie o kreatywną zabawę.

Ogromnym sukcesem ścieżki dźwiękowej 
do Katamari Damacy jest zaangażowanie 
wielu cenionych  azjatyckich artystów (Ma-
sayuki Tanaka, Kenji Ninuma, Saki Kabata, 
Ado Mizumori, Shigeru Matsuzaki i  wielu 
innych), którzy dla szerszej europejskiej pu-
bliki być może nic nie znaczą, aczkolwiek 
są gwiazdami rynku muzycznego w Japo-
nii. W dużej mierze ich udział przyczynił się 
do sukcesu sprzedażowego albumu Ka-
tamari Damacy oraz samego charakteru 
utworów.

Dlatego u  osób niespecjalnie obeznanych 
z  japońskim rynkiem muzycznym usłysze-
nie Katamari on the Rock ~ Main Theme 
może spowodować skrzywienie na ich twa-
rzach. Bowiem utwór ten stał się nie tylko 
hymnem dla serii Katamari Damacy, ale 
także jednym z  najbardziej rozpoznawal-
nych kawałków w  historii muzyki do gier 
wideo. Początkowa trudność w  odbiorze 
ścieżki dźwiękowej do Katamari Damacy 
po pewnym czasie przeradza się w zauro-
czenie, zaś całość ma szansę stać się póź-
niej jednym z ulubionych albumów w oso-
bistej bibliotece.

Dla zachodniego odbiorcy jest to trudna 
miłość, ale na pewno warto dać jej czas. 
Zwłaszcza kiedy soundtrackowi stuknęło 
blisko 15 lat, to w dalszym ciągu muzyka do 

Mariusz borkowski
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resident evil 2
podnosi napięCie aGresywnyM brzMienieM

Wydawca: CAPCOM
Data wydania albumu: 25.02.2019 r.
Kompozytor: Shusaku Uchiyama, Masami Ueda, 
Zhenlan Kang, Kentaro Nakashima 
oraz Tadayoshi Makino

Remake Resident Evil 2 to moim zdaniem 
remake doskonały, z  którego inni dewelo-
perzy powinni brać przykład (tutaj oczko 
dla twórców leniwych remasterów i  rema-
sterów remasterów oraz innych remixów). 
Seria Resident Evil zawsze wydawała mi się 
fascynująca, ale jako że nie jestem fanem 
survival horrorów (ani bossów będących 
poduszkami na amunicję), to trzymałem się 
od niej z daleka.

Dopiero remake drugiej części mnie kupił i to 
tak, że odwdzięczyłem mu się tym samym, 
w przedsprzedaży. Pre-order to u mnie rzad-
ka praktyka, ale jeszcze nigdy jej nie poża-
łowałem i  w  tym wypadku nie było inaczej. 
Grało mi się po prostu świetnie, choć scena-
riusze wydały mi się z początku zbyt krótkie. 
Teraz już wiem, że dzięki temu nie będąc 

znużonym scenariuszem Leona, płynnie mo-
głem przejść do scenariusza Claire.

Przerywniki remake’u trzymają wysoki, wręcz 
hollywoodzki poziom. Ogromne wrażenie zro-
biła na mnie już sama animacja kierowcy cię-
żarówki zjadającego kanapkę – i to na silniku 
gry. To tutaj pojawiają się pierwsze, pełne na-
pięcia nuty, zwiastujące nadchodzące kłopoty 
w Raccoon City. Przerywniki w grze otrzymały 
naprawdę dobrą oprawę muzyczną. Potrafią 
podnieść ciśnienie agresywnym, industrialno
-orkiestralnym brzmieniem gdy robi się go-
rąco (pierwsze spotkanie z Williamem), a gdy 

Grało mi się po prostu świetnie, 
choć scenariusze wydały mi się 
z początku zbyt krótkie.

©Capcom

©Capcom
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Przerywniki w grze otrzymały 
naprawdę dobrą oprawę 
muzyczną.

trzeba dać graczowi chwilowy oddech, oferu-
ją spokojny ambient z udziałem takich instru-
mentów jak fortepian.

Ścieżka dźwiękowa, przez większość rozgryw-
ki, jawiła mi się jako bierny obserwator moich 
poczynań. Cały czas tam była, spowijając te 
mroczne korytarze oraz oświetlone, z pozoru 
bezpieczne pomieszczenia. Choć nie poświę-
całem jej zbytniej uwagi, skupiając się na zom-
bie oraz „lizaczach”, to nie pozwalała mi o sobie 
zapomnieć. Jest to ten typ ścieżki dźwięko-
wej, która nie wybija się na pierwszy plan, ale 
bez niej rozgrywka bardzo wyraźnie traci cały 
swój urok. Wbrew temu co może się wam 
wydawać, mowa o mrocznych, dość ciężkich 
w  brzmieniu ambientowo-dronowych utwo-
rach, które według mnie niezbyt nadają się do 
słuchania poza grą. Ich zadaniem jest podtrzy-
mywanie gęstej atmosfery strachu i rozkładu, 
która na dłuższą metę może być męcząca dla 
uszu. Kompozytorzy pokazali, że znają się na 
sound designie, a robi on wrażenie. Jest zde-
cydowanie cięższy i agresywniejszy niż w pier-
wowzorze z 1998 roku.

Polecam sprawdzić na przykładzie utworów 
The Book of Truth oraz Strange Realm, gdzie 
industrialne dźwięki mieszają się ze złowrogi-
mi, orkiestralnymi artykulacjami, chętnie wy-
korzystywanymi w  horrorach. Warty uwagi 
jest jeszcze temat muzyczny Tyranta (Mr.X), 
który choć minimalistyczny, to doskonale 
spełnia funkcję złowieszczej przypominajki 
o bezlitosnej, posągowej postaci, która dybie 
na nasze życie. Co gorsza, nic nie jest w stanie 
jej zabić… W  moim przekonaniu synthbassy, 
downery i ciężka perkusja to doskonała mie-
szanka. Oczywiście są też bardziej melodyjne 
pozycje, takie jak R.P.D. Hall, Save Room, czy 
Center of Desire, które wprowadzają intymny 
nastrój, dający poczucie chwilowego oddechu 
od krwiożerczych potworów, czyhających na 
nas na terenie komisariatu.
Skoro jesteśmy już przy potworach, to nie 
może zabraknąć słowa o tematach muzycz-
nych bossów. William Birkin zasługuje na 

szczególną uwagę, ponieważ spotykamy go 
kilkukrotnie, za każdym razem będącego 
w  kolejnym stadium mutacji. Jego pierw-
szej formie towarzyszy dość ciężka oprawa 
muzyczna, będąca mieszanką orkiestry w ni-
skich rejestrach, męskiego chóru oraz potęż-
nej, acz zepchniętej na dalszy plan perkusji 
z  industrialowymi syntezatorami. Druga for-
ma jest już zdecydowanie agresywniejsza, 
potęgując poczucie klaustrofobii, jakie towa-
rzyszy nam na niewielkiej arenie walki.

Złowróżbne drony w  tle i  shaker, podczas 
gdy na pierwszy plan wychodzi ta sama per-
kusja, a  wraz z  nią już bardziej obecna sek-
cja smyczkowa. Trzecia walka z  Williamem, 
choć najciekawsza, to moim zdaniem otrzy-
mała najsłabszy utwór (Third Demise). Fajny 
początek z sopranem i sekcją dętą blaszaną 

©Capcom
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szybko psuje ogólna monotonność utworu, 
na którą na szczęście gracz raczej nie bę-
dzie zwracał zbytniej uwagi, unikając razów 
od rozjuszonego mutanta oraz martwiąc się 
o szybko topniejące zasoby amunicji.

Niestety, jedna rzecz szybko rzuciła mi się na 
uszy i  to pomimo rozwałki na ekranie. Jest 

rem naprawdę cieszącym ucho. W tym wy-
padku Kentaro Nakashima okazał się moim 
zdaniem lepszym kompozytorem, bo będą-
cym na czasie z technologią.

Remake Resident Evil 2 to przykład tego, jak 
powinno się tworzyć klasyki od nowa, również 
pod względem oprawy muzycznej, składa-
jąc jednocześnie hołd oryginałowi. Z pozoru 
nieobecna, pomaga budować nastrój grozy 
i rozkładu w korytarzach komisariatu Racco-
on City. W przerywnikach wprowadza praw-
dziwie filmowy klimat, a  gdy trzeba, potrafi 
podnieść napięcie agresywnymi brzmienia-
mi, jakie towarzyszą walkom z bossami. Jest 
w  tym wszystkim również miejsce na chwi-
lowy oddech, przeorganizowanie ekwipunku 
i  uzupełnienie braków w  amunicji. Ścieżka 
dźwiękowa idealna dla survival horroru, choć 
niekoniecznie (a moim zdaniem zdecydowa-
nie nie) do słuchania poza grą, może poza kil-
koma wyjątkami.

Remake, choć wyraźnie podryfował w  stro-
nę blockbusterowego zachodu, to mimo 
wszystko zachował swe japońskie korze-
nie, przynajmniej częściowo. Da się to wy-
czuć w  ogólnej melodyjności soundtracku 
oraz fantazyjności niektórych utworów walk 
z  bossami. Czy straszy? Cóż… Jest to bez 
wątpienia kwestia indywidualna. Ja się nie 
bałem (czasy dzieciństwa mam już za sobą), 
ale trzeba przyznać, że dzieło Japończyków 
wspaniale buduje klimat.

nią przestarzały, samplowy chór – EastWest 
Symphonic Choirs, który swoim sztucznym 
brzmieniem po prostu mnie zniesmaczył. 
Nie rozumiem dlaczego w 2019 roku, gdy ry-
nek oferuje wiele o niebo lepszych bibliotek 
z  chórami, Masami Ueda postanowił wyko-
rzystać ten staroć. Taka sama sytuacja miała 
miejsce przy Dark Souls III, do którego Tsuka-
sa Saitoh, autor fenomenalnego Cleric Beast 
(Bloodborne), skomponował popelinę, jaką 
jest Iudex Gundyr, dobijając ją wspomnia-
nym EastWest Symphonic Choirs. Podob-
nie jak w Dark Souls III, w Resident Evil 2 po-
wstaje zatem jakościowe rozwarstwienie, bo 
gdy u Williama Birkina słyszymy przestarza-
ły, sztuczny chór, to ostateczny rozrachunek 
z Tyrantem (Last Judgement) raczy nas chó-

Jest to ten typ ścieżki 
dźwiękowej, która nie wybija 
się na pierwszy plan.

daniel wójCik

©Capcom
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Wydawca:  Sony Classical
Data wydania albumu: 14 kwietnia 2019 r.
Kompozytor: Nathan Whitehead

Days Gone na tle wysokobudżetowych gier 
ekskluzywnych ze stajni Sony wypadło pod 
kątem ocen całkiem blado, kończąc serię 
mocnych premier i  ogólnego poklasku 
od krytyki dla gier „Tylko na Playstation”. 
Z perspektywy czasu „niskie” (i  tak dobre, 
ale nie takie, do których przyzwyczaiły gry 
Sony) oceny nie są w  moim przekonaniu 
zasłużone, szczególnie biorąc pod uwagę 
poziom niektórych argumentów wspomi-
nanych w największych redakcjach.

Days Gone jest grą bardzo dobrą i  świet-
nie wyprodukowaną, pomimo bycia pierw-
szym projektem o takiej skali dla Bend Stu-
dio. Chcę jednak być szczery i  powiedzieć, 
że nie spodziewałem się takiej miłej niespo-
dzianki oraz tyle widocznej pasji włożonej 
w projekt stosunkowo małego studia. Pasji, 
która udzieliła się również muzyce.
Kompozytorem Days Gone został Nathan 
Whitehead, wcześniej znany z filmowej serii 
Noc Oczyszczenia i wkład w ścieżki dźwię-
kowe do gier z  serii Bioshock i  Gears of 
War. Słysząc jego soundtrack po raz pierw-
szy przed rozgrywką łapałem się za głowę 

i  zastanawiałem, jak muzyka tak liryczna 
i  optymistyczna sprawdzi się w  gatunku, 
który lubuje się w nihilizmie i całej palecie 
posępnych emocji. Inną kwestię stanowiła 
sama strona aranżacji, która była słyszalnie 
obładowana wzniosłymi orkiestracjami, ja-
kie słyszy się na mocno udramatyzowanych 
blockbusterach. Kiedy jednak Days Gone 
odsłania wszystkie karty podczas swojej 
czterdziestogodzinnej kampanii i  muzyka 
Whiteheada rozbrzmiewa w  całym spek-
trum doświadczeń oferowanych prze grę, 
„ludzka wytrwałość i  siła relacji z  drugim 
człowiekiem” okazują się być tematem zre-
alizowanym prawie idealnie.

days Gone
relaksująCa, CzaseM nawet sentyMentalna

©SCE Bend Studio
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rozgrywającego się w  Lost Lake. Nathan 
Whitehead znacznie rozwija tutaj swoją 
kompozycję, dodając muzyce amerykań-
skiego nastroju (smyczki, gitara, perkusja) 
i wprowadzając piękną melodię, która ide-
alnie dopełnia się ze skromniejszą orkie-
stracją. Odczucia z  niej płynące nie są już 
tak podniosłe i  sztucznie napompowane, 
pozostawiając najwięcej miejsca ludzkiej 
solidarności drzemiącej gdzieś pomiędzy 
obozami porozdzielanymi od siebie armia-
mi nieumarłych. Ten typ muzyki Whitehead 
ewidentnie czuje najbardziej i realizuje bez-
błędnie, jako kompozytor brzmiąc bardzo 
szczerze. Tym samym jest to jeden z najlep-
szych motywów ostatnich lat (dla mnie naj-
lepszy od kawałków z Everybody’s Gone to 
the Rapture).

Nie bacząc zbytnio na momenty, kiedy mu-
zyka w niektórych scenach (What Did You 
Do?) czy losowych momentach gry ( jak 
zwyczajna jazda motocyklem) przesadzała 
z dramatyzmem, całość kompozycji działa 
w  grze i  spełnia swoją funkcję. Utrzymu-
je sprawnie nastrój nadziei w bardziej po-
nurych momentach gry, angażując mnie, 
kiedy narracja spowalniała lub pojawiały 
się problemy z  synchronizacją dialogów 
z  ruchami ust postaci. Te wpadki są jed-
nak rekompensowane przez kilka oskryp-
towanych sekwencji jazdy z  piosenkami 
w tle (chociażby Hell or High Water). Towa-
rzysząc graczowi w  bardziej sentymental-
nych chwilach, piosenki tworzą naprawdę 
świetne momenty rodem z kina drogi, da-
jąc okazję do refleksji i zadumy. Podobnie 
zaskoczyły mnie także losowe fragmenty 
w  grze, kiedy perkusja i  gitara zaczynały 
grać o  świcie w  trakcie jazdy po pięknym 
stanie Oregon, przekazując poczucie wol-
ności posiadania motocykla i  bycia bike-
rem jak Deacon.

Amerykański nastrój niektórych ścieżek, 
chociaż nie aż tak esencjonalny jak w przy-
padku Far Cry 5, odczuwalny jest w  wielu 
kawałkach. Owa Americana, którą wspo-
mniał Whitehead w  wywiadach, słychać 
w  I  Remember, You’re Safe Now, Sarah’s 
Theme, We’ve All Done Things. A  propos 
muzyki Sary (Sarah’s Theme, I Remember), 

Album otwiera temat główny Days Gone, 
który celuje w chyba najbardziej wzniosłe od-
czucia ze wszystkich ścieżek tej kompozycji, 
w menu wskazując na sam nastrój przygody 
z Deaconem St. Johnem. Motywacja oraz siła 
rozbrzmiewają ze smyczków i  solowej wio-
lonczeli, które odgrywają z coraz to większą 
pompą temat główny, by w  drugiej części 
ustąpić lżejszej aranżacji, w  moim przeko-
naniu znacznie przewyższającej przedrama-
tyzowaną pierwszą część. To z  pewnością 
temat główny, którego oczekuje się od ta-
kiej produkcji i znajdzie się wśród najczęściej 
wspominanych motywów z gier na PS4.

We’ve All Done Things (oraz Light One 
Candle) zawierają główny temat aktu gry 

©SCE Bend Studio
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jan szaFranieC

zaginionej żony bohatera — ta część kom-
pozycji podobała mi się najmniej, bo pomi-
mo spójności w  brzmieniu, wydawała się 
czasem zbyt ckliwa i przesłodzona. Ogólnie 
rzecz biorąc, amerykańska stylizacja została 
sprawnie zmieszana z konwencjonalną, or-
kiestralną partyturą w  organiczny sposób, 
nie uciekając się do muzycznych stereoty-
pów czy eklektyzmu i  tworząc bardziej in-
kluzywną muzykę o ludziach, a nie ich poli-
tycznych poglądach.

Freakshow jest utworem, gdzie Nathan 
Whitehead pokazuje zęby i  doświadczenie 
z  thrillerów i  horrorów. Niepokojąca elek-
tronika, nerwowe pikanie, powoli wybija-
ny rytm zapowiadają Hordę, przez pierw-
szą połowę tematu budując suspens, by 
potem zamienić utwór w  czystą makabrę 
odgrywaną na agresywnych, godnych do-
brego horroru smyczkach. Szczerze powie-
dziawszy to jedyny utwór, który towarzyszy 
Hordom, ale w swej prostocie nie nudzi się 
przez liczne potyczki ze zbitą masą nie-
umarłych pędzącą na gracza.

Jest to kawał dobrej muzyki akcji, któ-
ra doskonale utrzymuje skondensowany 
stres i  niepohamowaną ucieczkę przed 
czystą zgrozą. Podobnie prosty i  chwytli-

Znaczna część muzyki jest 
spokojna, relaksująca, czasem 
nawet sentymentalna.

wy jest też Rager Bear, akcentujący beat 
i  i rytm, przez co świetnie pasuje do walki 
z bossem, który wymaga szybkich decyzji 
i  zręczności. Obie ścieżki brzmią groźnie 
i  przygniatająco, ale warto podkreślić też 
ich sound design i kilka świetnych dźwię-
ków słyszanych w tle za akcją.

Days Gone Original Soundtrack w  moim 
przekonaniu jest udaną pracą. Pomimo że 
album zwalnia w  połowie i  staje się mniej 
interesujący, ścieżka dźwiękowa dzia-
ła świetnie w  grze jako jedna z  głównych 
podpór dla tematu nadziei w zniszczonym 
świecie (zauważalnie amerykańskim), któ-
ry — poza wskazanymi wyjątkami — reali-
zuje w  nienachalny, nieprzesadzony spo-
sób. Znaczna część muzyki jest spokojna, 
relaksująca, czasem nawet sentymentalna, 
pokazując ludzkość w pozytywnych odcie-
niach i nie zrzucając jej w otchłań przemocy 
oraz zezwierzęcenia, jak to bywa w  posta-
pokaliptycznych historiach.

Z  drobnymi zarzutami wobec jej imple-
mentacji i  przesłodzenia niektórych utwo-
rów, podobają mi się proste i  skuteczne 
utwory akcji oraz — pomimo personalnej 
awersji wobec podniosłej i  „emocjonalnej” 
muzyki — naprawdę ładne, liryczne tema-
ty zrealizowane w amerykańskiej stylistyce. 
Co jednak uważam za główną zaletę tego 
soundtracku, to szczerze optymistyczne 
podejście do ludzkości w  gatunku zombie 
— idea rzadka, która tutaj została zrealizo-
wana doskonale.

mailto:jan.szafraniec%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/schafr_jan
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Wydawca:  Laced Records
Data wydania albumu: 6 września 2019 r.
Kompozytor: Ramin Djawadi, Brandon 
Campbell, William Marriott

Od ostatniego spotkania w  Gears of War 4 
niektórym przybyło trochę siwych włosów, 
inni z  kolei wydorośleli. Ale ponownie mel-
duje się tu przede wszystkim Del, JD, jego 
ojciec oraz Kait Diaz – której historię tym ra-
zem poznajemy lepiej. Dobrze jednak kiedy 
opowieść snuje dalej ten sam gawędziarz – 
tak więc w muzycznej warstwie Gears 5 jest 
nim wciąż Ramin Djawadi.

Zdobywca dwóch nagród Emmy i nomina-
cji do nagród Grammy ubrał w dźwięki już 
Grę o Tron, Westworld czy Medal of Honor 

– żeby wspomnieć tylko kilka projektów 
z  długiej listy. Jak twierdzą przedstawicie-
le studia The Coalition, to właśnie muzyka 
z opowieści o skłóconych rodach w krainie 
smoków zachęciła ich do zaproszenia Dja-
wadiego do współpracy przy Gears of War 
4. Teraz przyszedł czas na kolejną odsłonę.

Zaczęło się tak: John Morgan, Audio Direc-
tor w  The Coalition, podesłał Djawadiemu 
wstępny szkic fabuły i postaci. Na tej pod-
stawie muzyk napisał dema, którymi pró-

W filmie sceny są przypięte do 
obrazu, ale w grze nie możesz 
przewidzieć, co zrobi gracz. 
Dlatego częstą metodą jest 
stworzenie kilkuminutowego 
zarysu klimatu, którym nakreśla 
się główny temat.

– Ramin Djawadi

Gears 5
niezła uCzta dla audioFila
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nałych utworów – od bardzo podniosłego 
i  złożonego Kraken Combat aż po frunący 
rytmem i melodyjnością Ice Overworld.
Orkiestra – głównie smyczkowa, cho-
ciaż znalazło się też miejsce choćby dla 
fortepianu – gra nie tylko monumental-
nie, ale też kameralnie (Riftworm Vilage). 
A  cała klasyczność żywych instrumentów 
jest z  rozwagą podszyta elektronicznymi 
wstawkami. Niskie ukłony należą się też za 
zmiksowanie tego wszystkiego – polifonia 
instrumentów, które grają jednocześnie kil-
ka motywów, melodyjność, jaskrawe wyso-
kości i  masywne doły, które przyprawiają 
ściany o dreszcze – to całkiem niezła uczta 
audiofila.

Kiedy włączyliśmy nagrania 
w studiu, byliśmy nimi po prostu 
zmiażdżeni. Każda piosenka, 
której słuchaliśmy była dokładnie 
na swoim miejscu i niosła 
ogromny ładunek emocji.

– John Morgan, 
Audio Director w The Coalition

menu gry – Kait’s Theme. Jeden z  najlep-
szych na całym soundtracku. Łączy kilka 
świetnych, przeplatających się ze sobą mo-
tywów, które później co jakiś czas wypływa-
ją na wierzch w kolejnych kawałkach: w Exit 
Vilage, Ice Combat, The Truth. Każdy z nich 
w trochę innym nastroju, a jednak są ze sobą 
połączone.

W ten sposób Djawadi nie tylko stawia Kait 
Diaz w  najmocniejszym świetle skierowa-
nym zawsze na główną bohaterkę historii. 
Podkreśla też, że kluczem do zrozumienia 
jej złożonej osobowości jest połączenie cha-
rakterystycznych lejtmotywów, które prze-
wijają się przez całą opowieść. Muzycznie 
w  większości mroczny, ciężki klimat zwie-
dzanych lokacji, które często przeplatają się 
światłem i  cieniem, staje się jednocześnie 
drogą przez zawiłości głowy protagonistki.

Ale nie jest tu wcale monotonnie i  przy-
gnębiająco. Im dalej w  grę i  w  tracklistę, 
tym więcej zróżnicowania klimatu i dosko-

bował uchwycić ducha gry i  nagrał je na 
komputerze. Takie dema pokazał właśnie 
Morganowi, który był całą sytuacją tro-
chę zestresowany, „bo to zawsze może być 
strzał w dziesiątkę albo kompletne pudło” – 
jak mówił. Szybko jednak odetchnął z ulgą.

Gotowe utwory wylądowały w  partytu-
rach 70-osobowej orkiestry w Sony Studios 
w Culver City, gdzie Djawadi mógł już z za-
dowoleniem obserwować, jak jego muzyka 
zaczyna żyć.

Podobną reakcję wywołuje zresztą pierw-
szy utwór, który słyszymy już w  głównym 

MaCiej baska

©The Coalition
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Wydawca: E Suleputer 
Data wydania albumu: 8 marca 2019 r.
Kompozytor: Kota Suzuki, Yoshiya Terayama, 
Hiromitsu Maeba etc.

Z  najnowszym dziełem Capcomu jest tak, 
że grając w  ten tytuł prawdopodobnie nie 
zanotujemy większości utworów muzycz-
nych, które wybrzmiewają w  tle radosnej 
rozwałki. Pytanie tylko, czy jest co notować 
w  naszej głowie? Zaraz postaram się ten 
właśnie problem rozwikłać.

Devil May Cry 5, bo o nim tutaj mowa, trafił 
do sklepów 8 marca tego roku. Jest to więc 

tytuł całkiem świeży. Kto miał styczność 
z grami tej serii, wie, czego można się po niej 
spodziewać. Dla tych wszystkich, którzy nie 
mieli jeszcze okazji, mamy garść informacji. 
Ot taki mały poradnik zabójcy demonów. 
Dwójka bohaterów, Dante oraz Nero, z  wy-
glądu mocno do siebie podobnych, stara 
się walczyć z  hordami demonów, wykorzy-
stując przy tym różnoraką broń białą, demo-
niczne moce a  także ciut mniej efektywne 
pistolety. Akcja, akcja i jeszcze raz akcja.

Odciski na palcach od mashowania przyci-
sków, umiejętność wykonywania skompli-
kowanych kombosów oraz czysta radość 
z wszechobecnego bitewnego chaosu – tak 
mogę podsumować całą, jak do tej pory 
składającą się z sześciu części, serię. Czy taki 
tytuł ma prawo odnieść sukces w zdomino-
wanym przez sieciowe gry świecie? Do tej 
pory Capcom sprzedał ponad dwa miliony 
egzemplarzy. Tak więc amatorów polowań 
na demony nie brakuje. A jak Devil May Cry 
5 brzmi od strony muzycznej?
Capcom rozpieszcza fanów swoich produk-
cji. Tym razem przygotowali składający się 
z 5 płyt soundtrack, który zawiera aż (!) 136 
utworów. Przypominam, że mówimy tutaj 
o ścieżce dźwiękowej do slashera, czyli grze 

devil May Cry 5
elektroniCznie i niezwykle MroCzno

©Capcom

©Capcom
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Muzyki jest tutaj od groma 
– każdy znajdzie coś dla siebie.

Sekwencję kończy mostek, od którego aż 
na kilometr czuć inspirację niezwykle po-
pularnym (na fali utworów do gry League 
of Legends) K-popem.

Syntezatory supersaw grające akordy, ła-
many breakbeatowy bit i co najważniejsze: 
wokal. Ali Edwards śpiewa mostek, a chór-
ki co drugą frazę podbijają tekst piosen-
ki. Ach, jakie to klasyczne dla K-popu. Re-
fren tylko utwierdził mnie w  przekonaniu, 
że Casey Edwards skomponował flagowy 
utwór, próbując pogodzić klimat poprzed-
nich części DMC z najnowszymi trendami 
muzycznymi. Jak dla mnie jest nieco zbyt 
tanecznie i  radośnie, by wczuć się w – nie 
ukrywajmy – dość mroczną stylistykę ca-
łej gry. Niemniej fani dalekowschodnich 
brzmień muzyki popularnej będą tym 
utworem zachwyceni.

dość krótkiej, którą co prawda można prze-
chodzić wielokrotnie, ale jednak nie mo-
gącej dorównywać rozmachem chociażby 
najnowszemu Assassin’s Creed Odyssey. 
Muzyki jest tutaj od groma – każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Pozwolę sobie skupić się na kilku głównych 
gatunkach-nurtach muzycznych, które wy-
raźniej dominują na tle tego całego ogromu, 
jednak zanim przejdę do oceny poszczegól-
nych części ścieżki dźwiękowej, chciałbym 
Wam przedstawić „łowców demonów” 
odpowiedzialnych za tego muzycznego 
136-pozycyjnego molocha. Ścieżkę dźwię-
kową popełnili: Kota Suzuki, którego mo-
żemy znać chociażby z  Resident Evil 6 czy 
Monster Hunter 3, Yoshiya Terayama, Hiro-
mitsu Maeba (Monster Hunter 4, Monster 
Hunter Stories), Steven McNair – skompo-
nował utwory do Street Fighter 5, John R. 
Graham, Casey Edwards, Cody Matthew 
Johnson (Resident Evil 2 ,Marvel vs Capcom: 
Infinite) a  także Jeff Rona. Ufff… lista jest 
długa, nazwiska dobrze znane w  świecie 
gier komputerowych, więc w  teorii mogę 
przypuszczać, że będzie wyśmienicie. A jak 
jest w praktyce?
W  praktyce jest różnie. Zacznijmy może 
od samego początku, czyli od supergwiaz-
dy całej ścieżki dźwiękowej: utworze De-
vil Trigger. Utwór skomponował Casey 
Edwards, głosu użyczyła Ali Edwards. Sama 
piosenka występuje w  ścieżce dźwiękowej 
aż w  czterech różnych wersjach: Opening 
Remix, Instrumental, Davil Shocker Remix 
i chyba w mojej ulubionej Game Edit.  Sam 
utwór mógłbym podsumować stwierdze-
niem: trendy.

Casey zastosował tutaj cechy charakte-
rystyczne dla wielu popularnych obecnie 
gatunków. Zacznijmy od samego począt-
ku. Utwór otwiera dość mocna sekwen-
cja gitarowa, która przechodzi w  hard-
trance’owy motyw z mówionym wokalem 
męskim. Ta sekwencja z  twardą, stabilną 
sekcją rytmiczną jest w  moim odczuciu 
najjaśniejszym punktem całej piosenki. 
Nadaje grze olbrzymiej dawki „badasso-
wości”. Szatkując wrogów w  rytm tej se-
kwencji czujesz się wręcz nieziemsko silny. 

©Capcom

©Capcom
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Płytkę nr dwa jak dla mnie dość dobrze re-
prezentuje piosenka Crimson Cloud. Okład-
ka drugiego krążka sygnowana jest postacią 
V – jednego z grywalnych bohaterów.  Utwór 
z  pogranicza dubstepowej elektroniki, nu
-metalu z  dość nietypowo brzmiącym ko-
biecym wokalem, to propozycja już znacznie 
bardziej różniąca się od Devil Trigger’a. Wo-
kalistką jest tutaj Rachel Fannan i  według 
mojej subiektywnej opinii wywiązała się ze 
swojej roli wyśmienicie. Zwrotki są świetnie, 
lekko psychodelicznie wykrzyczane, a refre-
ny soczyste i zapadające w pamięć. Patrząc 
na ten utwór pod kątem instrumentalnym 
– jest przyzwoicie. Fajerwerków syntezato-
rowych tutaj nie uświadczymy – wobblujące 
linie basu, mroczne, grajace na niższych ok-
tawach saw-pady, ładnie kontrastują z  wy-
sokim wokalem Rachel.

Co do sekcji perkusyjnej – jest ona dyna-
miczna, mocna brzmieniowo (swoją drogą 
ciekawie muśnięta przesterem). Płyta nr 2 
gra nam w tle w momentach, gdzie steru-
jemy postacią V – młodego ciemnowłose-
go czarownika (dziwnie podobnego do Kylo 
Rena z  Gwiezdnych Wojen). V posiada zu-
pełnie odmienny styl walki, przez co i mu-
zyka jest inna. Do ciekawszych numerów 
z  tej płyty mogę na pewno zaliczyć Split-
ting Fool – za klimat rodem z  gier arcade, 
It’t time To Get Work – dość krótki, ale bar-

dzo interesujący miks elektroniki z funkiem. 
Cały krążek jest bardzo elektroniczny i nie-
zwykle mroczny. Daleko mu oczywiście do 
muzyki grozy, ale swój klimat buduje odpo-
wiednio dobrze.

Fajerwerków syntezatorowych tutaj nie 
uświadczymy – wobblujące linie basu, 
mroczne, grajace na niższych oktawach 
saw-pady, ładnie kontrastują z  wysokim 
wokalem Rachel. Co do sekcji perkusyjnej 
– jest ona dynamiczna, mocna brzmie-
niowo (swoją drogą ciekawie muśnię-
ta przesterem). Płyta nr 2 gra nam w  tle 
w  momentach, gdzie sterujemy postacią 
V – młodego ciemnowłosego czarow-
nika (dziwnie podobnego do Kylo Rena 
z Gwiezdnych Wojen). V posiada zupełnie 
odmienny styl walki, przez co i  muzyka 
jest inna. Do ciekawszych numerów z  tej 
płyty mogę na pewno zaliczyć Splitting 
Fool – za klimat rodem z  gier arcade, It’t 
time To Get Work – dość krótki, ale bardzo 
interesujący miks elektroniki z  funkiem. 
Cały krążek jest bardzo elektroniczny 
i  niezwykle mroczny. Daleko mu oczywi-
ście do muzyki grozy, ale swój klimat bu-
duje odpowiednio dobrze.

Ach, płytka nr 3! Mój ulubiony bohater – 
Dante. Nie mogłem się spodziewać innych 
brzmień niż ostre gitarowe riffy. Po pierw-
szym utworze, zresztą tak myślałem. Du-
żym zaskoczeniem natomiast był dla mnie 
utwór The World is Screaming w obu wer-
sjach. Gotycki klimat, dobrze zmiksowany, 
mocno brzmiący fortepian oraz agresywna 
sekcja pierwszych skrzypiec. Przed oczami 
od razu pojawia się obraz świata stojącego 
o  krok od apokalipsy. Bardzo dobry, orkie-

W teorii można przypuszczać, 
że będzie wyśmienicie.

Cały krążek jest bardzo 
elektroniczny i niezwykle 
mroczny.

strowy utwór. Brawo. Swoistą „twarzą” tej 
płyty jest piosenka Subhuman – po pierw-
szych kilku sekundach byłem przekonany, 
że będzie dobrze. Mocne, wyraziste riffy 
gitarowe, cała sekcja rytmiczna utrzymuje 
poziom. Utwór byłby najprawdopodobniej 
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moim ulubionym… gdyby twórcy zdecydo-
wali się zostawić go jako instrumental.

Wokal – ni to screamujący, ni to growlu-
jący – jest po prostu mało wyrazisty. To 
troszkę tak, jakby nastolatka świeżo po 
zdaniu egzaminu na prawo jazdy wsadzić 
do sportowego Mustanga. Najpewniej się 
roztrzaska na pierwszym zakręcie, ale jed-
no jest pewne – nie wykorzysta potencjału 
maszyny. Tutaj jest podobnie  – wokalista 
jest moim zdaniem za słaby, żeby wykorzy-
stać potęgę podkładu, za który osobiście 
chylę czoła. Te solówki są genialne! Dru-
gim utworem, który zapada w pamięć, jest 
powermetalowy Voltaic Black Knight – kto 
nie wierzy, polecam pograć chwilę w  grę, 
a  gwarantuje, że ten utwór pojawia się 
w najlepszym dla niego momencie i zapa-
da w pamięć na długo.
Od strony technicznej jest klasycznie jak 
na power metal – cała  otoczka metalowa 
jest tutaj uzupełniana o  sekcje symfonicz-
ne a  także syntezatorowe plucki. Krążek 
z  Dantem na okładce to mieszanka orkie-

stry symfonicznej z  przeróżnej maści cięż-
kimi gitarowymi brzmieniami. Słuchając 
utworów takich jak Voltaic Black Knight czy 
It becomes Cavaliere, możemy wyczuć taką 
charakterystyczną nutkę Castlevanii czają-
cą się za tymi kompozycjami.

Dwa ostatnie krążki wymienię już w jednym 
akapicie, a to dlatego, że mogłoby nam nie 
starczyć sumarycznie miejsca w  internecie 
na tak obszerną recenzję (a  tu trzeba jesz-
cze podsumować wszystko ech…). Płytę nu-
mer 3 sygnuje postać Vergila – brata bliźnia-
ka Dantego. Możemy na niej znaleźć sporo 
elektronicznych, ocierających się momenta-
mi o sound design motywów. Znajdą się też 
bardziej stonowane, spokojniejsze pozycje, 
jak np. True Wishes. Na pewno na szczegól-

Możemy wyczuć charaktery-
styczną nutkę Castlevanii 
czającą się za tymi 
kompozycjami. ©Capcom

©Capcom
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krzysztoF kus

ną uwagę zasługuje utwór Undeniable Fate 
– jest to orkiestrowa kompozycja, napisana 
z dużym rozmachem, a na uwagę zasługuje 
sekcja chóru, która wzmacnia potężny wy-
dźwięk sekcji dętej blaszanej. Równie cie-
kawy jest utwór The Duel, skomponowany 
przez Casey’ego Edwardsa.

Elektroniczne arpeggio z  ciężkim, meta-
lowym riffem gitarowym, daje dynamicz-
ne, naładowane energią połączenie. Casey 

myślałem, że po prostu gra mi tnie w tym 
miejscu), to jeszcze sama budowa utworu 
jest nudna jak flaki z olejem. Początek jed-
nak dobrze rokuje, dokładnie do momen-
tu, gdy słyszymy charakterystyczne słowa 
„Devil May Cry”. Potem jest już tylko am-
bient i ten irytujący, pocięty fortepian. Tutaj 
Capcom mógł powiedzieć kompozytorom: 
„Chłopaki, utwór podczas renderowania 
wam zglitchowało”.

Podsumowując moją recenzję, zabójczo 
krótką jak na ilość materiału do przerobie-
nia, powiem tak: ten soundtrack ma dwa 
oblicza. Pierwszy – gdy słuchamy ścieżki 
dźwiękowej solo. Dla mnie jest jej po prostu 
za dużo. 136 utworów,  z czego grubo ponad 
połowa to elektroniczne wygibasy dźwię-
kowe, którym bliżej do sound designu niż 
do muzyki, mogą zmęczyć słuchacza dość 
szybko. Co prawda każda płyta ma swojego 
przedstawiciela – utwór flagowy.

Jednak żeby wyszperać te perełki, potrzeba 
dużo cierpliwości. Z  drugiej strony wszyst-
ko się zmienia w momencie, gdy chwycimy 
pada w  dłoń i  rozpoczniemy taniec śmierci 
którymś z  bohaterów. Wtedy też za długa 
ścieżka dźwiękowa staje się naszym pomoc-
nikiem w walce, wręcz niesamowicie budując 
klimat. Ukłony i brawa za tak dobrze wykona-
ną pracę. Przyznam się szczerze, że z punktu 
widzenia recenzenta ocena takiego molocha 
jest zadaniem ekstremalnie trudnym.

Zważywszy iż mamy tutaj kilka, jak nie kil-
kanaście różnych gatunków muzycznych. 
Do tego jeszcze remixy. A po remixach wer-
sje alternatywne. Myślę jednak, że praca 
całego zespołu kompozytorów opłaciła się 
z nawiązką. Mogę z czystym sumieniem na-
zwać ścieżkę dźwiękową do Devil May Cry 
mianem soundtracku kompletnego.

Edwards utworem Silver Bullet serwuje 
nam przy okazji kolejną wariację na temat 
Devil Triggera – nieco bardziej elektronicz-
ną, z  transowymi supersaw syntezatorami, 
elektroniczną perkusją i śpiewanymi fraza-
mi wziętymi z wyżej wymienionego singla 
promującego grę. Płyta nr 5 jest o tyle cie-
kawa, że zawiera utwory, które najczęściej 
możemy spotkać w przerywnikach pomię-
dzy misjami, gdzie to dostosowujemy na-
szych bohaterów do swojego stylu gry.

Paradoksalnie mógłbym rzec, że „piątka” 
jest tutaj najciekawszym, najbardziej zróż-
nicowanym krążkiem. Klimatyczna, fusion 
jazzowa, funkowa, czasami ocierająca się 
o pop mieszanka krótkich utworów pokazu-
je, jak elastycznie kompozytorzy poruszali 
się w całej ścieżce dźwiękowej. Oczywiście 
sama płyta puszcza oczko w kierunku wier-
nych fanów serii chociażby utworem o dość 
wymownym tytule History of DMC. Zasta-
nawiające jest dla mnie pominięcie w tym 
utworze motywów z drugiej części gry. Być 
może wiąże się to z mniej spektakularnym 
sukcesem produkcji.

Na zakończenie, już mniej przychylnie, od-
niosę się do jednego z  najgorszych menu 
theme z jakim miałem do czynienia. Utwór 
grający pod menu głównym DMC5 jest 
moim zdaniem fatalny. Dość napisać, że 
cięte gaterem sekcje fortepianu przypomi-
nają raczej glitch gry (sam przez jakiś czas 

Ścieżka dźwiękowa staje się 
naszym pomocnikiem w walce, 
wręcz niesamowicie budując 
klimat.

mailto:christopher.kus%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/Krzyszt57705079
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Wydawca: Olivier Deriviere
Data wydania albumu: 3 września 2019 r.
Kompozytor: Olivier Deriviere

Greedfall to produkcja, na którą czekałem 
z zaciekawieniem od chwili, w której twórcy 
przyznali, że chcą wypełnić lukę po starych 
dobrych grach BioWare. Zrobiło się jeszcze 
ciekawiej, gdy dowiedziałem się, kto skom-
ponuje ścieżkę dźwiękową.

Z twórczością Oliviera Deriviere zetknąłem 
się w  2008 roku, oglądając dość obszerną 
zapowiedź Alone in the Dark na kanale Hy-
per (kiedyś to było…). Największe wrażenie 
zrobił na mnie fragment ucieczki taksówką 
przed mroczną siłą niszczącą Nowy Jork. 
Usłyszałem w nim po raz pierwszy w życiu 
bułgarski chór żeński, śpiewający techni-
ką gardłową. Zakochałem się natychmiast 
i  nie mogłem nie sięgnąć po tę grę. Od 
tamtej pory Deriviere kojarzył mi się głów-
nie z mroczną i minimalistyczną (zwłaszcza 
po Vampyrze), nierzadko eksperymentalną 
muzyką. Greedfall całkowicie to zmienił.

Kompozytor podzielił partyturę na dwie 
części – dwa obce sobie, wrogie wręcz świa-
ty, które okazjonalnie się przenikają. Z  jed-

nej strony mamy wielką cywilizację, wzoro-
waną na XVII-wiecznej (barokowej) Europie, 
z drugiej zaś nieokiełznaną wyspę, zamiesz-
kaną przez prymitywne (z  punktu widze-
nia kolonizatorów) plemiona, odpowiednik 
dziewiczej Ameryki Północnej.

Cywilizacja, choć ta dzięki wiedzy i techno-
logii zdaje się panować nad światem, nie 
jest w  stanie poradzić sobie z  tajemniczą 
zarazą, która dziesiątkuje populację. Reme-
dium, przynajmniej według plotek, zdaje 
się czekać na odkrycie na wyspie Teer Fra-
dee, którą kolonizatorzy wydzierają w  tym 
celu z rąk jej rdzennym mieszkańcom. Sce-
nariusz rodem z  Pocahontas, aż chciałoby 
się zaśpiewać za Edytą Górniak:

GreedFall 
wywołuje Ciarki MonuMentalną orkiestrą

Ty masz mnie za głupią dzikuskę
Lecz choć cały świat zwiedziłeś
Zjeździłeś wzdłuż i wszerz
I mądry jesteś tak
Że aż słów podziwu brak
Dlaczego powiedz mi tak mało wiesz?
Mało wiesz…
Na lądzie, gdy rozglądasz się lądując
Chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz
A ja wiem, że ten głaz ma także duszę
Imię ma i zaklęty w sobie czas

© Focus Home Interactive
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Celebration. W tym pierwszym blaszaki zle-
wają się ze smyczkami oraz żeńskim woka-
lem (Lydia Kanouni), by już w 35. sekundzie 
(co prawda na chwilę) wejść z  przytupem 
w stylu Dona Davisa w trylogii Matrix i nie-
długo potem powrócić w  pełnej chwale. 
Sekcję usłyszymy jeszcze kilkukrotnie (Fa-
irwell Mother, Building Our Future, Ma-
king Peace With Ourselves) i choć z mniej-
szą mocą, to wciąż będzie najjaśniejszym 
punktem symfonicznej strony partytury.

Sekcja smyczkowa zdaje się stanowić je-
dynie akompaniament dla dętych blasza-
nych, głównie jej wtórując, a  tylko czasem 
nieśmiało wychodząc na pierwszy plan, 
jak pod koniec The Fallen Hope, gdy utwór 
wreszcie zaczyna oddawać tytułowy na-
strój. Przyznaję, że jest to dla mnie nowość, 
bo w  grach z  symfoniczną ścieżką dźwię-
kową to smyczki najczęściej grają pierwsze 
skrzypce, a  blaszane jedynie je dopełniają, 
dominując w najbardziej epickich momen-
tach partytury i też nie na długo (seria War-
craft jest tego najlepszym przykładem).

Wyspa Teer Fradee i  jej mieszkańcy to już 
zupełnie inna bajka. Piękne, pastelowe lasy 
ze spowitym chmurami szczytem w tle od 
razu przywodzą mi na myśl krajobrazy ze 
Skyrim, którym towarzyszą orkiestralne 
pejzaże Jeremiego Soule’a. Olivier Deri-
viere obrał jednak zupełnie inny kierunek, 
sięgając po brzmienia typowe dla muzy-
ki z  gatunku tribal, czyli plemienne bębny 
(TransNature), ale to nie wszystko. Usłyszy-
my bowiem szeroką gamę innych, często 
przetworzonych dźwięków. Będą to szme-
ry, grzechotanie (A Different World), pohu-
kiwania w  wykonaniu fletów (Meditative 
Surroundings), ambientowe wokale (An 
Ancient Call), ambient w  ogóle oraz wiele 
innych tajemniczych brzmień (The Calm 
of Nature), których nie jestem w  stanie 
zidentyfikować.

Co jest jeszcze ciekawe, kompozytor wy-
korzystał pulsujące syntezatory (Mystical 
Landscapes), podobnie jak to zrobił Marc 
Canham w Far Cry 2, ale w Greedfall są one 
o wiele bardziej wyeksponowane. Environ-
mental Beauty oraz Mystical Landscapes są 

Kolonizatorzy to przede wszystkim orkiestra 
w  pełnej krasie (L’Orchestre National d’ile de 
France), wykonująca splendorowe tematy. De-
riviere nie żałował sekcji dętej blaszanej pisząc 
dla niej – to ona robi tutaj całą monumentalną 
robotę. Jej potężne i  ostre brzmienie za każ-
dym razem wywołuje we mnie ciarki.

Najlepszymi przykładami są utwory The 
Fallen Hope, The Adventure Begins oraz 

Kompozytor podzielił partyturę 
na dwie części – dwa obce sobie, 
wrogie wręcz światy, które oka-
zjonalnie się przenikają.

Olivier Deriviere 



R
E

C
E

N
Z

JE

33

daniel wójCik

jedynymi w pełni orkiestralnymi utworami, 
ale zawierają w  mniejszym lub większym 
stopniu wcześniej wspomniane elementy. 
Nietypowy sposób na muzyczne zilustro-
wanie dzikiej natury, ale ma on według 
mnie sens. Teer Fradee to dla kolonizatorów 
obcy świat, nic więc dziwnego, że brzmi 
dziwnie i złowrogo.

Dawno nie miałem do czynienia z tak cieka-
wie zrealizowaną ścieżką dźwiękową, chyba 
od czasów Far Cry 2. Ścieżką dźwiękową, 
gdzie orkiestra oraz syntezatory z  prze-
tworzonymi instrumentami stanowiłyby 
przeciwstawne sobie światy, zamiast po 
Zimmerowsku się mieszać. Olivier Derivie-
re stworzył na potrzeby Greedfall muzykę, 
która potrafi wywołać ciarki monumen-
talną orkiestrą, jednocześnie zachwyca-

Dawno nie miałem do czynienia 
z tak ciekawie zrealizowaną 
ścieżką dźwiękową, chyba od 
czasów Far Cry 2.

jąc gamą złowrogo oraz obco brzmiących 
dźwięków. Według mnie pozycja będąca 
idealnym zwieńczeniem 2019 roku.

© Focus Home Interactive

© Focus Home Interactive
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Wydawca: Bloober Team S.A.
Data wydania albumu: 28 maja 2019 r.
Kompozytor: Arkadiusz Reikowski, Brunon Lubas

Layers of Fear 2 to kolejna odsłona ciepło 
przyjętego niezależnego horroru autorstwa 
polskiego studia Bloober Team. Produkcja 
opowiada historię hollywoodzkiego aktora, 
mającego zagrać w najnowszym filmie pew-
nego tajemniczego reżysera, którego plan 
zdjęciowy znajduje się na luksusowym statku 
pasażerskim.

Podobnie jak do pierwszej części gry, rów-
nież do tej muzykę skomponował Arkadiusz 
Reikowski, tym razem z udziałem sound de-
signera gry, Brunona Lubasa.

O  ile w  pierwszej części poznaliśmy historię 
malarza, który popadł w  obłęd, fabuła dru-
giej skupia się na początkach kinematografii 
i  na tym, co dzieje się w  głowie aktora, kie-
dy pracuje nad rozwojem postaci. Tytułowe 
warstwy odnoszą się nie tylko do strachu, ale 
również do tego, że każda postać jest maską, 
warstwą. Gracz przekona się, czy bohater 
straci swoją tożsamość, czy też pozostanie 
sobą. Gra pełna jest symboliki i metafor, które 
sprawiają, że jest to świetnie napisany, niepo-
kojący psychologiczny horror.

Soundtrack do pierwszej odsłony Layers 
of Fear opierał się na elektronice i minima-
lizmie, tym razem Arkadiusz Reikowski po-
stawił na orkiestrę. Kompozycje zostały wy-
konane przez Sofia Session Orchestra and 
Choir. Poprzez orkiestrową ścieżkę dźwię-
kową kompozytor nawiązuje do klasycz-
nych soundtracków do filmów grozy. Tego 
typu muzyka idealnie kształtuje atmosfe-
rę strachu, a Layers of Fear 2 OST jest tego 
świetnym przykładem.

Layers of Fear 2 posiada 
ogromny ładunek emocjonalny 
jak na horror.

layers oF Fear 2
oddaje psyCholoGiCzny Ciężar opowieŚCi

©Bloober Team

©Bloober Team
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dźwiękowa świetnie oddaje psychologicz-
ny ciężar opowieści.

Arkadiusz Reikowski jest dobry w  kreowa-
niu emocjonalnie poruszających dźwię-
kowych krajobrazów w  swoich soundtrac-
kach. Znowu zrobił dobrą robotę, podobnie 
jak cała ekipa Bloober Team podczas two-
rzenia tej gry.

W  tej grze, inaczej niż w  części pierwszej, 
występuje sporo scen pościgu, w  których 
gracz ucieka przed bezkształtnym potwo-
rem, przy akompaniamencie intensywne-
go i utrzymanego w szybkim tempie utwo-
ru Formless. Wykorzystano tutaj ciekawe 
odniesienie do głównej lokacji gry – statku, 
stąd pojawiające się w tym utworze dźwię-
ki tuby imitujące syrenę okrętową. Kolejna 
dynamiczna i świetnie zaaranżowana kom-
pozycja to Cyclops, towarzysząca nam pod-
czas ucieczki przed ogromnym, jednookim, 
zionącym ogniem potworem. Szkoda tylko, 
że całe audio zanika w  miejscach, w  któ-
rych musimy się ukryć, psuje to bowiem 
całą immersję.

Layers of Fear 2 posiada ogromny ładunek 
emocjonalny jak na horror, a wiele scen nie 
jest dla osób o  słabych nerwach. Złowro-
ga sceneria wykreowana przez jej twór-
ców znajduje odbicie tak w  soundtracku, 
jak i  w  sound designie. Stłumione dźwię-
ki fortepianu w  The Director, metaliczne 
uderzenia w Did You Sleep Well (autorstwa 
Brunona Lubasa), iluzoryczne poczucie 
spokoju w  The Ocean, Oh So Calm ideal-
nie współgra z  tym, czego doświadczamy 
podczas rozgrywki. Świetny sound design 
w  stylu lo-fi, orkiestrowe dysonanse poja-
wiające się w różnych lokacjach i pływają-
ca, zniekształcona wersja utworu Light is 
Calling dodają bardzo dużo do ogólnego 
klimatu napięcia.

Historia poszukiwania własnej tożsamości 
i  konfrontacji z  dziecięcymi traumami jest 
naładowana emocjami i  poruszająca, stąd 
wiele pięknych melodii obecnych w  so-
undtracku. Tajemniczy i  niepokojący The 
Red Room, wzruszający Light is Calling, re-
fleksyjny The Stars are Already There wzbu-
dzają silne emocje i  odkrywają tragiczną 
prawdę o  bohaterze. Layers of Fear 2 nie 
jest typowym horrorem, a  jego ścieżka 

Poprzez orkiestrową ścieżkę 
dźwiękową kompozytor 
nawiązuje do klasycznych 
soundtracków do filmów grozy.

izabela besztoCha

©Bloober Team

©Bloober Team
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Mortal Kombat 11 to najlepszy Mortal Kom-
bat i kropka! Ed Boon i spółka od lat sta-
rają się odkrywać koło na nowo, z  każdą 
kolejną iteracją ucząc się nowych technik 
produkcyjnych i sprawiając, że kolejne ty-
tuły, szczególnie po reboocie z  2011 roku, 
idą w jednym kierunku.

W  górę. MK9 było świetne, i  nawet dzisiaj 
może dawać masę frajdy, MKX wsadziło kilka 
ciekawych postaci udowadniając, że można 
kontynuować historię ustaloną w  poprzed-
niej części w dość udany sposób. Nie czaruj-
my się jednak. Nikt normalny nie oczekuje, 
by w  bijatyce była jakakolwiek fabuła, a  co 
dopiero tak epicka jak w Mortal Kombat 11! 
Pomińmy to, że „jedenastka” wygląda, brzmi 
i gra się w nią najlepiej, ta część ma fabułę 
tak pokręconą, że nie widzę sensu w tworze-
niu filmu hollywoodzkiego – Netherrealm 
spokojnie potrafią zrobić to sami.

We wstępie skupiłem się na fabule, ponie-
waż to właśnie ten element nowego Mortala 

otrzymał muzykę z rąk Wilberta Rogeta. Ten 
soundtrack jest równie bezwstydny co sama 
gra. Mamy weń wszystko, czego moglibyśmy 
się spodziewać. Orkiestra? Rzecz jasna i to gło-
śno, dynamicznie, chociaż zdarzają się delikat-
niejsze momenty, jednak ich rzadkość spra-
wia, że szczególnie zwracamy na nie uwagę.

Świadomy tego kompozytor sprawił, że to 
właśnie tam słyszymy rozmaite smaczki po-
kroju instrumentów azjatyckich, ckliwych 

Nikt normalny nie oczekuje, 
by w bijatyce była jakakolwiek 
fabuła.

Wydawca: WaterTower Music
Data wydania albumu: 28 czerwiec 2019 r.
Kompozytor: Wilbert Roget, II, Super Square, 
Nathan Grigg etc.

Mortal koMbat 11 
hektolitry poMpatyCznoŚCi i epiCkoŚCi

©NetherRealm Studios

©NetherRealm Studios
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sama dla siebie prezentuje się dość mizer-
nie i poza paroma momentami nie oferuje 
nic, do czego chcielibyśmy wracać częściej.

melodii na skrzypcach lub ostrych syntez. 
Tych ostatnich zresztą nie brakuje, a  ude-
rzają często w  kontrze do orkiestracji jako 
agresywne wstawki, czasem pod instru-
mentami klasycznymi, czasem zupełnie 
ściszając pozostałe partie i dominując krót-
ko, jak dobrze wymierzone combo.

Przemoc? Aż do przesady. Wymagane 
umiejętności od gracza? Aż do przesady. 
Fabuła rozciągnięta na 11 gier i  linii czasu? 
Aż do przesady. Epickość i pompatyczność 
leje się z  głośników hektolitrami niczym 
posoka z ekranu. Zaskakującym jest jednak 
brak tematu, który zapamiętalibyśmy na 
dłużej niż kilka chwil po rozgrywce.

Owszem, pojawiają się ciekawe momenty jak 
w utworach Black Dragon, Sins of the Father, 
czy też totalnie przegięta aranżacja w  Im-
mortal Kombat, ale poza momentami reszta 
melodii niknie przykryta maksymalnie zryt-
mizowanymi sekcjami. Nie zrozumcie mnie 
źle, w kampanii to się broni i spełnia swój cel 
w stu procentach, ale jednak nie liczcie na to, 
że będziecie często wracać do soundtracku.

Jako sztuka sama dla siebie 
prezentuje się dość mizernie.

Jeżeli miałbym podsumować 
soundtrack jednym 
zwrotem, byłoby to angielskie 
„over the top”.

Jeżeli chodzi o stage music, to otrzymaliśmy 
kilka kompozycji od Dynamedionu i szczerze 
nie czuję, by ta muzyka jakkolwiek się wybi-
jała. Owszem, jest głośno, rzeźnicko i słychać 
podobną fuzję elementów syntetycznych 
i  orkiestrowych, ale mam wrażenie chaosu 
dla samego efektu młócki. Na szczęście mu-
zyka w  pojedynkach jest zdecydowanie na 
dalszym planie, niż miało to miejsce w kam-
panii, więc audio mamy głównie przykryte 
genialną robotą sound designerów, bo co 
jak co, ale od Mortal Kombat z 2011, poprzez 
Mortal Kombat X, dźwiękowcy Netherrealm 
wynieśli dźwięki walki wręcz na zupełnie 
nowe wyżyny jakości i mięsistości.

Mortal Kombat 11 soundtrack to muzyka 
z  gatunku tych, które doskonale sprawu-
ją się w  kontekście, natomiast jako sztuka 

konrad belina-brzozowski

©NetherRealm Studios
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Wydawca: Square Enix Music 
Data wydania albumu: 13 lipca 2018 r.
Kompozytor: Yasunori Nishiki

Wydany ponad siedem lat temu Bravely 
Default był jednym wielkim hołdem złożo-
nym klasycznym jRPG-om z lat 90. Powiew 
Final Fantasy IV-VI, czyli na chwilę przed 
wejściem serii w erę trójwymiaru, czuć było 
w niemal każdym aspekcie gry. Duet Masa-
shi Takahashi i  Tomoya Asano na tym nie 
poprzestał. Wręcz przeciwnie – w  swoim 
kolejnym projekcie postanowili pójść nawet 
o kilka kroków dalej.

Na Octopath Traveler czekałem od samego 
początku, tj. od momentu zaprezentowa-
nia gry na E3 z adnotacją, że nazwa „Octo-
path Traveler” jest… tymczasowa. Po tym, 
co wtedy zobaczyłem i usłyszałem, poziom 
hype’u  wzrastał u  mnie wprost proporcjo-
nalnie do oczekiwań, które niedługo potem 
zostały dosyć mocno zweryfikowane.

Nie dalej jak przed rokiem napisałem na 
Twitterze, że Octopath Traveler było dla 
mnie jednym z większych rozczarowań. Mój 
najpoważniejszy zarzut dotyczył oczywiście 
fabuły, na co zwracam bardzo szczególną 
uwagę w grach. Rozbicie wątków na osiem 
niezależnych postaci miałoby sens, gdyby 
w logiczny sposób łączyły się ze sobą w spój-
ną całość wraz z rozwojem wydarzeń (patrz 
przykład: Wild Arms). Zamiast tego wyszła 
wielka papka, z której pod koniec niewiele 
zrozumiałem i jeszcze mniej zapamiętałem. 
Jednak patrząc na ten tytuł z perspektywy 
czasu biję się w pierś i przyznaję, że dzisiaj 
nie podpisałbym się pod powyższymi sło-
wami. Grało mi się całkiem dobrze i koniec 
końców miło ten tytuł wspominam, aczkol-
wiek do ideału jeszcze daleko. Ogółem dał-
bym może 8/10.

To, za co naprawdę należy pochwalić Octo-
path Traveler i co stanowi jej najważniejsze 
atuty, to przeniesienie kilku oldskulowych 
rozwiązań na współczesny grunt oraz prze-
piękna oprawa audiowizualna. Łącząc ze 
sobą styl znany z gier na SNES-a z techno-
logią Unreal Engine 4 ekipy ze Square Enix 
i Acquire namalowały piękny obrazek, któ-
ry został doprawiony fantastyczną muzyką 

Nishiki należy do grona 
tych osób, które bardzo 
mnie zaskoczyły.

oCtopath traveler
to, Co ChCiałby usłyszeć Fan retro Gier

©Square Enix
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waniem jednolitej melodii. Wielkość tego 
utworu czuć w każdej sekundzie.

I ktoś mógłby powiedzieć, że cała para po-
szła w  motyw przewodni, a  dalej słucha-
jący będzie mieć do czynienia z  zaledwie 
cząstką tego, co usłyszał przed chwilą. Ale 
sceptyków muszę zasmucić i przypomnieć 
moje słowa z poprzedniego akapitu: Nishiki 
nie uznaje półśrodków. I to dotyczy całego 
soundtracku.

Wystarczy posłuchać samych motywów 
głównych postaci: Cyrus, the Scholar to 
wspaniały walc, w  którym wykorzystano 
pełną sekcję smyczków; Tressa, the Mer-

Yasunoriego Nishikiego. Przyznaję, że za-
wszę czuję pewien niepokój, kiedy zadania 
stworzenia soundtracku dużej gry podej-
muje się nowicjusz w branży. Ale na szczę-
ście Nishiki należy do grona tych osób, któ-
re bardzo mnie zaskoczyły.

Recenzję zacznę nietypowo, tak samo jak 
nietypowy jest ten album. Otóż musicie 
wiedzieć, że pierwsza rzecz, jaka rzuca się 
w oczy, to… układ zawartych nań utworów. 
Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że spo-
sób prezentacji utworów na albumie za-
leżny jest od tego, w  których momentach 
one występują w danej grze. W przypadku 
soundtracku do Octopath Traveler jest zu-
pełnie inaczej: wszystkie utwory zostały po-
układane i  podzielone na konkretne kate-
gorie, m.in. motywy postaci, odwiedzanych 
wiosek, bitewne itp. Przyznam szczerze, 
że ostatni raz coś takiego widziałem bo-
daj 20 lat temu. Choć akurat w przypadku 
Octopath Traveler to rozwiązanie ma swoje 
uzasadnienie w  samej rozgrywce, bowiem 
uzależnione jest od wyboru postaci, którą 
zaczynamy grę. Trudno zatem, aby ktoś, kto 
za pierwszą postać wybrał złodzieja, zaczął 
słuchać albumu od melodii związanych 
z tancerką itd.

W  soundtrackach do gier jRPG zwracam 
dużą uwagę na dwie rzeczy: motywy prze-
wodnie oraz bitewne. Jeśli chodzi o  te 
pierwsze, to rzadko kiedy (o ile w ogóle) na 
ich podstawie oceniam cały album. Zwykle 
sprawdzam, czy utwór na wstępie mnie nie 
odrzuca, a potem czy klei się z całością. Ale 
dla Octopath Traveler – Main Theme jestem 
w  stanie zrobić wyjątek, ponieważ widać 
w  nim jak na dłoni, czego można się spo-
dziewać słuchając całego albumu.

Nishiki wydaje się być człowiekiem, który 
nie uznaje półśrodków. Jeśli ma do dyspo-
zycji orkiestrę, to wykorzystuje 100 procent 
jej możliwości. Żadnego chodzenia na skró-
ty, żadnych hamulców. Pełna instrumenta-
lizacja i powrót do metod znanych z klasy-
ków jRPG. Wsłuchując się we wspomniane 
Octopath Traveler – Main Theme można 
usłyszeć całą gamę instrumentów i  róż-
ne kombinacje z  ich użyciem, ale z zacho-

W soundtrackach do gier jRPG 
zwracam dużą uwagę na dwie 
rzeczy: motywy przewodnie 
oraz bitewne.

©Square Enix
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chant urzeka harmonijkową solówką przy 
akompaniamencie instrumentów struno-
wych; Olberic, the Warrior ze swoim militar-
nym zacięciem brzmi, jakby został żywcem 
wyjęty z powieści o heroicznym wojowniku, 
Ophilia, the Cleric z prostą melodią odgry-
waną na flecie przywodzi na myśl wspomin-
kowe momenty występujące w co lepszych 
grach jPRG; H’aanit, the Hunter dostarcza 
świetną solówkę na fortepianie; melancho-
lijny nastrój Therion, the Thief zapewnia gi-
tara akustyczna, do której po chwili dołącza 
flet, Primrose, the Dancer wprowadza ży-
wotne rytmy dzięki gitarze oraz skrzypcom; 
Alfyn, the Apothecary serwuje zdecydowa-
nie lżejszą, niemal jazzową nutę (saksofon 
robi swoje), wprowadzając słuchacza w bło-
gi stan.

Skoro już znacie podstawy (oraz wiecie, jak 
świetnie brzmią), warto w  tym momencie 
wspomnieć o innej zalecie tego soundtrac-
ku, którą najlepiej można zobrazować na 
konkretnym przykładzie. Weźmy postać 
tancerki Primrose, jedną z  moich ulubio-
nych w  całym zespole. Jak już wcześniej 
wspomniałem, jej głównym motywem jest 
Primrose, the Dancer. W trakcie tułaczki po 
piaszczystym świecie towarzyszy jej utwór 

The Sunlands, gdzie na pierwszym planie 
postawiono gitarę, a w mieście – Sunshade, 
City of Pleasures, gdzie dominuje delikat-
na grą na klarnecie. Jedyne co łączy te trzy 
motywy to to, że w pełni oddają śródziem-
nomorskie klimaty oraz charakter Primrose. 
To, co je wyróżnia, a zarazem stanowi wspo-
mnianą przeze mnie kolejną zaletę sound-
tracku, to ich różnorodność w  brzmieniu 
i  to pod każdym względem. Każda z  po-
staci ma swój charakterystyczny motyw 
przewodni oraz równie charakterystyczne 
utwory, które towarzyszą im w  trakcie po-
dróży oraz w  odwiedzanych miastach lub 
wioskach. Jednak niezależnie od tego, czy 
gracie obecnie Therionem, Alfynem, czy 
Olbericiem, zapewniam was, że na całym 
albumie nie znajdziecie utworów, które są 
do siebie podobne w  jakikolwiek sposób. 
Chociaż… Istnieje może jeden wyjątek. Ale 
zachowam go sobie na koniec.

Wisienka na torcie, czyli motywy bitew-
ne. Być albo nie być dla gry jRPG. Na moje 
szczęście Nishiki wybrał to pierwsze. Bat-
tle I  to zdecydowanie jeden z  moich ulu-
bieńców. Bez żadnych udziwnień i ekspe-
rymentów – odnosi się do starej szkoły, 
wykorzystuje całą gamę instrumentów 
i  przyprawia o  ciarki, kiedy w  połowie 
utworu rozkręcają się smyczki. Ogrom sa-
tysfakcji gwarantowany. Battle II to bardzo 
udane wykorzystanie gitary elektrycznej, 
instrumentów dętych oraz skrzypiec na 
pierwszym planie. W  pewnym momencie 
przywodzi nawet skojarzenia z  Baten Ka-
itos. Battle III to jedno z nielicznych utwo-
rów, gdzie można usłyszeć perkusję, która 
jest głównym powodem jeszcze bardziej 
podkręconego tempa.

Melodie spod znaku Devisive Battle towa-
rzyszą graczowi podczas potyczek z  bos-
sami. Pierwszy utwór nieco przypomina 
pojedynek rodem z  późniejszych odsłon 
Final Fantasy, albo filmów Disneya (King-
dom Hearts?). Drugi jest już zdecydowanie 
lepszy – zaczyna się mocnym tąpnięciem, 
przechodzi przez zestaw melodii pocho-
dzących z  fortepianu, smyczków, instru-
mentów dętych, żeby zakończyć równie 
mocnym uderzeniem wszystkich granych 

Zapewniam was, że na całym 
albumie nie znajdziecie 
utworów, które są do siebie 
podobne w jakikolwiek sposób.
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instrumentów naraz. Trzeci utwór, z  nie-
wiadomych powodów nazwany They Who 
Govern Reason, to prawdziwa jazda bez 
trzymanki. Głównie za sprawą instrumen-
tów smyczkowych, które odgrywają tutaj 
dużą rolę, ze skrzypcami na pierwszym 
planie, a  w  niektórych momentach także 
z solówką.

Wbrew nazwie Battle at Journey’s End nie 
oznacza końca drogi. Utwór jest zaledwie 
początkiem, zapowiedzią tego, co czeka 
nas za chwilę. Co zabawne, choć bardzo 
dobrze sprawdza się jako melodia zapowia-
dająca walkę ostateczną, to równie dobrze 
pasowałaby jako jedno z  Devisive Battle. 
Niemniej doceniam dostarczanie pierwszej 
serii zastrzyków adrenaliny przed prawdzi-
wym opus magnum – The One They Call 
the Witch i Daughter of the Dark God.

The One They Call the Witch to prawdziwa 
kwintesencja powiedzenia „wejść z przytu-
pem”. Utwór otwiera sekcja chóralna, któ-
rej towarzyszą smyczki, organy i  perkusja, 
a w połowie dołącza również wokal Yucca, 
która śpiewa na przemian z  chórem. Od 
tego momentu czułem się, jakbym słu-
chał opery, albo jedną z  odsłon Shin Me-
gami Tensei. Choć to drugie porównanie 
zdecydowanie lepiej pasuje do Daughter 
of the Dark God, gdzie tym razem towa-
rzyszy nam zdecydowanie bardziej rocko-
we brzmienie. I tak, to jest jedyny moment 
na całym soundtracku, kiedy dwa utwory 
brzmią do siebie podobnie, mimo że jest to 
zabieg celowy. Które jest lepsze? Powiem 
szczerze, nie mam pojęcia. Obu słuchałem 
z ogromną przyjemnością i często do nich 
powracam. Kawał solidnej roboty i gwaran-
towane niesamowite doznania!

Na drugim biegunie i  zarazem na koniec 
przygody otrzymujemy Ending Theme. Cóż 
mogę powiedzieć: jest to ośmiominutowa 
kompilacja nowych aranżacji wszystkich 
motywów odwiedzanych miejscówek, od 
The Frostlands do The Woodlands, wraz 
z  motywem przewodnim gry. Wspaniałe 
zwieńczenie przygody z  wykorzystaniem 
klasycznego w  grach jRPG motywu „prze-
żyjmy to jeszcze raz”.

Jest tam wszystko to, co chciałby
usłyszeć fan retro gier oraz ktoś, 
komu pierwsze „fajnale” są 
zupełnie obce.

Album Octopath Traveler, podobnie jak cała 
gra, stanowi doskonałe połączenie oldskulu 
z nowoczesnością. Dotyczy to zarówno sa-
mych utworów, jak i  czegoś tak na pozór 
nieistotnego, jak ich układ na soundtrac-
ku. Jeśli miałbym podsumować swoje od-
czucia w jednym zdaniu, to powiedziałbym 
tak: już dawno nie miałem takiej satysfak-
cji podczas słuchania muzyki do gry jRPG. 
Jest tam wszystko to, co chciałby usły-

szeć fan retro gier oraz ktoś, komu pierw-
sze „fajnale” są zupełnie obce. Chylę czoła 
przed Nishikim, któremu udało się powró-
cić do przeszłości, a  jednocześnie potrafił 
stworzyć jeden z  najbardziej oryginalnych 
soundtracków do gry jRPG, jaki słyszałem 
w ostatnich latach.

paweł deMbowski

©Square Enix
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Wydawca: From Software
Data wydania albumu: 2 marca 2019 r.
Kompozytor: Yuka Kitamura, 
Noriyuki „α” Asakura 

Wielu graczy postrzega Sekiro jako du-
chowego spadkobiercę serii Dark Souls, 
choć powinni oni raczej skierować wzrok 
w  stronę Tenchu (1998) – innego dzieła 
FromSoftware. Zresztą sami twórcy przy-
znali, że ich nowy tytuł miał być począt-
kowo kontynuacją wspomnianej marki, 
a zarazem czymś zupełnie innym niż Dark 
Souls. Oczywiście Sekiro czerpie garścia-
mi z Dark Souls i Bloodborne, ale nie na-
leży oceniać tej gry przez pryzmat jej „po-
przedników”. To samo tyczy się muzyki, 
której obecność oraz funkcja w  grze są 
o wiele szersze.

Tym razem FromSoftware postawiło na 
pojedynczego kompozytora – Yukę Kita-
murę, która dowiodła swej wartości przy 
Dark Souls III. Przyćmiła wówczas kolegów 
po fachu, zwłaszcza Motoiego Sakurabę, 
dostarczając partyturę, która zapada w pa-
mięć. Pierwszy raz w swej historii seria Dark 

Souls zachwycała muzyką, zamiast nią 
zniechęcać. Talent Yuki Kitamury jest nie-
zaprzeczalny, ale ma ona w zanadrzu jesz-
cze jeden atut – pochodzenie. Akcja Sekiro 
rozgrywa się w  Japonii, czyli w  kręgu kul-
turowym, w  ramach którego artystka jest 
uczestniczką, a nie bierną obserwatorką.

Oczywiście Sekiro czerpie 
garściami z Dark Souls 
i Bloodborne, ale nie należy 
oceniać tej gry przez pryzmat 
jej poprzedników.

sekiro: shadows 
die twiCe
 zaGubiona MelodyCznoŚć

Może się wydawać, że jest to nieistotne, ale 
tego typu atut wykorzystywano z  powo-
dzeniem już w  przeszłości, między innymi 
w  branży filmowej. Dobrym przykładem 
będzie tutaj muzyka Ravi Shankara do fil-
mu Ghandi, reżyserii nieżyjącego już Ri-
charda Attenborougha. Kompozytor ma 
w  takiej sytuacji zupełnie inne podejście, 
ponieważ porusza się w  znajomym środo-
wisku, a  jego zadaniem jest pokazać je od 
najlepszej strony.

©FromSoftware
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śmiercionośnej niesamowitości. Poza ambien-
towymi elementami, Kitamura nakłada na 
siebie organiczne dźwięki, głównie w oparciu 
o sekcję smyczkową (Ashina Reservoir, Emma, 
the Physician) lub jej solowe odpowiedni-
ki (The Conspiracy), rzadziej o  instrumenty 
etniczne (Fountainhead Palace, Emma, the 
Physician). Niezależnie od instrumentarium, 
utwory te są według mnie najciekawszą i naj-
bardziej emocjonalną częścią ścieżki dźwię-
kowej. W  idealny sposób oddają piękno oraz 
niesamowitość ówczesnej Japonii.

Jedną z największych zalet Sekiro są cieka-
we partie dla smyczków skomponowane 
w taki sposób, aby oddały klimat Dalekie-
go Wschodu, podczas gdy instrumenty et-
niczne je dopełniają. Sekiro, the One-Armed 
Wolf podkreśla smyczkowy charakter par-
tytury surowym, ale jednocześnie pięknym 

Era Sengoku, bo w  tym okresie toczy się 
akcja gry, zapisała się na kartach japońskiej 
historii jako ta najbardziej krwawa. Kraj 
był wówczas rozrywany przez ciągłe woj-
ny domowe, którym kres położyły dopie-
ro zjednoczeniowe dążenia Ody Nobunagi 
i  Hideyoshiego Toyotomiego. Przed artyst-
ką stanęło zadanie ukazania Japonii jako 
miejsca śmiertelnie niebezpiecznego, ale 
jednocześnie pełnego piękna, gdzie na to 
piękno składa się zarówno sfera materialna, 
jak i duchowa.

Wybór naturalnie padł na japońskie in-
strumentarium, w  skład którego we-
szły bębny taiko (sample), flet shinobue 
(KOTO) oraz instrument strunowy tsugaru
-shamisen (Yutaka Oyama). Jednak to nie 
ono stało się trzonem partytury, tylko sek-
cja smyczkowa (Gen Ittetsu Strings Sec-
tion) oraz solowe instrumenty smyczkowe 
(skrzypce: Gen Ittetsu; wiolonczela: Robin 
Dupuy oraz Kazune Koshikawa), a  także 
(choć w  mniejszym stopniu) sekcja dęta 
blaszana z  chórem. W  grze nie brakuje 
w pełni orkiestralnych utworów, ale nie są 
one tak monumentalne jak w  Dark Souls 
i  Bloodborne, ustępując pola japońskim 
instrumentom.

Pierwszą i  najważniejszą cechą Sekiro jest 
zerwanie z  koncepcją ciszy z  poprzednich 
gier FromSoftware. Ścieżka dźwiękowa 
obejmuje bowiem każdy aspekt gry. W każ-
dej lokacji usłyszymy inny utwór i dotyczy to 
zarówno eksploracji, jak i walk ze zwykłym 
przeciwnikiem lub minibossem (lokacja ma 
jeden lub dwa takie utwory). Oczywiście 
główni bossowie również zostali potrak-
towani indywidualnie i  to na nich skupio-
no pełne, orkiestralne brzmienie. Kolejną 
z  cech jest ogromny nacisk, jaki położono 
na część partytury odpowiedzialną za eks-
plorację. Sekiro sięga tutaj po atmosferycz-
ne brzmienie, skupiając się na stworzeniu 
nastroju piękna i  spokoju lub mroku i  nie-
bezpieczeństwa. Zależnie od lokacji, robi 
to przy użyciu całego spektrum różnych 
brzmień.
Czysto ambientowe dźwięki stanowią pod-
stawę takich utworów jak Great Serpent, Ap-
paritions czy Mibu Village, budując poczucie 

Kraj był wówczas rozrywany 
przez ciągłe wojny domowe.

©FromSoftware
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brzmieniem sekcji smyczkowej. Akompaniu-
jące jej taiko, choć potężne, nie wychodzą na 
pierwszy plan, podobnie zresztą shinobue 
ze swoimi krótkimi, ornamentacyjnymi arty-

Sekiro to w większości fascynująca, ale rzad-
ko zapadająca w pamięć ścieżka dźwiękowa. 
Przeciwstawia się ona oczekiwaniom co do 
partytury dla rzekomego Souls-like’a (pamię-

kulacjami. Ich podstawowym zadaniem jest 
nadanie utworowi etnicznej autentyczności. 
Najpiękniejsza jest zdecydowanie druga po-
łowa tematu, zabierająca słuchacza w emo-
cjonalną podróż w  czasie, wprost na wyspy 
japońskie ery Sengoku.

Sekiro, choć naładowane elementami skra-
dankowymi, to wciąż gra akcji i  wymaga 
także szybszych kompozycji. Yuce Kitamu-
rze udało się dostarczyć wiele intensywnych 
utworów bitewnych, lecz te niestety, z nielicz-
nymi wyjątkami, są w mojej ocenie najsłabszą 
stroną ścieżki dźwiękowej. Utwory te bardzo 
rzadko zapadają w pamięć, brakuje im cieka-
wych linii melodycznych, w  które obfitowa-
ło Dark Souls III. Artystka skupia się w  nich 
przede wszystkim na potężnym, orkiestral-
nym brzmieniu z energicznymi partiami dla 
perkusji oraz shinobue. Do wspomnianych 
wyjątków należą The Phantom Lady Butter-
fly, Gentle Blade, Okami Lineage oraz Divine 
Dragon. Jeżeli celem Kitamury było dostar-
czenie partyturze mocy, to rzeczywiście się 
udało, lecz więcej nie zawsze znaczy lepiej.

tajmy o Tenchu), choć nie jest w tym prekur-
sorem (pierwszy był Nioh). Yuka Kitamura 
dowiodła, że potrafi wycisnąć z sekcji smycz-
kowej to co najlepsze, łącząc ją z elementa-
mi etnicznymi w  urzekającą, emocjonalną 
całość. Partytura stale przypomina słucha-
czowi, że Sekiro jest grą osadzoną w Japonii, 
w czasach, gdy rozrywały ją wojny domowe.

Nie pozwala mu również zapomnieć, że 
w  świecie ogarniętym wojną wciąż jest 
miejsce na piękno. Gdy utwory akcji wcho-
dzą na pierwszy plan, partytura niestety 
traci swój czar. Uważam Sekiro za prawdzi-
wy postęp zarówno w karierze, jak i umie-
jętnościach Yuki Kitamury, choć tym razem 
jej muzyka zgubiła nieco melodyczności.

daniel wójCik

©FromSoftware
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artykuły

Co nas straszy 
w silent hill 1-4?s. 82

teMat nuMeru
Materia ColleCtive ‒ 
MeCenasi 
koMpozytorów

s. 98

Muzyka w GraCh 
od 1970 do 2000. cz. 1

s. 68

Co Może popsuć 
dobry konCert? cz. 1s. 94

szCzęŚliwa
siódeMkas. 50

skąd wzięła się 
Muzyka do Gier? 
cz. 1 

s. 72

orkiestra na 
żyCzenies. 88

kinGdoM hearts – 
MuzyCzna bajkas. 76

dlaCzeGo żyjeMy 
w złotej erze Muzyki 
z Gier?

s. 90

Cyberpunk is 
now! cz. 1/3s. 46

to wszystko sprawia, że nawet trady-
Cyjne, Masowe Media zaCzynają tworzyć 
audyCje dedykowane GaMinGowi, a  koM-
pozytorzy Muzyki do Gier stają się auto-
MatyCznie GwiazdaMi.

‒dlaCzeGo żyjeMy w złotej erze 
Muzyki z Gier, MaCiej baska

s. 54 oproGraMowanie 
do GaMe audio

s. 58 Final Fantasy 
brave exvius

s. 62 20-leCie Gry 
Chrono Cross

s. 64 o MuzyCe w kultowej 
Grze resident evil 2
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Cyberpunk is now. Dowody można mnożyć tak 
w życiu codziennym, informacjach płynących ze 
świata, ale także – jeżeli nie przede wszystkim – 
w tendencjach muzycznych.

Cyberpunk is now! Cz. 1/3
POSŁUCHAJ ONLINE

Cyber-
punk 
is now! 
Cz. 1/3

Choć definicja cyberpunku jako nurtu literacko-kulturowe-
go jest dość obszerna i wciąż plastyczna, możemy wyróżnić 
pewne zasady obowiązujące globalnie, niezależnie, czy mó-
wimy o sztuce wizualnej, audialnej, czy rzeczywistości mniej 
science fiction. Podstawą cyberpunku są idee transhumani-
zmu i posthumanizmu, które zakładają kolosalne przemiany 
w koncepcie jakim jest człowiek oraz człowieczeństwo.

Podwaliny pod ten koncept położyli dekady temu literaci 
oraz filmowcy. Jako jeden z pierwszych transhumanistycz-
nych filmów możemy spokojnie zaliczyć metropolis Fritza 
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Langa z 1927 roku, więc niemal sprzed wie-
ku, którego koncepty możemy odnaleźć dzi-
siaj choćby w Chinach i ich Systemie Oceny 
Obywateli.

Również niedawna akcja związana z promocją 
filmu Alita, gdzie dziewczynka otrzymała dwie 
protezy dłoni i przedramion rodem z Deus Ex, 
jest dowodem na to, że coś co dawniej trakto-
waliśmy jako wysokie science fiction stało się 
codziennością. W definicji cyberpunku mieści 
się również dystopia, nihilizm i powierzchow-
ny konsumpcjonizm, co łatwo wpasować 
w ramy rzeczywistego świata, zatem możemy 
założyć, że żyjemy w czasach protocyberpun-
kowych. To oczywiście bardzo skrótowe roz-
ważania, które spokojnie można by przekuć 
w dość obszerne badania socjologiczne, nie-
mniej zostawię to sobie na doktorat, a  to co 
napisałem posłuży do rozpoczęcia gawędy 
o muzyce w czasach cyberpunku.

Kulturowo nic nie pojawia się z  nicości. Naj-
częściej jest to odzwierciedlenie i  przetwo-
rzenie rzeczywistości zastanej przez artystę. 
Inspiracje ciągnie się z  doświadczeń, więc 
muzycznie możemy znaleźć przejrzyste ko-
rzenie tego, co niebawem gatunkowo na-
zwiemy mianem „cyberpunku”. Zacznę od 
najbardziej oczywistego źródła, jakim jest 
synthwave. Jest to gatunek powstały w opar-
ciu o miłość i tęsknotę za latami 80. XX wieku.

Brzmienia sięgają do syntezatorów, któ-
re zdominowały ówczesną muzykę, a  więc 
Yamahy DX7, Rolanda D50 oraz Rolanda 
Juno-60, a  także prymitywnych maszyn 
perkusyjnych. Znamienne jest również za-
mierzone tworzenie muzyki monumen-
talnej i  ciężkiej, niemniej energetycznej 
i euforycznej. Jednym tchem możemy wy-
mienić bogów gatunku, czyli Kavinsky’ego, 
Carpenter Bruta i Perturbatora, aczkolwiek 
lista wykonawców wciąż rośnie.
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Niemalże równie kluczowym gatunkiem 
wpływającym na kształt cyberpunku jest 
electro house. Gatunek, który zaczynał 
skromnie jako brudniejsza forma house’u, 
łącząca w sobie silne wpływy electro, zaczął 
swoją drogę w pierwszej dekadzie XXI wie-
ku, jednakże szczyt popularności i technicz-
nej precyzji osiągnął dopiero po 2010 roku. 
Nie sposób wymienić najważniejszych ar-
tystów, ponieważ electro house zdołał wy-
robić sobie własne podgatunki, jak prymi-
tywizujące melbourne bounce, przesadnie 
złożone complextro, tudzież kierowane do 
festiwalowego odbiorcy big room house.

Nie będzie jednak przesadą założenie, iż naj-
bardziej rozpoznawalnym artystą jest Joel Zim-
merman a.k.a. deadmau5, którego kariera jest 
doskonałym przykładem self made mana, któ-
ry z  nikomu nieznanego żółtodzioba w  2008 
roku urósł w ciągu 10 lat do miana najbardziej 
wpływowego człowieka branży i  jednego 
z lepszych wydawców nowych nazwisk.

Wystarczy przeszukać katalog labelu 
mau5trap, by zauważyć jak bardzo muzyka 
tam wydawana wyznacza trendy dla mu-
zycznego podziemia. Mocno elektroniczne 

Znamienne jest również 
zamierzone tworzenie muzyki 
monumentalnej i ciężkiej.

Dominujące w muzyce 
klubowej okolice 120-130 BPM 
w cyberpunku zwalniają do 
typowych dla glitchów 
90-110 BPM.

ce klubowej okolice 120-130 BPM w cyber-
punku zwalniają do typowych dla glitchów 
90-110 BPM, jednakże linie perkusyjne 
w glitchach najczęściej są połamane i peł-
ne nieoczekiwanych zmian.

Kolażowość typowa dla glitchy, wpłynęła 
nie tylko na kształt complextro, ale zdarzać 
się będzie również w  cyberpunku, chociaż 
nie aż tak często, ponieważ sam cyberpunk 
odnosi się do trochę innych konceptów, 
więc mimo obecności dźwięków charak-
terystycznych, ich kontrolowana przypad-
kowość będzie raczej mocno stonowana 
w  stosunku do protoplastów. Tyle o  inspi-
racjach. W  następnej części postaram się 
odpowiedzieć na pytanie: czym jest, albo 
raczej czym staje się cyberpunk jako ga-
tunek muzyczny?

brzmienia jawnie romansujące z  grami wi-
deo, szczególnie z  chiptune’em, potężne 
basy, ekstatyczna melodyka nierzadko po-
szatkowana i  rozdysponowana pomiędzy 
masę instrumentów, techniczna precyzja 
syntez i miksu sięgająca wręcz naukowego 
podejścia, oraz kompozycje ze skrajnie róż-
nym poziomem zaawansowania aranżacji, 
to również elementy, których możemy się 
spodziewać w nadchodzącym cyberpunku.

Ostatnią wielką inspiracją dla artystów 
cyberpunkowych z  pewnością jest glitch 
hop. Często podawany jako analogia po-
wstałego w  latach 90. glitchu, zawie-
ra silne wpływy trip hopu, skąd też na-
zwa gatunku. Najsilniej słychać wpływy 
w tempie utworów. Dominujące w muzy-

autor: ©Death Burger

konrad belina-brzozowski
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W  tym roku obchodzimy okrągłe 130. urodziny 
Nintendo – firmy, która od samego początku do-
starcza ludziom rozrywkę, poczynając od pro-
stych kart do grania, a skończywszy na Switchu. 
Długo zastanawiałem się, jak można uczcić to 
wydarzenie i doszedłem do wniosku, że najlep-
szym sposobem jest przypomnienie sobie i  in-
nym muzykę do gier z mojej pierwszej konsoli od 
firmy z Kioto – Nintendo Entertainment System.

szCzęŚliwa 
siódeMka

najlepsza Muzyka 
z peGasusa na 
130-leCie nintendo

Cóż, w  rzeczywistości była to podróbka przywieziona do 
Polski od naszych południowych sąsiadów, bardziej znana 
pod nazwą Pegasus. Jednak patrząc na to z  historycznego 
punktu widzenia, była to pierwsza i w tamtych czasach jedy-
na możliwość na zagranie w 8-bitowe dzieła sztuki z neS-a. 
Dzięki tej niepozornej konsolce mieliśmy dostęp do szerokiej 
gamy gier, prawdziwych legend i klasyków, które ukształto-
wały nasze dzieciństwo, a u niektórych dodatkowo rozbudzo-
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no miłość do muzyki chiptune, także u niżej 
podpisanego.

Przedstawiam Wam autorską „Szczęśliwą 
Siódemkę” muzyki z  „pegaza”, która na za-
wsze pozostanie w mojej głowie.

cOntRa
Choć kolejność wymieniania tytułów jest 
przypadkowa, to jednak trudno byłoby mi 
nie wymienić na pierwszym miejscu gry, od 
której zaczęła się moja przygoda z Pegasu-
sem. Duża dawka adrenaliny zaserwowana 
chwilę po wciśnięciu przycisku „start” za-
pewniona. Melodię Jungle byłbym w  sta-
nie zanucić nawet gdyby ktoś mnie obudził 
w samym środku nocy.

castlevania iii
W  pierwszym z  cyklu tekstów o  Castleva-
nii wspomniałem, że to pierwsza odsłona 
zdefiniowała muzycznie całą serię. Jed-
nak osobiście podtrzymuję to, co napisa-
łem później o Castlevanii III – że to idealne 
zwieńczenie trylogii na NES-a pod każdym 
względem. Zwłaszcza od strony muzycznej, 

gdzie świetnie połączono wszystkie zalety 
„jedynki” i  „dwójki” oraz nieco podkręcono 
tempo. a

r
ty
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ły

meGa man 2
Wielu uważa ten tytuł za najlepsza odsłonę 
serii i  najlepszy soundtrack. Podpisuję się 
pod tymi stwierdzeniami obiema rękoma. 
Ba, „Nintendo Power” w  2008 roku uznało 
ścieżkę dźwiękową z  tej gry za najlepszą 
w całej bibliotece NES-a. Warto się z nią za-
poznać, zwłaszcza w wersji na winylu.

ninja Gaiden
Gra słusznie zapamiętana, jako jedna z naj-
bardziej wymagających, ale też najbardziej 
rozbudowanych pod każdym względem. 
Muzyka dynamiczna, przywodząca na myśl 
wszystko to, co wiedzieliśmy o  filmach 
z ninja w latach 80. Plus honorowe miejsce 
na liście Best 8-Bit Soundtracks serwisu 
IGN.

©Nintendo

©Nintendo

©Nintendo
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supeR maRiO BROs. 3
Choć melodię z  „pierwszego” Mario znają 
wszyscy, to jednak mnie zdecydowanie czę-
ściej zdarza się zanucić motyw z pierwszej 
planszy. Skoczna melodia, łatwo i  szybko 
wbijająca się w  pamięć. Cały soundtrack 
z  kolei to prawdziwa kwintesencja świata 
gier Mario.

teenaGe mutant ninja tuRt-
les iii: the manhattan pROject
Pokaz umiejętności programistycznych 
i szkoły game designu Konami, przy której 
spędziłem diabli wie ile czasu. No i z muzy-
ką Kōzō Nakamury, który zjadł zęby na żół-
wiach, tak na konsolach Nintendo, jak i na 
arcade’ach.

ducK tales
Spośród wszystkich tytułów z serii bajek Di-
sney’a nadawanych w telewizji, Kacze opo-
wieści darzę największą estymą. Świetna 
(choć krótka gra), wspaniała przygoda i so-
undtrack, który to wszystko dopełnia. Ba, 
legendarny Moon Theme można usłyszeć 
także w wersji z wokalem w odświeżonym 
serialu. Polecam posłuchać!
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paweł deMbowski
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darMowe 
i prawie 
darMowe 
oproGraMowanie 
do GaMe audio
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Wielu z  Was chciałoby się pod-
jąć pracy w  game audio, albo po 
prostu móc pobawić się muzyką 
i  dźwiękiem do gier. Jeśli jedyną 
rzeczą, jaka Was powstrzymywa-
ła, było poczucie, że nie macie 
wystarczającej ilości funduszy, by 
rozpocząć przygodę – oto przy-
byłem rozwiać wątpliwości i  za-
prezentować kilka miejsc w  sieci 
i programów, które pozwolą zanu-
rzyć się w nowe hobby.

daw
Digital audio workstation. Środowisko, w któ-
rym możecie pracować nad muzyką i audio. 
Bez przynajmniej jednego takiego softu nie 
pociągniecie długo, ponieważ pozwala nie 
tylko ciąć dźwięki, ale też uruchamiać wir-
tualne instrumenty, bez których trudno bę-
dzie napisać muzykę do gry. Jeżeli chodzi 
o rynek, istnieją aktualnie dwa programy na 
każdą kieszeń.
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BandlaB caKeWalK
Dawniej Cakewalk Sonar. Jeden z  najstar-
szych DAW-ów na świecie. Pierwotnie po-
wstał w 1987 roku jako tracker MIDI, później 
zastąpiono go oprogramowaniem Sonar. 
Firma przeszła mocne perturbacje pod rzą-
dami Gibsona, aż w  końcu została wyku-
piona przez pochodzącą z Singapuru firmę 
BandLab i  po przemianowaniu na Cake-
walk by BandLab, jest jedynym w pełni dar-
mowym środowiskiem DAW. Jeśli się zasta-
nawiacie, czy w ogóle warto: Gareth Coker 
jest jego użytkownikiem.

cOcKOs ReapeR
Nie do końca darmowy, działa trochę jak 
WinRar – możecie zapłacić, albo czekać 5 
sekund na kliknięcie opcji „still evaluating”. 
Licencje natomiast kosztują 60 225 dola-
rów, niemniej jednak jeżeli możecie pocze-
kać te 5 sekund, nie macie żadnych ograni-
czeń funkcjonalności względem opłaconej 
licencji. Pośród zalet wymienić należy 
wagę programu (11 MB waży instalka!), bar-
dzo częste aktualizacje, modularność i  lin-
kowanie z FMOD-em. Co ciekawe, w game 

audio wypiera ProToolsa. Przykłady? CD 
Projekt Red wymaga od swoich sound de-
signerów znajomości Reapera, podobnie 
sprawa ma się z  NetherRealm, twórcami 
Mortal Kombat 11.

vst
Virtual Studio Technology – opracowany 
przez Steinberga standard dla instrumen-
tów i efektów wirtualnych. Dzięki otwartości 
tego standardu, każdy może tworzyć własne 
narzędzia, stąd też zalew komercyjnych pro-
duktów, których cena może się wahać mię-
dzy kilkunastoma  a nawet setkami dolarów. 
Na początku ciężko się połapać, z jakich firm 
korzystać i  w  co inwestować. Na szczęście 
mamy sporo darmowego softu do testowa-
nia i  eksperymentowania. Ba! Niektóre rze-
czy są tak dobre, że zagoszczą u Was na stałe.

KvRaudiO.cOm
Kolosalna platforma z  masą informacji, 
artykułów, recenzji, forum oraz przede 
wszystkim wyszukiwarką darmowych wty-
czek VST. Wejdźcie pod ten link i  zatońcie 
w oceanie możliwości.
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spitFiRe laBs
Z  wirtualnymi orkiestrami najczęściej jest 
tak: albo są dobre, albo darmowe. Jeśli cho-
dzi o płatne, prym wiodą rozwiązania Spitfire 
Audio, 8Dio i EastWest Quantum Leap, cho-
ciaż dobry firm nie brakuje. Wszystko jednak 
rozbija się o  setki dolarów, które trzeba wy-
dać, by uzyskać dobrej jakości brzmienia or-
kiestrowe. Spitfire Audio postanowiło jednak 
dać nam sporo dobrej jakości za zupełne zero 
złotych. Co prawda do pełni orkiestrowego 
szczęścia brakuje dęciaków drewnianych 
i  blaszanych, ale smyczki i  chór dają radę, 
natomiast dodatkowe instrumenty, takie jak 
pozytywka, cymbały, czy pianino przydadzą 
się w niejednym soundtracku.

saMple
Game audio jest tak dobre, jak Twoje próbki 
audio. Co jednak zrobić, gdy zaczynasz zaba-
wę i nie jesteś gotów inwestować w mikro-
fon, karty dźwiękowe, recordery i całą masę 
sprzętu, a gamejam trwa w najlepsze?

FReesOund.ORG
Forum audio gdzie każdy, kto założy konto, 
może uploadować i pobierać za darmo dźwięki 
hostowane na serwerach. Wiąże się to niestety 
z grzebaniem w łajnie, bo wiele z nagrań jest 
albo przesterowanych, albo marnej jakości, ale 
perełki hollywoodzkiej jakości też się zdarzają, 
więc niemal zawsze jest to gra warta świeczki.

Bez przynajmniej jednego 
takiego softu nie pociągniecie 
długo.

designerów, tak początkujących, studen-
tów, jak i zawodowców.

Powyższy zestaw narzędzi pozwoli Wam 
zacząć, w  następnym odcinku sięgniemy 
jednak po kilka narzędzi, które coś kosztują, 
ale pozwolą każdemu przy niedużym wkła-
dzie finansowym z  raczkującego dźwię-
kowca stać się półprofesjonalistą. A  to już 
niebawem!

sOnniss.cOm Gdc 2015-2019 Game 
audiO Bundle 
Sonniss to sklep jeden z wielu – dystrybuuje 
biblioteki efektów dźwiękowych o  świato-
wej jakości, jednak nie za darmo. Ciekawym 
i  godnym pochwały jest jednak koncept 
wprowadzony w  życie w  roku 2015, kiedy 
to po Game Developers Conference udo-
stępnili za darmo legalną i  licencjonowaną 
bibliotekę efektów do pobrania. Inicjatywa 
ta trwa do dzisiaj i ze strony Sonniss można 
pobrać już 6 bibliotek Game Audio Bundle 
o łącznej wadze ponad 70 GB (sic!). Pozycja 
niemal obowiązkowa dla wszystkich sound 

konrad belina-brzozowski

mailto:k.b.brzozowski%40gamemusic.pl?subject=
https://www.instagram.com/lordqiuu/


A
R

TY
K

U
ŁY

58

Rok 1986. Młody japoński kom-
pozytor jest na przesłuchaniu 
do powstającej gry. Poproszony 
o  demonstrację potencjalnej mu-
zyki improwizuje proste arpeg-
gio. Jeszcze nie wie, że właśnie 
naszkicował późniejsze Prelude – 
pierwsze nuty muzycznej historii 
obejmującej dziesiątki albumów, 
setki koncertów i  miliony fanów 
na całym świecie.

Final Fantasy brave exvius 
oriGinal soundtraCk
POSŁUCHAJ ONLINE

Final 
Fantasy 
brave 
exvius
MuzyCzny Czarny koń 

Rok 2014. Po kultowy już temat Nobuo 
Uematsu sięga inny japoński twórca. Noriy-
asu Agematsu, ceniony autor muzyki do ani-
me i  gier (m.in. Wild Arms), właśnie dostał 
muzyczny angaż do nowego Final Fantasy. 
Tym razem jRPG z  dopiskiem Brave Exvius 
zawita na urządzenia mobilne. Od swojej pre-
miery w  listopadzie 2015 gra zaskakuje roz-
machem soundtracku do – jak by nie patrzeć 
– „skromniejszej” wersji przygody. 

Ta skromność jest oczywiście umowna. Szatę 
graficzną rodem z 1994 r. (czyli VI części cyklu) 
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mogły dyktować tak ograniczenia urządzeń 
mobilnych, jak sentyment graczy do wyglą-
du pierwszych „fajnali”. Wizualnie gra niczego 
nie urywa. Co innego muzyka! W późniejszym 
wywiadzie Agematsu zdradzi, że chciał prze-
łożyć melodykę pierwszych gier na pełną or-
kiestrę. Dysponując odpowiednim budżetem 
mógł to zrobić jak należy, czego dowodem 
niech będzie właśnie Prelude – w  FFBE sły-
szalne m.in. przy instalacji gry.

Charakterystyczne ff-arpeggio będzie od-
mieniane przez wszystkie przypadki i  to 

już od początku albumu. Jego nuty niosą 
kulminację otwierającego Moment of Re-
call i  zapowiadają tajemnicze Into The La-
birynth. W One More Dance podejmują nas 
uroczym, balowym walczykiem – może naj-
fajniejszym od czasu Dance Of Balamb Fish 
z  FFVIII. Pod koniec pierwszej płyty ff-ar-
peggio wraca w Tree of Tales i podniosłym 
Overcome The Menace, by ostatecznie roz-
winąć skrzydła w cytowanym już The Prelu-
de. Zaznaczmy, że za każdym razem motyw 
wybrzmiewa inaczej, dowodząc kunsztu 
i pomysłowości kompozytora.

©Square Enix



A
R

TY
K

U
ŁY

60

Potwierdzają je także ciekawe, miejscami dys-
kretne rozwiązania aranżacyjne. Lekki i zwiew-
ny Rain in Forest zaskakuje zwolnieniami for-
tepianu, nieco dalej imitując stukot dzięcioła 
– wszak jesteśmy w  lesie. Zabawy tempem 
i  maestria w  łączeniu orkiestrowych faktur 
dostarczają przy FFBE wielu momentów za-
skakujących i  pięknych. Kiedy skrzypcom 
w Peaceful Village zawtórują klarnetowe tryle, 
przez chwilę zrobi się po prostu bajecznie.

Drugą płytę otwiera Great Voyage – symfo-
niczna przygoda, przy której naprawdę ma 
się ochotę zarzucić plecak i  ruszyć w  nie-
znane. Nastrój tonują liryczne State of Gra-
ce i The Oath, po których kompozytor dalej 

studzi słuchaczy wyciszonym Snowdrop. 
Agematsu pamięta, że każdy płatek śniegu 
jest inny, drobnymi zmianami nastroju ser-
wując kilka odcieni muzycznego chłodu. Ta-
kie przerwy są potrzebne, bo…muzyka FFBE 
często bywa podniosła, wręcz „królewska” 
– jak nastrój sali tronowej podczas korona-
cji. Takie są Ancient Life czy Joie De Vivre 
– kolejny zgrabny „pałacowiec”, przywodzą-
cy na myśl klasyczne soundtracki Disneya. 
Perłą w koronie (a jak!) tej stylistyki jest ade-
kwatnie nazwany Mirage Palace. Orientalny 
wstęp rodem z  Alladyna płynnie przecho-
dzi tu w  fantastyczny dwugłosowy pochód 
smyczków i sekcji dętej. Znacie Romeo i Ju-
lię Nino Roty? Dodajcie kilka nut kinowego 
tematu Das Boot, a  za pulpitem postawcie 
Noriyasu A. – efekt jest piorunujący. 

Podobnie pompatyczny nastrój Imperial Ca-
pital wyciszają kameralne Shadow of Doubt 
i Mystic Ruins. To podręcznikowe przykłady, 
jak kompozytor – a z nim gracz – skrada się 
wydeptanym szlakiem wciąż odnajdując 
tam coś nowego… No właśnie. Gdy z falują-
cym ff-arpeggio nadpływa Ghostship, zada-
ję sobie pytanie: ile jeszcze można wycisnąć 
z  tego motywu? Odpowiedzi czekają m.in. 
w Secrets in Her Eyes oraz Odyssey, trzyma-
jacych wysoki agematsy-czny poziom. Dla 
odmiany Force and Furious („Siła i  wście-
kły”?) to eksperyment niemal big-bandowy, 
spinający niby-improwizacje sekcji muzy-
ków powracającą klamrą całej orkiestry.

Na osobną wzmiankę zasługują utwory bi-
tewne. Galopujący westernowy Duel!! mu-
zycznymi zwrotami akcji przypomina nerwo-
wą wymianę pocisków. Czego tu nie ma? Na 
pewno już wiecie, co jest. W drugim bitewnia-
ku – Onslaught – gitarowy wstęp faktycznie 
zapowiada niezłą jatkę. Przerywanym sygna-
łem instrumentu (tzw. kill-switch) i podwójną 
stopą perkusji autor buduje quasi-metalowy 
szkielet pod akrobacje rozpędzonej orkiestry. 
Jeszcze inny jest rozwałkowy kawałek (roz-
wałek?) nr 3. To Celestial Battle i – na Odyna! 
– jest to utwór prawdziwie niebiański. Fine-
zyjne partie orkiestry migają w nim jak ma-
newry latających dywanów, świetnie oddając 
dramatyzm pojedynków toczonych w  grze 
(wcale niełatwych).

Po kultowy już temat Nobuo 
Uematsu sięga inny japoński 
twórca.
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Agematsu to twórca świadomy. Wie, że od 
tylu symfonicznych fajerwerków można ze-
mdleć, więc podsuwa nam kilka poduszek 
powietrznych. Taki stylistyczny oddech cze-
ka np. w  organowym End Is Nigh. Słychać 
w  nim ambitne zawiązki fugowej polifonii, 
jednak nie próbuje udawać Bacha – i dobrze, 
bo dzięki temu zachowuje ilustracyjną przej-
rzystość. Z  kolei oparte na sound designie 
Not of This World pokazuje nieco inne ob-
licze autora. To ciekawy ambient z oszczęd-
nymi perkusjonaliami i efektami wokalnymi. 
Podobnie udanych zabiegów jest tu kilka.

Oczywiście trudno utrzymać tak wysoki po-
ziom przy 2 godzinach muzyki. Są więc utwo-
ry, które po prostu „działają” jak np. Sacred 
Ground, trochę niezdecydowany między 
klasyczną gitarą a  orkiestrą. Podobnie jest 
z Amigo De Chocobo – obowiązkową waria-
cją kultowego tematu serii – czy Antiquities, 
w którym Agematsu ponownie stawia na so-
und design. Równie poprawne są supensowe 
Devided (tak, przez „e”) We Fall, Supreme Mis-
sion, Suspicion czy The Emergency straszący 
piskliwym staccato smyczków i  chmurami 
sekcji dętej. Najsłabszą pozycją zestawienia 
jest chyba Nothing’s in Vain – programowy 
wyciskacz łez o sile rażenia niedojrzałej cebu-
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li. To utwór tylko dobry i w kontekście znako-
mitej całości po prostu odstaje.

Soundtrack zamykają Triumph of Destiny 
z użyciem sami-wiecie-czego oraz tytułowa 
Finałowa Fantazja. W  tej ostatniej mamy 
przez chwilę wgląd w muzyczny mikrosmos 
gry. Ta ostatnia pokazuje, że kompozycje na 
BBFE nawet zgniatając epiką robią to cały 
czas z niesłychanym wdziękiem.

I to jest chyba najważniejsza cecha tej pracy. 
Final Fantasy Brave Exvius może nie wyglą-
dać na dużą, „poważną” część serii – w koń-
cu jest darmowa i zajmuje niecałe 100 MB. 
Za to jej muzyka nie ustępuje najlepszym 
soundtrackom z logo FF, dla mnie przewyż-
szając chociażby ilustrację Yoko Shimomu-
ry do 15. części cyklu. Ciekaw jestem, czy po 
premierze gry Agematsu doczekał się gra-
tulacji od Nobuo – muzycznego nestora cy-
klu. Moim zdaniem w pełni na nie zasłużył.

piotr surMaCz
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niepowtarzalny 
konCert uŚwietniająCy 

20-leCie 
Gry 
Chrono 
Cross
Japonia mimo swojego kryzysu tożsamości pod 
względem gier wideo nadal zaskakuje ilością 
organizowanych koncertów przeznaczonych 
elektronicznej rozrywce. Choć od niedawna 
w  Europie coraz więcej mamy podobnych wy-
darzeń (Game Music Festival), to jednak w dal-
szym ciągu japońscy gracze mają więcej powo-
dów, by tłumnie stawiać się na koncerty.
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Nie było inaczej w  przypadku koncertu po-
święconemu w całości muzyce do gry Chro-
no Cross, której trasa po Japonii została 
zapowiedziana na początku tego roku. Wy-
starczyło kilka tygodni, by sprzedać wszyst-
kie bilety na koncerty uświetniające 20-lecie 
gry Chrono Cross. Pomysłodawcą wydarze-
nia był nikt inny jak autor muzyki do Chrono 
Cross – Yasunori Mitsuda (Procyon Studios), 
dla którego ważnym aspektem przedsię-
wzięcia było jak najwierniejsze wykonanie 
muzyki przy udziale znamienitych muzyków.

Kompozytor nie postawił na wykonanie 
muzyki z  Chrono Crossa przez orkiestrę 
symfoniczną (koncert), w  zamian zwerbo-
wał utalentowanych folkowych muzyków, 
oddając tym samym klimat panujący na 
soundtracku. Wiedząc, czego mogę się 
spodziewać na miejscu, po obejrzeniu kon-
certu moje oczekiwania nie tylko zostały 
spełnione, ale przeszły wszelkie wyobraże-
nia na temat tego wydarzenia.

Ostatecznie koncert w Tokio (2019.11.03) za-
skoczył mnie pozytywną energią zespołu 
i  nastawieniem do wykonywanej na żywo 
muzyki. Dzięki temu publiczność na stoją-
co reagowała na to, co działo się na scenie 
oraz ekranach, by z nawiązką oddać zespo-
łowi nagromadzoną energię. Był to także 
popis indywidualny lub zespołowy wielu 
talentów muzycznych. Pomimo nowych 
aranżacji utworów do gry Chrono Cross 
miało się także wrażenie, że wszystko zo-
stało wykonane w duchu oryginału. Każda 
zagrana kompozycja, wokalnie czy instru-
mentalnie, powalała publiczność żywym 
brzmieniem instrumentów oraz popular-
nymi melodiami z Chrono Crossa.

Podczas ponaddwugodzinnego koncertu 
usłyszeliśmy praktycznie wszystkie utwory 
dobrze znane zarówno fanom gry jak i mu-
zyki do Chrono Crossa. Był to niezwykle emo-
cjonalny kolaż kompozycji, które mimo już 
20 lat nadal potrafią wzbudzić nostalgię, a co 
więcej w  nowych aranżacjach, mogliśmy je 
odkryć na nowo. Jest to dobry przykład tego, 
jak wiele brakuje dzisiejszej muzyce do gier 
wideo, by kiedyś w podobny sposób mogli-
byśmy do niej powracać z nostalgią.

Oczywiście gospodarze koncertu przygoto-
wali wiele innych muzycznych niespodzia-
nek, o  których niestety nie mogę napisać 
ze względu na prośbę organizatorów, aż do 
czasu zakończenia trasy koncertowej, która 
potrwa do końca stycznia przyszłego roku.

Koncert Chrono Cross 20th Anniversary 
Live Tour 2019 Radical Dreamers Yasunori 
Mitsuda & Millenial Fair, okazał się czymś 
więcej niż tylko muzycznym wydarzeniem, 
było to święto fanów muzyki i  gry Chrono 
Cross. Polecam to wydarzenie w  szczegól-
ności osobom znającym twórczość Mitsu-
dy, bo dla wielu z  Was będzie to emocjo-
nalny rollercoaster, który zapamiętacie na 
długi czas.

niepowtarzalny 
konCert uŚwietniająCy 

20-leCie 
Gry 
Chrono 
Cross

Mariusz borkowski
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o MuzyCe 
w kulto-
wej Grze 
resident 
evil 2

Niedawno światło dzienne ujrzał remake kultowe-
go Resident Evil 2 (recenzja), na który bez wątpie-
nia czekała rzesza oddanych fanów serii. Ja rów-
nież czekałem z wielkim zainteresowaniem, choć 
nigdy wcześniej nie interesowałem się Residen-
tem na tyle, aby spróbować swoich sił w  walce 
z zombie oraz innymi zmutowanymi plugastwami.
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Bawiłem się świetnie, naprawdę świetnie, 
ale gra jednak pozostawiła niedosyt oraz 
nadzieje na remake części trzeciej. Zachę-
ciła mnie również do refleksji na temat 
tworzenia starych tytułów na nowo. Nie 
chodzi mi tutaj o remastery, remastery re-
masterów czy remiksy, tylko o  całkowicie 
nowe produkcje. Gry takie jak nowy Resi-
dent Evil 2 stawiają przed deweloperami 
szczególne wyzwanie, jakim jest zaspo-
kojenie oczekiwań zarówno starych wy-
jadaczy, jak i  młodszych graczy. Jednym 
z  aspektów, który wyraźnie to prezentuje, 
jest ścieżka dźwiękowa.

Założę się, że wielu weteranów serii życzyło 
sobie usłyszeć tę samą muzykę co w orygi-
nale, najwyżej zremasterowaną. Nie dziwię 
im się, bo sam wskazałbym wiele tytułów, 
które najchętniej usłyszałbym w  niezmie-
nionej formie, gdyby gry z których pocho-
dzą stworzono na nowo. Z drugiej jednak 

strony rozumiem konieczność podążania 
za dzisiejszymi trendami oraz standarda-
mi. Remake Resident Evil 2 wręcz wyma-
gał, aby muzykę do niego w  większości 
napisano od nowa. Jednym z  powodów 
są oczywiście nowe trendy na rynku gier. 
Muzycznie remake’owi bliżej do hollywo-
odzkiego filmu grozy niż industrialowego, 
minimalistycznego brzmienia oryginału.

Można ganić twórców za to, że podążają za 
trendami, ale nie oszukujmy się, nie pracu-
ją przecież charytatywnie. Kolejną kwestią 
jest target, czyli nowe pokolenia graczy, 
które remake ma przekonać do serii. My-
ślę, że oryginalna ścieżka dźwiękowa, nie-
ważne jak kultowa, nie przypadałaby im do 
gustu. To nie ta jakość produkcji, a przede 
wszystkim nie ten typ muzyki, który świę-
ciłby dzisiaj ogromne sukcesy w  branży 
gier video.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny fakt: re-
make Resident Evil 2 jest w  swej naturze 
czymś niezwykle odległym od oryginału. 
Robiąca wrażenie oprawa graficzna, zmia-
na kamery, pojawienie się wysokiej kla-

Resident Evil 2 wręcz wymagał, 
aby muzykę do niego w więk-
szości napisano od nowa.
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sy przerywników filmowych, czy wreszcie 
sporo zmian w samej fabule… To wszystko 
było wystarczającym powodem do tego, 
aby ścieżka dźwiękowa została zredefinio-
wana, napisana na nowo. Nie można ot 
tak wziąć pewnych elementów produkcji 
z 1998 roku i w całości ich przenieść do re-
make’u, który nie jest kopią 1:1.

Mówiąc inaczej, oryginał jest już przesta-
rzały, co doskonale słychać w  jakości jego 
produkcji oraz stylu, jaki prezentuje. Te dwie 
rzeczy w ogóle nie wpisują się w stylistykę 
nowoczesnej wersją tej gry i  jest to fakt, 
choć to nie przeszkadza weteranom serii. 
Spójrzmy na muzykę w  filmie Blade Run-
ner 2049, którą skomponowali Hans Zim-
mer oraz Benjamin Wallfisch. Nie jest to co 
prawda remake filmu Scotta, ale według 
mnie stanowi doskonały przykład nowego 
podejścia do starych produkcji. Kompozy-
torzy byli wierni dziełu Vangelisa, ale nie 
skopiowali go, choć pojawia się sporo ele-
mentów oryginału (np. charakterystyczne 
syntezatory kultowe dla filmu Scotta).

Świat w filmie jest wciąż ten sam: te same 
deszczowe, neonowe krajobrazy, nieraz 
skąpane we mgle, pojawiają się również 
stare, znane postacie. To aż prosi się o sta-
rego, dobrego Vangelisa i  to w  niezmie-
nionej formie, ale czy na pewno? Zimmer 
i  Wallfisch byli wierni Grekowi na tyle, na 
ile to tylko możliwe, ale przede wszystkim 
wprowadzili powiew świeżości, tworząc 
tym samym godnego następcę oryginału.

Kompozytorzy CAPCOMu nie zapomnie-
li o  przodku swojego nowego dzieła, sta-
rając się zachować jego pewne elementy. 
Dobrym przykładem będzie tu temat mu-
zyczny Ady Wong, który brzmi właściwie 
jak oryginał, ale odświeżony i wzbogacony 
o  nowe elementy doskonale wpasowuje 
się w dzisiejsze trendy.

Innym przykładem niech będzie temat po-
jawiający się w pomieszczeniach z maszy-
ną do pisania. Tutaj kompozytorzy stwo-
rzyli już coś nowego, zbytnio jednak nie 
odbiegając brzmieniem od melancholij-
nego oryginału.Tak jak Zimmer i Wallfisch, 

Japończycy starali się być wierni pierwo-
wzorowi na tyle, na ile mogli, jedne utwory 
odświeżając, inne tworząc od nowa, jedno-
cześnie zachowując ich styl. Część musiała 
być jednak stworzona kompletnie od zera. 

Japończycy starali się być 
wierni pierwowzorowi na tyle, 
na ile mogli.

Utwór towarzyszący Tyrantowi w  orygina-
le kompletnie by nie pasował do tej samej 
postaci remake’u…

Remake to gra tworzona na podstawie 
pierwowzoru, wydanego niekiedy wiele 
lat temu. Z  oczywistych względów taka 
produkcja nie może być w stu procentach 
wierna swojej poprzedniczce. Nie pozwala-
ją na to wymagania dzisiejszego odbiorcy, 
a co za tym idzie – rynku. Nie pozwalają na 
to dzisiejsze standardy produkcji muzyki, 
a  przede wszystkim oczywiste zmiany, ja-
kie twórcy czynią wobec mechanik, a nie-
raz i fabuły.

daniel wójCik

©Capcom
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od wirtuozów 
układów sCalonyCh 
do żywej orkiestry 

Muzyka 
w GraCh 
od 1970 
do 2000. 
CzęŚć i

Gamerskie playlisty na Spotify. Co-
roczny Game Music Festival. Na-
grody Game Audio Awards. Tak 
dziś wygląda muzyczna strona „A” 
branży gier. Ale na początku była 
cisza. I nieme, ruchome obrazy. Czy 
nie brzmi to trochę jak początek… 
kinematografii, do której game-
devowi zresztą bardzo blisko?
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W ciemnej sali przy wejściu w rok 1895 bracia 
Lumière wyświetlają pierwszy film w historii. 
Przez kolejne trzy dekady na pokazach fil-
mowych grają małe zespoły, które na żywo, 
teatralnie, tworzą swoisty sound design. Ale 
dopiero w 1927 pojawia się Śpiewak jazzban-
du, który faktycznie, fizycznie, łączy muzykę 
i film w jedno kompletne dzieło. A dalej mamy 

już tylko wielkie nagrody i wielkich kompozy-
torów (jak John Williams czy Hanz Zimmer), 
którzy sami stają się gwiazdami i zdobywają 
więcej Oscarów niż Leonardo DiCaprio.

Mniej więcej w  tym punkcie historii muzyki 
w grach jesteśmy teraz. Ale początki były dużo 
skromniejsze. Czas na małą podróż w czasie.
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Resident Evil 2 wręcz wymagał, 
aby muzykę do niego w więk-
szości napisano od nowa.

Jest początek lat 70. The Beatles nie grają już 
razem nawet na dachu studia Abbey Road. 
Dzwony noszą się dumnie. Człowiek niedaw-
no wrócił z księżyca. A Atari wypuszcza swoje 
pierwsze gry arkadowe i konsole. W 1972 poja-
wia się przełomowy Pong. Proste, czarno-bia-
łe piksele i  sporadyczne sygnały dźwiękowe 
– wszystko jest takie, jak ówczesna technolo-
gia: trochę eksperymentalne. Pong powstaje 
jakby przypadkiem, jako zadanie szkoleniowe 
nowego inżyniera Atari, Allana Alcorna. Wła-
ściciele firmy – panowie Bushell i Dabney – są 
pod wrażeniem. Na tyle, żeby grę wydać.

Trzy miesiące przed premierą proszą Alcor-
na o  dodanie do niej efektów dźwiękowych 
– chcą, żeby ich gra nie była tylko niemym 
obrazem, ale angażowała gracza również 
dźwiękami. To dlatego przy odbiciu piłeczki, 

zwycięstwie czy przegranej słyszymy mono-
foniczne sygnały generowane przez układy 
scalone. Dźwięk jest zsynchronizowany z tym, 
co widzimy – to mickey-mousing znany z kre-
skówek Disneya, a  wcześniej zaczerpnięty 
z oper Wagnera. Ale jak to zrobić w grach wi-
deo w 1972? Takie cyfrowe bajery nie mieszczą 
się w przestrzeni, którą zajmuje sama gra.

Alcorn, niczym rasowy muzyk ekspery-
mentalny, zauważa jednak, że generator 
synchronizacji wytwarza dźwięki o różnym 
brzmieniu. Za 75 dolarów w sklepie na rogu 
kupuje czarno-biały telewizor marki Hitachi. 
Ustawia go w  drewnianej szafie – w  takiej 
szafie grającej – i  lutuje przewody z  ukła-
dem scalonym. W taki sposób inżynier sta-
je się jednym z pierwszych kompozytorów 
w historii gier wideo. A to dopiero początek.

Patrząc muzycznie, 1975 przełamuje de-
kadę na pół. Właśnie wtedy Taito po raz 
pierwszy wrzuca do gry – strzelanki Gun Fi-
ght – pojedynczy, melodyjny motyw dźwię-

©turbosquid
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ze skromnej ilości sygnałów tworzyć sporo 
wariacji na temat. Taito nie daje za wygraną 
i  jeszcze w tym samym roku publikuje Stra-
tovox – arkadową strzelankę, w której po raz 
pierwszy słychać syntezator mowy. Strzelając 
do kosmitów gracz słyszy na przykład mocno 
zniekształcone „Help me! Help me!” czy „Very 
good!” w zależności od tego, co akurat robi.

Gry powoli się rozpędzają, ale to wciąż jesz-
cze Dziki Zachód w porównaniu do kolejnej 
dekady. Co nas czeka w dalszej części lat 80?

kowy. Z  dzisiejszej perspektywy mogliby-
śmy określić go nawet jako bardzo wczesny 
przejaw chiptune’u. Chiptune zdefiniuje 
później nie tylko całą generację gier , ale 
nawet własny gatunek muzyczny i  mocno 
wpłynie na scenę elektroniczną. Już w 1978 
roku japoński electro-popowy zespół 
Yellow Magic Orchestra korzysta w  swojej 
piosence „Computer Game” właśnie z sam-
pli z Gun Fight.

W tym samym roku Atari odpala Space Inva-
ders na układzie dźwiękowym Texas Instru-
ments SN76477. Jeszcze nie muzyczne, ale 
dźwiękowe tło gry to zapętlone chromatycz-
nie cztery basowe nuty – standardowo w ryt-
mie serca (60 BPM), ale ich tempo rośnie ra-
zem z poziomem trudności i emocjami – to 
prawdopodobnie pierwszy przypadek wyko-
rzystania psychoakustyki w grze wideo.

Przeskoczmy do przełomu lat 70. i  80. 
Freddie ma teraz wąsy. Walkmany chodzą 
po ulicach. A  na konsolach są już gry dru-
giej generacji – kolorowe i udźwiękowione. 
Z  automatów słychać monofonię Pac-Ma-
na napędzaną przez autorski 3-kanałowy 
Waveform Sound Generator od Namco. 
A  słychać ją wszędzie, bo prosta arkadów-
ka w  zaledwie jeden rok zjada 4 miliony 
ćwierćdolarówek i szybko staje się pierwszą 
gamerską gwiazdą popkultury.

Wszystkie dźwięki tworzą Toshio Kai (grafik) 
i Shigeichi Ishimura (programista) – pierw-
szy komponuje, drugi wrzuca do projektu. 
Dzięki nim poczciwy Pac-Man pożera gra-
czy nie tylko urozmaiconą rozgrywką (każ-
dy ścigający go duch ma własną strategię), 
ale też chiptune’owymi dźwiękami. Mimo 
że cały soundtrack trwa około 20 sekund, 
to do dziś prosty temat otwierający czy „wa-
aka-waaka” w  czasie zjadanych przez Pac
-Mana kuleczek pozostają legendarne.

Jednak to nie Pac-Man, a  trochę mniej po-
nadczasowy Rally-X – wydany przez Namco 
kilka miesięcy później – uchodzi za pierwszą 
grę z faktycznie melodyjnym soundtrackiem 
w  tle. Tym razem Namco opiera dźwięk nie 
na prostym generatorze tonów, a  na prze-
tworniku cyfrowo-analogowym, co pozwala 

MaCiej baska
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skąd 
wzięła się 
Muzyka 
do Gier 
MiniMalizM
Cz. 1
W poprzednich tekstach z tej serii (Sa-
tie, Wagner, Eno), porównywaliśmy mu-
zykę z  gier i  jej funkcjonowanie z  my-
ślami kompozytorów z XIX i XX wieku, 
którzy pomagali kształtować język mu-
zyki ilustrującej w szerokim tego słowa 
rozumieniu. W  rozważaniach tych nie 
może zabraknąć minimalizmu. 
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Technika ta (chociaż można też powiedzieć, 
że gatunek) ma swoje korzenie w  Stanach 
Zjednoczonych lat 60. Tak jak w  przypad-
ku ambientu czy muzyki meblującej, także 
w tym kierunku muzycznym istnieje garść 
założeń, które znacznie wykraczają poza 
sam materiał muzyczny, wymagając od 
słuchacza przyjęcia konkretnej postawy.sie 
zjadanych przez Pac-Mana kuleczek pozo-
stają legendarne.

Słuchacz być może odkryje inny 
tryb słuchania — taki, w którym 
nie ma miejsca na pamięć lub 
antycypację (zwyczajowo przyję-
te narzędzia muzyki programo-
wej baroku, klasycyzmu, roman-
tyzmu czy modernizmu). 
– Philip Glass

Na początek wspomnijmy o Johnie Cage’u, 
minimaliście, który znany jest z  dzieł 4’33”, 

Water Walk czy Imaginary Landscape oraz 
z  grania na przedmiotach codziennego 
użytku. Cage sprawiał, że dźwięk z  pozoru 
błahy i słyszany po stokroć dziennie, zostaje 
usłyszany w inny sposób — skupiony i świa-
domy. Chodzi wszak o  dźwięk sam w  so-
bie, nie jego relację z  innymi dźwiękami 
w  całym dziele. Znaczenie słowa minima-
lizm przejawia się tu w  pełnym spektrum, 
z pojedynczego sygnału czyniąc przedmiot 
artystycznego odbioru (nawet z  ciszy). Był 
to duży krok w myśleniu o muzyce, nawet 
jeżeli Johna Cage’a można uznać za żartow-
nisia. Nikt jednak nie wyjdzie przed szereg 
myśląc, że ambient korzysta z podobnego 
skupienia na jednym sygnale. Niektórzy 
uważają, że to Cage dał podwaliny pod ten 
gatunek.

Interesuje mnie zauważalny 
proces. Chcę móc się go 
dopatrzeć w słyszanej muzyce. 
– Steve Reich
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taka muzyka jest elementem rdzennej kultury 
— do Afryki. Tamtejsze ludy wykorzystują re-
petycję, by wprowadzić wszystkich zebranych 
w jednolity trans. 

Chodzi o  utrzymywanie słuchacza w  jed-
nolitym stanie, o  ciągłe hipnotyzowanie. 
Osoba może potencjalnie odzyskać świa-
domość, ale ciągłość powtarzania sprawia, 
że może bez wysiłku oddać się transowi 
po raz drugi lub wczuć bez problemu po 
raz pierwszy. Muzyków tego nurtu zwano 
w  końcu New York Hypnotic School. Jest 
to możliwe właśnie dzięki tej »płaskości«. 
Początek jest środkiem i końcem jednocze-
śnie, a słysząc pierwsze kilka, kilkanaście se-
kund wiemy już o utworze wszystko, przez 
co możemy go naśladować w myślach. Tra-
cąc uwagę na minutę, w przypadku dzieła 
opartego o progresję dźwięków, nie mamy 
pojęcia, co straciliśmy. W  przypadku mini-
malizmu, nie ma takiego problemu.

Na pewno łatwiej jest nie słyszeć ambientu 
niż minimalizmu. Ten drugi można odbierać 
dwojako, bo skupiając się na dźwiękach, lub 
odsyłając odbiór dzieła na pola podświado-
mości, gdzie będzie działał na nas podpro-
gowo (omijając tutaj negatywne konotacje 
związane z  tym demonizowanym poję-
ciem). Mówimy tutaj o  grach, więc o  mu-
zyce ilustrującej, czyli drugim sposobie od-
bioru, który będzie muzykę traktował jako 
dopełnienie, chociaż o  własnych, dystynk-
tywnych właściwościach. Poza dziełem, jak 
powiedział Harold Schönberg:

Jest to hipnotyzujące lub nudne 
– zależy od preferencji.

Ponadto, minimaliści pokroju Steve’a Reicha 
(It’s Gonna Rain, Clapping Music, Drumming), 
Terry’ego Rileya (In C lub Reed Streams) czy 
Philipa Glassa (Music in 12 Parts, Glassworks) 
nieraz stawiali na repetycję, którą omówię 
poniżej. Co jednak warto zaznaczyć już teraz, 
to odwrócenie porządku odbioru dzieła. Przy-
jęło się myśleć o muzyce jako trwaniu i pro-
gresji, jako dziele o dramatycznej strukturze, 
które czynią ją sztuką efemeryczną, ulotną. 
Zasłyszany raz dźwięk słyszy się w  rzeczy 
samej raz, gdyż po chwili zastąpiony zostaje 
innym. Minimaliści z  kolei — przez zamiło-
wanie do pojedynczego sygnału — sięgnęli 
po repetycję, dając słuchaczowi możliwości 
dogłębnego i zupełnego odbioru. W miejsce 
następstwa pojawiła się stateczność i  nie-
przerwany, wykalkulowany ciąg.

Forma ich utworów jest zawsze 
„płaska”. Nie interesuje ich 
budowanie kulminacji,
manipulowanie napięciami 
i rozluźnieniami ani żadne 
wyraziste kontrasty. […] zdaje się 
nie zmierzać do żadnego celu.
– Tom Johnson

Repetycja to słowo klucz w  przypadku tego 
nurtu. Muzyka repetytywna od zarania dzie-
jów spełnia konkretne funkcje dla konkret-
nych społeczeństw, które m.in. korzystały 
z  hipnotycznych właściwości powtarzania 
wkoło tego samego dźwięku lub frazy. Świet-
nym tego przykładem są bębny bojowe sły-
szane podczas walki, by wprowadzić wojów 
w trans lub werble wytyczające rytm masze-
rującemu od kilku godzin wojsku. Dzisiaj ko-
rzystamy z  tej właściwości w  trakcie zabaw 
klubowych, gdzie muzyka ma odzwierciedlać 
niezmienność i niekończącą się zabawę. Przez 
stateczność i wprowadzanie słuchacza w kon-
kretny stan, minimalizm można obok am-
bientu czy musique d’ameublement nazwać 
immersyjnym oraz dalej aktualnym, chociaż 
ukrytym w zakamuflowanych formach.

To są jednak przykłady za ogólne i nie od-
dające zasług komu trzeba. Minimaliści się-
gają głębiej, do źródeł, bo w miejsce, gdzie 

Literatura użyta na potrzeby artykułu/źródła cytatów:

E. Strickland, Minimalism: Origins, USA 2010.

C. Cox, D. Warner (red.), Audio Culture, USA 2004.

S. Reich, Music as Gradual Process, USA 1968.

S. Reich, Writings on Music 1965-2000, USA 2004.

jan szaFranieC

mailto:jan.szafraniec%40gamemusic.pl?subject=
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Gdyby ktoś 20 lat temu powie-
dział mi, że Squaresoft (obecnie 
SquareEnix), firma najlepiej znana 
z serii gier Final Fantasy i Dragon 
Quest, dogada się z producentem 
filmów animowanych typu „Król 
Lew” czy „Zakochany kundel” na 
wspólne tworzenie gry jRPG, naj-
pewniej skwitowałbym to zda-
niem w  stylu „i  co, może jeszcze 
powiecie mi, że Cloud odbędzie 
epicką walkę z Kubusiem Puchat-
kiem?”. Dziś z czystym sumieniem 
mógłbym powiedzieć, że wcale 
nie byłem tak daleki od prawdy.

kinGdoM 
hearts – 
MuzyCzna 
bajka
Cz. 1

Z okazji premiery Kingdom Hearts III zapra-
szam Was w podróż, podczas której pozna-
cie początki tej baśniowej serii pełnej magii, 
różnorodnych postaci i zwrotów akcji, a któ-
ra pod względem stopnia skomplikowania 
fabuły może konkurować jedynie z  Metal 
Gear Solid. Na moje szczęście, zamiast pi-
sać streszczenie (!) historii opowiedzianej 
w Kingdom Hearts, skupię się na tym, co na 
gamemusic.pl jest naprawdę istotne – na 
muzyce. W pierwszej kolejności przyjrzymy 
się dwóm podstawowym odsłonom serii, 
które zostały wydane na stacjonarną kon-
solę PlayStation 2.

Wierzcie lub nie, ale Kingdom Hearts praw-
dopodobnie nigdy by nie powstało, gdyby 
nie… Super Mario 64. Pewnego dnia gwiazdy 
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ówczesnego Squaresoftu – Shinji Hashimoto 
i  Hironobu Sakaguchi – rozmawiali między 
sobą o  tej grze. Obu panów zafascynował 
otwarty, trójwymiarowy świat, w  którym to 
gracz mógł decydować, co chce robić w da-
nej chwili i dokąd iść. W takich grach jak Final 
Fantasy VII czy Chrono Cross niepodążanie 
z  góry wyznaczoną przez twórców ścieżką 
jest wręcz nie do pomyślenia.

Shinji i Sakaguchi poważnie myśleli nad stwo-
rzeniem gry podobnej do dzieła Nintendo. Byli 
jednak realistami i dobrze wiedzieli, że trudno 
będzie rywalizować pod tym względem z wą-
satym hydraulikiem, który do dziś jest uznawa-
ny przez wielu za ikonę gier wideo. Potrzebny 
był skuteczny wabik – coś, co było równie roz-
poznawalne na całym świecie i przyciągnie do 
nowego tytułu rzeszę graczy. I niekoniecznie to 
coś musiało być związane z grami. Rozmowę 
obu panów podsłuchał wtedy jeszcze nieopie-

rzony designer w Square, Tetsuya Nomura, któ-
ry najpewniej uznał, że nie ma rzeczy niemożli-
wych. Zgłosił się na ochotnika, by poprowadzić 
do końca projekt-marzenie Shinjiego i Sakagu-
chiego, a ci zgodzili się niemal od razu. Od słów 
do czynów, od kilku biznesowych spotkań do 
podpisania paru papierów, prace nad wspól-
nym projektem Squaresoftu i Disneya ruszyły 
pełną parą w lutym 2000 roku.

W trakcie kompletowania zespołu do nowego 
projektu należało wybrać osobę, która stwo-
rzy soundtrack. Początkowo sądzono, że tego 
zadania podejmie się niezastąpiony Nobuo 
Uematsu, jednak ten był zbyt zaabsorbowany 
pracą nad serią Final Fantasy – ledwo odsapnął 
po wydaniu w połowie 2000 roku „dziewiątki”, 
a  za chwilę musiał zakasać rękawy do pracy 
nad „dziesiątką”. W  dodatku zaangażował do 
pomocy Masashiego Hamauzu i Jun’ya Naka-
no, co sprawiło, że już i tak skromna giełda na-
zwisk w Squaresofcie mocno się skurczyła.

Ostatecznie do zadania skomponowania so-
undtracku do nowego projektu Squareso-
ftu i Disneya przydzielono Yoko Shimomurę 

Shimomura znana jest z tego, 
że inspiracje czerpie ze świata 
zewnętrznego i ludzkich emocji.
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– młodą i  niezwykle utalentowaną kompo-
zytorkę, która już wcześniej dała się poznać 
fanom twórczości Square jako autorka mu-
zyki m.in. do Legend of Mana, Super Mario 
RPG i Parasite Eve. Shimomura początkowo 
nie była pewna, czy powinna podjąć się tego 
wyzwania, jednak po latach świat graczy 
zgodnie uzna, że pokonując wątpliwości ar-
tystka postawiła pierwszy i zarazem najważ-
niejszy krok w swojej karierze.

Shimomura znana jest z  tego, że inspiracje 
czerpie ze świata zewnętrznego i  ludzkich 
emocji, a także z muzyki klasycznej, której na-
miętnie słucha od wczesnych lat dzieciństwa. 
Można więc uznać, że praca nad magicznym, 
wypełnionym po brzegi nostalgią i dziecinną 
niewinnością Kingdom Hearts powinna być 
spełnieniem jej marzeń. I  tak też było, choć 
z początku nic na to nie wskazywało. Pierw-
szy podstawowy problem: jak ożenić ze sobą 
cały świat Disneya, z którym większość z nas 
dorastała, ze stylem znanym z  gier Square? 
To nie jest Super Mario RPG, gdzie mieliśmy 
do czynienia z praktycznie nową grą z Mario 
w roli głównej i można było ot tak włożyć do-
wolne nuty na modłę gier Nintendo.

W  tamtym czasie dosłownie nikt, ani gra-
cze, ani dziennikarze, nie był w  stanie sobie 
wyobrazić, jak mogłaby brzmieć muzyka do 
świeżo zapowiadanego Kingdom Hearts, 
a co dopiero mówić o samej jej autorce. Shi-
momura czuła tym samym ogromną presję 
podczas pracy nad aranżacjami najbardziej 
znanych motywów z  filmów Disneya, aby 
nie zawieść fanów, a  także w  trakcie kom-
ponowania oryginalnych kawałków. Nie po-
magał jej przy tym fakt, że… PlayStation 2 
czasami „nie domagała”. Artystka niejedno-
krotnie podkreślała w wywiadach, że starała 
się w nowych aranżacjach zachować nastrój 
i  atmosferę znane z  oryginalnych utworów 
Disneya, ale przy systemie nagłośnieniowym 
PS2 było to po prostu niemożliwe. Shimomu-
ra musiała się nieźle napracować, by na koń-
cu wszystko poszło po jej myśli, przynajmniej 
w większej mierze. I tak to się wszystko kręci-
ło, aż przez dwie części Kingdom Hearts.

Jak już wspomniałem, Shimomura w  trakcie 
swojej pracy czerpała inspirację ze wszystkie-

go, co ją otaczało: od grafik koncepcyjnych 
i  scenariuszy, aż do rozmów o  grze w  cztery 
oczy z samym Nomurą. Postarała się o to, aby 
każdy utwór wpasował się zarówno w otocze-
nie, jak i  w  emocje towarzyszące postaciom, 
niezależnie od tego, czy są to nowe aranżacje 
disneyowskich motywów, jak This is Hallo-
ween, Mickey Mouse Club March, He’s a Pirate, 
Winnie the Pooh, czy znany z „Fantasii” Night 
on Bald Mountain (oryginalnego autorstwa 
Modesta Musorgskiego), czy utwory stworzo-
ne od początku z myślą o Kingdom Hearts.

A  skoro już o  nich mowa, trudno nie wspo-
mnieć o  najważniejszych z  nich. Delikatne 
dźwięki fortepianu zagrane w  Dearly Belo-
ved, który jest ulubionym utworem Shimo-
mury (moim również), na wiele lat stanie się 
wizytówką całej serii. Z kolei Hikari i Passion 
to motywy-symbole obu części Kingdom 
Hearts, które zostały od początku napisane 
i zaśpiewane przez urodzoną w Stanach Zjed-
noczonych gwiazdkę muzyki pop, Hikaru 

©Square Enix
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Utadę. Sam Nomura przyznał nawet, że nie 
wyobrażał sobie nikogo innego do ich wy-
konania. Ja z  kolei nie wyobrażam sobie ni-
kogo innego, kto podszedłby do swojej pra-
cy z podobną pasją, co Utada. Przykro mi to 
mówić, ale w znacznej części współczesnych 
jRPG-ów motywy przewodnie są grane bez 
duszy, byleby były. To jest straszne marno-
trawstwo, bowiem to właśnie w nich tkwi po-
tencjał na stworzenie czegoś, do czego gra-
cze będą wracać wielokrotnie (patrz przykład 
Wild Arms czy Secret of Mana). I nie mówię 

pomiędzy lekką, kolorową atmosferą, a  tym 
zdecydowanie bardziej mrocznym klimatem. 
Zdecydowany numer jeden wśród fanów serii.

W przypadku wydanego w 2006 roku albumu 
Kingdom Hearts II trudno mówić o powtórze-
niu sukcesu. Powiem to w skrócie: soundtrack 
był może nieco więcej niż w  połowie tak do-
bry, jak jego poprzednik. Plany i możliwości był 
duże, ale końcowe wykonanie określiłbym jako 
“średniawe”. Do najcięższych zarzutów zaliczono 
m.in. recycling ogranych utworów i zbędne syn-
tezatory Takeharu Ishimoto (uwierzcie mi, zde-
cydowanie lepiej przyjmą się rok później w The 
World Ends With You). To nie jest zły album, 
bo w  pełni spełnia swoją rolę w  grze i  mimo 
wszystko dobrze się go słucha. Ale gdy do jego 
powstania zatrudnia się większą ekipę i zapra-
sza do pomocy legendarną Tokyo Philharmonic 
Orchestra, to trzeba się liczyć z bardzo wysokimi 
oczekiwaniami swoich odbiorców. A  te zostały 
spełnione tylko do pewnego momentu.

Niezależnie od tego, czy pierwszy album 
z serii okazał się sukcesem, drugi czymś za-
ledwie dobrym, a reszta jest prawdziwą jaz-
dą po sinusoidzie (więcej o  tym w  drugiej 
części), absolutnie nie można odmówić Yoko 
Shimomurze jednego: stworzyła iście musi-
calowe kompozycje, których próżno szukać 
w innych grach jRPG. To z całą pewnością nie 
przypomina kolejnego Final Fantasy, ani też 
jej poprzednich dzieł. Od momentu wydania 
pierwszej odsłony Kingdom Hearts byłem 
pod ogromnym wrażeniem tego, jak na pod-
stawie dotychczasowych doświadczeń i baj-
kowego świata na licencji udało jej się stwo-
rzyć swój własny niepowtarzalny styl.

Dla tych, którym seria jest jeszcze obca, mam 
wiadomość: nie dajcie się zwieść. Kingdom 
Hearts to nie jest ani Disney, ani Square. To po 
prostu Yoko Shimomura i  jej bardzo szeroki 
wachlarz emocji i  atmosfery, które towarzy-
szą graczowi od głównego menu, aż do napi-
sów końcowych. Jest to niemała sztuka, a jej 
udało się tego dokonać dwukrotnie. Pytanie, 
czy i do trzech razy sztuka?

Kingdom Hearts to nie jest ani 
Disney, ani Square. To po prostu 
Yoko Shimomura.

tu tylko o odtworzeniu utworu na Spotify czy 
YouTube, ale o powrocie do samej gry. Utada 
ze swoich motywów uczyniła sztukę – one 
nie tylko bardzo dobrze brzmią, ale też ich 
słowa i  wykonanie wprost odnoszą się do 
świata i postaci Kingdom Hearts.

Album z muzyką do pierwszej odsłony King-
dom Hearts wydano w 2002 roku i – wbrew 
obawom autorki – został bardzo ciepło przyję-
ty przez graczy i dziennikarzy, czego dowodem 
jest cała sterta nagród, w  tym tytuły najlep-
szego soundtracku roku. Muzyka z Kingdom 
Hearts zdobyła uznanie za dostarczenie przy-
jemnych doznań, płynących ze słuchania me-
lodii w idealnym wykonaniu New Japan Phil-
harmonic Orchestra, doskonałe wpasowanie 
ich do baśniowej otoczki towarzyszącej całej 
grze oraz za umiejętne żonglowanie styla-
mi, dzięki czemu udało się odnaleźć balans 

paweł deMbowski

mailto:pawel.dembowski%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/PabloSanEscobar
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 Album już dostępny!

ResuRRection of the night: 
AlucARd’s elegy 

music from „cAstlevAniA: symphony of the night”

https://bandcamp.materiacollective.com/album/resurrection-of-the-night-alucards-elegy-music-from-castlevania-symphony-of-the-night
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Co nas 
straszy 
w silent 
hill 1-4?

Seria Silent Hill, a zwłaszcza jej pierwsze 
cztery części, to gry mające już status 
kultowych wśród miłośników horrorów. 
Pełne emocji historie, przerażające po-
stacie potworów autorstwa Masahiro Ito, 
a przede wszystkim muzyka Akiry Yama-
oki, to najmocniejsze cechy tej serii. 

Akira Yamaoka dla każdej z części napisał melodyj-
ne, wpadające w ucho utwory oparte na brzmieniu 
gitar, fortepianu i syntezatorów – wystarczy wspo-
mnieć słynny temat główny z  pierwszej odsłony 
Silent Hill, czy liryczny Promise (reprise) z  Silent 
Hill 2. nie na takich elementach tych soundtrac-
ków skupimy się jednak w tym artykule.

Silent Hill to seria horrorów, a jak powszechnie wia-
domo, horrory mają za zadanie nas przestraszyć. 
muzyka odgrywa w  tym procesie ogromną rolę. 
Dźwięki o niskiej czy bardzo wysokiej częstotliwo-
ści, modulowane czy suche, chropowate brzmie-
nia wywołują u odbiorcy poczucie zagrożenia, co 
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pozostało nam z  czasów pierwotnych. Ko-
jarzyły się one wtedy albo z drapieżnikami, 
albo z czymś nieznanym, a nieznane budzi 
lęk. Twórcy muzyki do horrorów chętnie 
to wykorzystują, tworząc atmosferę grozy 
przy pomocy instrumentów smyczkowych, 
Yamaoka jednak postanowił użyć w  tym 
celu instrumentów elektronicznych..

Wydana w  1999 roku pierwsza część serii 
pomimo upływu lat nadal potrafi przestra-
szyć. Dzieje się to również za sprawą muzy-
ki, która w tej odsłonie gry jest wyjątkowo 
surowa i  nieprzyjemna. Kompozytor przy 
pomocy prostych środków potrafił sprawić, 
że lokacje takie jak alejka, gdzie po przekro-
czeniu furtki z  napisem „Beware the dog” 
po raz pierwszy wkraczamy w  przerażają-
cy alternatywny świat, czy też szkoła pełna 
kreatur przypominających dzieci ze szczyp-
cami zamiast rąk, przemierzałam z  duszą 
na ramieniu.

Narastające, metaliczne uderzenia w  All, 
transowy rytm połączony z  czymś na 
kształt przetworzonej syreny w Over i De-
vil’s Lyric. Rytmiczny puls i  dysonansowe 
syntezatory w  zestawie z  wysokim, nie-
pokojącym dźwiękiem w  I’ll Kill You czy 
kompletna kakofonia w My Heaven. Ideal-
ny akompaniament do ucieczki przed (lub 

Akira Yamaoka stworzył 
przerażający dźwiękowy świat.
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Podobnie rzecz ma się z  Silent Hill 4: The 
Room. Sekwencje niepokojących dźwię-
ków służą tutaj jako wstęp lub zakończenie 
poszczególnych utworów, jak w  Waverer 
czy Room of Angel. Na szczególną uwagę 
zasługuje jednak The Last Mariachi, wa-
riacja słynnego tematu z  pierwszego Si-
lent Hill, zagrana w  stylu flamenco na tle 
syntezatorowego drona. Słysząc ten utwór 
w menu gry, czujemy się idealnie wprowa-

walką z) egzemplarzami z bestiariusza Ito. 
Soundtrack z  pierwszej części Silent Hill 
uważam za najbardziej przerażający z całej 
serii, a z pewnością był przerażający i uni-
katowy w czasach, kiedy powstała gra.

W samej grze za to usłyszymy 
sporo nieprzyjemnych w odbio-
rze syntezatorowych pętli.

Soundtrack z pierwszej części 
Silent Hill uważam za najbardziej 
przerażający z całej serii.

Silent Hill to seria horrorów, a jak 
powszechnie wiadomo, horrory 
mają za zadanie nas przestraszyć.

Druga odsłona serii skupia się na tragizmie 
opowiadanej historii, stąd i  muzyka w  niej 
jest mniej surowa, a  bardziej dopracowana 
i melancholijna, choć i  tutaj nie brakuje ra-
sowych dźwiękowych straszaków. Transo-
wy rytm w Ashes and Ghost i The Darkness 
That Lurks in Our Minds, noise’owe zgrzyty 
w  Block Mind czy pulsująca basowa pętla 
w  Silent Heaven to najmroczniejsze frag-
menty Silent Hill 2 OST, które przyprawiają 
tę opowieść o  poczuciu winy i  osobistych 
tragediach mieszanką napięcia i lęku.

Silent Hill 3 z  kolei w  swoim soundtracku 
ma bardzo niewiele pozycji, które jeżą włosy 
na głowie, a  jeśli już jakieś są, to są to nie-
pokojące wstępy do właściwych utworów 
(ale funkcjonujące samodzielnie w grze), jak 
A Stray Child czy Innocent Moon. Wyjątkiem 
są tutaj oparty na quasi-plemiennym, nie-
pokojącym zaśpiewie Prayer oraz mroczne, 
przesterowane Heads No.2. W samej grze za 
to usłyszymy sporo nieprzyjemnych w  od-
biorze syntezatorowych pętli, tak charakte-
rystycznych dla tej serii.

dzeni w  klimat tajemniczych morderstw 
popełnianych zza grobu, choć sama gra 
straszy nie tyle soundtrackiem, co bardziej 
sound designem.

Począwszy od trzeciej części Silent Hill, so-
undtracki skupiają się bardziej na utworach 
o  strukturze typowo piosenkowej, zwłasz-
cza zważywszy na fakt, że do audio teamu 
dołączyła wokalistka Mary Elizabeth Mc-
Glynn. Nie zmienia to faktu, że Akira Yama-
oka stworzył przerażający dźwiękowy świat, 
służący jako akompaniament do psycholo-
gicznego horroru, który jest po dziś dzień 
inspiracją dla twórców przeróżnych gier, 
gdzie strach łączy się z ciekawą historią. Po-
łączenie nieprzyjemnych dla ucha dźwię-
ków z  sugestywnym obrazem i  ciekawą 
rozgrywką to idealna recepta na przestra-
szenie gracza.

izabela besztoCha

©Konami Digital Entertainment

mailto:izabela.besztocha%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/IzaGameMusic
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orkiestra 
na żyCze-
nie
Czyli skryptowanie 
Muzyki

Muzyka do gier powinna być płynna. To 
dosyć oczywiste stwierdzenie, ale warto 
od niego zacząć. Ścieżka audio powinna 
reagować na poczynania gracza, powin-
na podążać krok za nim, a jednocześnie 
przewidywać jego ruchy, wiedzieć, kie-
dy uderzyć w czułą nutę, a kiedy nała-
dować testosteronem epickie wejścia 
gracza na polu bitwy. Jak jednak zmu-
sić dość poukładany twór, jakim jest 
oprawa muzyczna, by elastycznie do-
pasowywała się do stylu gracza i  jego 
miejsca w świecie gry?

a
r

ty
k

u
ły

87



A
R

TY
K

U
ŁY

88

Ścieżka audio powinna reago-
wać na poczynania gracza, po-
dążać krok za nim, a jednocze-
śnie przewidywać jego ruchy.

Odpowiedź jest prosta: skrypty. Skrypty to 
nic innego jak zaprogramowane komen-
dy, które zmuszają pewne obiekty w  sil-
niku gry, by te wykonywały odpowiednią 
akcje w odpowiednim momencie. Gra nie 
jest tutaj jasnowidzem przewidującym ru-
chy gracza. Gra wie dokładnie, co powin-
na zrobić tuż po tym, gdy bohater prze-
kroczy wrota areny, gdzie za chwilę stoczy 
się walka z finałowym bossem. Patrząc na 
to od strony kompozytora muzyki, trzeba 
zwracać uwagę, by utwory były w  stanie 
reagować na skrypty w  sposób naturalny. 
Mam na myśli, by nie były to wyraźne prze-
skoki, zgrzyty między utworami. Nie jest 
to oczywiście łatwe i  wielu, nawet bardzo 
dobrych kompozytorów miewa problemy 
z  elastycznymi oraz łatwymi do pocięcia 
kompozycjami. Weźmy sobie pierwszy 
przykład: The Elder Scrolls V: Skyrim od 
Bethesda Softworks.

Osobiście jestem wielkim fanem twórczo-
ści Jeremy’ego Soule’a, wręcz uwielbiam 
utwór Streets of Whiterun – spokojną, jasną 
i bardzo klimatyczną kompozycję, ale sama 
gra wykłada się na polu płynności ścież-
ki dźwiękowej. Kompozycje, które grają 
nam przy okazji zwiedzania tego pięknego 
świata, są skomponowane bardzo dobrze, 
świetnie się zapętlają, więc ma się wrażenie 
pięknej, jednolitej, niekończącej się muzyki. 
Pierwszy zgrzyt pojawia się, gdy wchodzi-
my na terytorium jakiegoś potwora (sam 
testowałem to na terytorium smoka). Gra 
przechodzi w utwory o większej dynamice 
w  sposób dość amatorski: wycisza spokoj-
ną kompozycję, pogłaśniając tym samym 
kompozycję dynamiczną. Daje to momen-
tami wrażenie dość dużego zgrzytu, a  co 
więcej, słyszymy to dużo wcześniej, niż wi-
dzimy zbliżającą się bestię. Grając w  Sky-
rima, po samej muzyce byłem w  stanie 
stwierdzić, co mnie spotka w przeciągu kil-
kunastu najbliższych sekund.

Kolejnym rodzajem skryptowania muzy-
ki są miejsca, gdzie niezależnie od tego, 
co gracz robi, zawsze będzie musiał wejść 
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pokroju charakterystycznych instrumen-
tów perkusyjnych. To, w  połączeniu z  na-
głym wejściem dynamicznej muzyki, może 
dać nam zgrzyt, gdzie dwie partie perkusyj-
ne nie będą grały w  tempo. Jeremy Soule 
w Skyrimie bardzo roztropnie postąpił, kon-
fliktując ze sobą utwory. Spokojne kompo-
zycje, jeśli już muszą być zastąpione przez 
gwałtowniejsze i bardziej dynamiczne par-
tie, zwykle ograniczają swój dynamizm 
do pojedynczych akcentów perkusyjnych, 
jak np. w  utworze Ancient Stones, który 
posiada akcenty rozłożone bardzo szero-
ko. Ustrzegł się w  tym przypadku sytuacji, 
gdzie dwa utwory o dużym natężeniu sekcji 
perkusyjnej zaczną ze sobą grać w nierów-
nym tempie.

w  ten skrypt. Szczególnie zauważalne jest 
to w grach akcji, gdzie nie jesteśmy rzuceni 
w wielki otwarty świat, a to gra prowadzi nas 
jak po sznurku. Bardzo dobrym przykładem 
są tutaj gry z serii Uncharted, w których aż 
roi się od takich właśnie skryptów. Co cieka-
we, praktycznie każdy taki skrypt okraszo-
ny jest nagłym, dosyć głośnym, a  przede 
wszystkim dominującym dźwiękiem. Mam 
tutaj na myśli okrzyki głównych bohaterów, 
wybuchy, strzały itd. Taki zabieg ma kilka 
różnych zastosowań, a  w  naszym przypad-
ku skutecznie maskuje zmianę muzyki. Cię-
cia w muzyce, często w momentach, gdzie 
gracz zatrzyma się na chwilę (by uzupełnić 
zdrowie, przeładować broń itd.), są bardzo 
trudne do wykonania pod względem tech-
nicznym, gdyż gracz nieidealnie w rytm mu-
zyki wbija się w akcję. Tak więc albo muzyka 
spóźnia się ze zmianą o takt, bądź nawet całą 
sekwencję, albo zostaje brutalnie przycię-
ta i wklejony zostaje inny utwór. Po to więc 
stosuje się dźwięki zagłuszające muzykę, by 
zamaskować takie właśnie zabiegi.

W  pracy kompozytora muzyki do gier na-
leży zwracać szczególną uwagę na to, jak 
kompozycje brzmią w  ujęciu całości gry 
oraz jaką będą pełniły rolę w  poszczegól-
nych jej fragmentach. Skrypty odpalają 
utwory bezlitośnie. Jeśli tylko sytuacja na to 
pozwala, gra włączy kolejny utwór i  to od 
zespołu dźwiękowców zależy, czy przewidzi 
się problemy wynikające z  niestandardo-
wego timingu w grze. Kompozytor zaś po-
winien tak zaprojektować ścieżkę dźwięko-
wą, by utwory nie „zjadały” się wzajemnie. 
Można uniknąć takiego kanibalizmu w pro-
sty sposób. Momenty spokojne, gdzie gracz 
zwiedza świat, powinno się udźwiękawiać 
równie spokojnymi kompozycjami. To oczy-
wiste stwierdzenie, ale wielu kompozyto-
rów nie zdaje sobie z tego sprawy.

Tworzą oni utwory o  spokojnej charakte-
rystyce, wypełniając je „przeszkadzajkami” 

Kompozycje, które grają nam 
przy okazji zwiedzania tego 
pięknego świata, są skompono-
wane bardzo dobrze.

Spokojne kompozycje, jeśli już 
muszą być zastąpione przez 
gwałtowniejsze i bardziej dyna-
miczne partie, zwykle ogranicza-
ją swój dynamizm.

Podsumowując moje rozważania, mogę 
powiedzieć tylko jedno: skrypty to  stan-
dard w świecie gier wideo. Tego nie da się 
uniknąć, są one integralną częścią gier. 
Kompozytorzy nauczyli się tworzyć muzy-
kę w taki sposób, by ta radziła sobie w wielu 
bardzo trudnych warunkach. Utwory pisa-
ne są więc w  taki sposób, by móc wpaso-
wać się w rytm nadawany w grze, ponieważ 
to gracz nadaje tempo i to on jest swoistym 
dyrygentem ścieżki dźwiękowej.

krzysztoF kus

mailto:christopher.kus%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/Krzyszt57705079
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dlaCzeGo żyjeMy w 
złotej 
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Muzyki 
z Gier?
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Ciemna sala. Tylko gdzieniegdzie 
klimatyczne światła ciasno powbi-
jane między wyczekujących ludzi. 
W  końcu „With the lights out is 
less dangerous”. Ale to nie rockowa 
gwiazda zebrała dziś takie tłumy.

Na scenie rozgaszcza się właśnie 
folklor na metalową nutę, który 
w dodatku swoją trasę gra nieprze-
rwanie już od kilku lat. A dokładnie 
od premiery „Wiedźmina 3”, kie-
dy o zespole Percival usłyszał cały 
świat – nie przesadzając.

Koncerty muzyki z  gier to prawdziwe 
widowiska. W  tle za zespołem widzimy 
urywki z  gry, a  na scenie nierzadko też 
tańce i  cosplaye, które wypełniają prze-
strzeń między muzykami (muzyką) a pu-
blicznością. To właśnie takie imprezy 
świetnie pokazują, że soundtracki z  gier 
wideo mają się dobrze jak nigdy wcze-
śniej – a  w  tłumach, które wędrują z  tej 
okazji do teatrów, filharmonii czy sali 
koncertowych można spotkać nie tylko 
gamerskich freaków, ale też po prostu 
melomanów. Tak jak co roku na Game 
music Festival.
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Mimo że koncerty z  gamingowymi moty-
wami odbywały się przecież już w  latach 
80., to właśnie teraz nadszedł prawdziwy 
boom na muzykę z gier – dlaczego właści-
wie teraz?

Po pierwsze gry wideo to obecnie czysta 
popkultura, więc na ich grzbiecie sound-
tracki przedostają się do świadomości ma-
sowych odbiorców i  robią sobie tam sporo 
miejsca dla siebie.

To mniej więcej tak, jak usłyszeć piosenkę, 
która od razu maluje nam pod powiekami 
obraz romantycznego spotkania z  wyjąt-
kową osobą. Albo zapach piernika, który 
przypomina, że coraz bliżej święta. Mniej 
więcej.

Po drugie – miejsce w  popkulturze pod-
trzymywane jest przez popkulturowe me-
dia. Nigdy nie było łatwiejszego dostępu do 
muzyki (zwłaszcza ultra niszowej) niż w cza-
sach YouTube i  Spotify (nasz kanał). Na 
tej drugiej platformie znajdziemy zresztą 
playlisty zapełnione nie tylko muzyką wy-
ciągniętą z konkretnych gier, ale też utwo-
rami, które według fanów warto by do tej 
gry wrzucić, a przynajmniej puścić je sobie 
w tle w czasie grania.

BBC Radio 3, w którym aż roi się od klasy-
ki, ma w  swojej ofercie program Sound of 

Idea muzyki ilustracyjnej polega 
na naśladowaniu dźwięku ota-
czającego świata.

Muzyka opiera się na emocjach, 
a trudno o większy ładunek 
emocjonalny niż dźwięki, które 
słyszało się w czasie immer-
syjnego pokonywania wyzwań 
i przeżywania niecodziennych 
doświadczeń.
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To wszystko sprawia, że nawet 
tradycyjne, masowe media za-
czynają tworzyć audycje dedy-
kowane gamingowi, a kompo-
zytorzy muzyki do gier stają się 
automatycznie gwiazdami.

Gaming poświęcony właśnie muzyce z gier. 
Prowadzi go zresztą Jessica Curry, laureatka 
nagrody BAFTA za soundtrack do Everybo-
dy’s Gone To Rapture.

To analogiczna sytuacja jak w  przypadku 
muzyków filmowych. John Williams przez 
długi czas nie był uznawany przez konser-
watywne środowisko muzyki klasycznej za 
jednego z nich, mimo że za swoje orkiestro-
we wyczyny otrzymał 5 Oscarów, 3 Emmy, 

4 Złote Globy i, co najważniejsze, 23 nagro-
dy Grammy (!). W dodatku to właśnie jego 
twórczość przyciągnęła do klasycznego ga-
tunku całe rzesze fanów wcześniej zupełnie 
z  nim niezwiązanych – fanów kina. To po-
dobny mechanizm jak w przypadku Wiedź-
mina, który bez gier CDPR pozostałby za-
pewne jeszcze przez długi czas po prostu 
kolejną dobrą sagą dla miłośników fantasy.

Gry zresztą, jako najbardziej interaktywne 
medium, kilka razy same stały się platformą 
muzyczną. Zdarzały się już koncerty, które 
nie wychodziły z gier i wirtualnej rzeczywi-
stości, dosłownie – jak wtedy, gdy niejaki DJ 
Marshmello wystąpił w Fortinate dla ponad 
10 milionów ludzi. Tymczasem skrzypaczka 
Lindsay Stirling (znana z utworu w zwiastu-
nie Assassin’s Creed 3 i  coverów z  Legend 
of Zelda i  Dragon Age: Inqusition) zagrała 
swój koncert jako avatar (ubrana w kombi-
nezon motion-capture) z możliwością oglą-
dania występu w okularach VR.

To trochę ciekawostki, a  trochę być może 
rzut okiem w przyszłość, chociaż raczej nic 
nie zastąpi posłuchania muzyki na żywo 
i zobaczenia swoich idoli w fotonach, a nie 
w pikselach. Tak czy inaczej, mimo całkiem 
bujnej historii, muzyka z gier jeszcze nigdy 
nie miała się lepiej.

MaCiej baska

© Joanna Gałuszka

© Joanna Gałuszka
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Co Może 
popsuć 
dobry 
konCert? 
Cz. 1

Kiedy w naszym skromnym gronie 
redakcyjnym planowaliśmy pierw-
szą edycję Game Music Festival, pa-
dła propozycja, aby nad orkiestrą 
zawiesić ogromny ekran.
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na nim miałyby być wyświetlane sceny 
z  gier, z  których muzykę odgrywano ak-
tualnie podczas koncertu. Z  podobnego 
rozwiązania korzysta chociażby znane 
na świecie Video Games Live. Powody, 
dla których ostatecznie zrezygnowaliśmy 
z  tego pomysłu, były dwa: po pierwsze 
ekran zasłoniłby widok osobom siedzą-
cym za orkiestrą, a po drugie pomysł sam 
w sobie jest po prostu zły.

Idea muzyki ilustracyjnej polega na na-
śladowaniu dźwięku otaczającego świa-
ta. To dzięki niej odbiorca jest w  stanie 
wychwycić za pomocą słuchu elemen-
ty charakterystyczne dla danej sytuacji. 
najlepszym tego przykładem jest Lot 
trzmiela nikołaja rimskiego-Korsakowa: 
odpowiednia instrumentalizacja i  tempo 
sprawiają, że każdy jest w stanie wyobra-
zić sobie przelot owada.

W  przypadku soundtracków do gier od-
grywanych na żywo działa to nieco ina-
czej: muzyka nie naśladuje dźwięków 
świata zewnętrznego, ale gracze i  tak są 
w stanie wychwycić te najbardziej charak-
terystyczne elementy. Dzięki temu potra-
fią w swojej wyobraźni przywołać te frag-
menty rozgrywki, w  których występują 
dane utwory. na przykład fani serii Final 
Fantasy są w  stanie z  łatwością przypo-
mnieć sobie scenę walki z  ostatnią prze-
mianą Sephirotha podczas odgrywania 
One Winged Angel. Z kolei ci znający se-
rię Assassin’s Creed potrafią w wyobraźni 
przenieść się do Wenecji, słuchając lecą-
cego w tle ezio’s Family.
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ło, zaczął bez wstępu i  z  przytupem – od 
odegrania na scenie wszystkich najbardziej 
znanych utworów z  serii Castlevania. Było 
głośno, światła migotały, na ekranie mnó-
stwo obrazków. Przez pewien czas czułem 
się jak dziecko, przed którym wymachuje 
się kluczykami od mieszkania.

Czy coś zapamiętałem z tego wystąpienia? 
Tylko to, że ktoś próbował mnie ogłuszyć 
i  oślepić. Brakowało mi chociażby przed-
stawienia w  skrócie, czym jest Castlevania 
(szczególnie w Polsce ze świecą szukać lu-
dzi, którym ta seria jest znana), zapowiedzi 
utworów, albo chociaż zachowania jakiejś 
chronologicznej ciągłości. Był chaos, przez 
który trudno było mi się skupić na muzyce.

Moim zdaniem w koncertach należy uczest-
niczyć przede wszystkim ciałem i  duszą. 
Dodatkowe bodźce zewnętrzne są jedynie 
rozpraszaczami, przez które coraz mniej 
zwracamy uwagę na muzykę. A  jeśli ktoś 
koniecznie chce, aby przed oczami migały 
obrazki, może udać się do kina na „Aven-
gersów”. Wrażenia porównywalne, ale na-
cisk położony na zupełnie inne zmysły.

Dlatego organizując koncert muzyki z gier 
należy zadać sobie pytanie: po co to psuć? 
Czy istnieje jakiś racjonalny powód, dla któ-
rego warto montować ekran nad orkiestrą, 
gdzie pokazywano by urywki ze zwiastu-
na jakiejś gry albo fragment gameplayu? 
Gwarantuję Wam, że na żadnym koncer-
cie – a już tym bardziej na takim, który ma 
miejsce w ogromnej sali koncertowej – nie 
oczekuję migoczących obrazków, laserów 
świecących mi prosto w  oczy czy innych 
wspomagaczy, żeby cieszyć się ze słuchania 
muzyki na żywo.

Idea muzyki ilustracyjnej polega 
na naśladowaniu dźwięku ota-
czającego świata.

Najlepszym z  najgorszych przykładów na 
nadużywanie efektów wizualnych i  dźwię-
kowych podczas koncertów jest wspomnia-
ny przeze mnie Video Games Live. Niewąt-
pliwie Tommy Tallarico odwalił kawał dobrej 
roboty, aby zaprezentować muzykę z  gier 
szerszemu odbiorcy. Tyle tylko, że więcej 
w tym scenicznej rozrywki niż czerpania ra-
dości płynącej ze słuchania muzyki na żywo.

Weźmy na ten przykład ostatni koncert 
VGL, który odbył się kilka lat temu w  Kra-
kowie. Tallarico, jak na showmana przysta-
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paweł deMbowski
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mailto:pawel.dembowski%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/PabloSanEscobar
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 Album już dostępny!

hollow Knight 
PiAno collections 

https://bandcamp.materiacollective.com/album/hollow-knight-piano-collections
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Materia Collective istnieje już od czterech lat 
i  ciągle pracuje z  młodymi, pełnymi pomysłów 
artystami ze świata muzyki do gier. Wytwórni 
tej zdecydowanie daleko do miana „typowej”, 
jest to bowiem śmiała inicjatywa pomagająca 
kompozytorom w kwestiach również prawnych 
i technicznych. 

teMat nuMeru

Materia 
ColleCtive 
‒ MeCenasi 
koMpozy-
torów

a
r

ty
k

u
ły



A
R

TY
K

U
ŁY

99

a
r

ty
k

u
ły

99



A
R

TY
K

U
ŁY

100

Dzięki szerokiemu gronu współpracują-
cych ze sobą muzyków, każdy z nich może 
się dowiedzieć wartościowych rzeczy 
i  dzielić pomysłami wreszcie możliwymi 
do zrealizowania. Czy jest to cover album 
czy wydawnictwo bardziej kameralne, 
jego twórca trafia pod skrzydła profesjo-
nalistów i wręcz mecenasów, co czyni z tej 
współpracy wręcz niepowtarzalną okazję. 
Takie są fundamenty wytwórni materia 
Collective. Od lat jest to społeczność fa-
nów i  profesjonalistów zarazem, którzy 
zrzeszają się, by razem tworzyć i  popula-
ryzować muzykę z gier wideo.

Dyskografia wytwórni pokazuje, 
jak bardzo cenią sobie otwartość.

Co więc czyni materia Collective tak ce-
nioną wytwórnią? Jej popularność bierze 
się z  ludzkiego podejścia zarówno do arty-
stów, jak i  słuchaczy — jako pełen nadziei 
i marzeń muzyk, tutaj chciałbym rozpocząć 
swoją karierę. I  to jeszcze jaką, bo kto nie 
chciałby być częścią Final Fantasy, Legend 
of Zelda czy nier: Automata? 

Dyskografia wytwórni (trafiająca w różnora-
kie gusta) pokazuje, jak bardzo cenią sobie 
otwartość, co widać chociażby na ich Face-
booku. To inkluzywne podejście przenosi się 
także na relacje ze słuchaczami, bo bibliote-
ka albumów jest łatwo dostępna dla każde-
go i to za darmo. Jest to muzyka od i dla każ-
dego, kto docenia gry wideo. Jest to rzecz, 
której nie sposób nie pokochać.
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ANOTHER WORLD SYMPHONY
Obiecujący tytuł tego wydawnictwa to nic 
w  porównaniu z  tym, jak wspaniale ono 
brzmi. Krążek ten jest niesamowity nie tyl-
ko jako komentarz do kultowej gry wideo, 
ale również jako lekcja mistrzowska w kre-
owaniu całej palety emocji i nastrojów.

PLUCKHEAD: A CUPHEAD 
STRING ALBUM
Ten pełen gitar i smyczków krążek rzuca 
nowe światło na jazzowe melodie z  Cu-
phead, przekazując ducha gry w zupełnie 
nowej formie.

CELESTE (ORIGINAL  
SOUNDTRACK)
niczym wehikuł czasu, soundtrack z Ce-
leste cofa nas do czasów automatów 
z  grami i  ich urokliwej, pikselowej grafi-
ki. Jest tak blisko autentycznego chiptu-
ne’u  jak tylko możliwe – melomani pra-
gnący mocnych emocji nie mają się tutaj 
nad czym zastanawiać.

UNDERTALE SOUNDTRACK
Ocieplająca serce opowieść, którą kocha 
tak wielu z  nas. Jej muzyka łączy w  so-
bie chiptune, prostotę oraz pasję i nadaje 
wszystkim tym cechom ponadczasowego 
piękna.
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https://www.materiacollective.com/music/another-world-symphony
https://www.materiacollective.com/music/pluckhead-a-cuphead-string-album
https://www.materiacollective.com/music/pluckhead-a-cuphead-string-album
https://www.materiacollective.com/music/celeste-original-soundtrack
https://www.materiacollective.com/music/celeste-original-soundtrack
https://www.materiacollective.com/music/undertale-soundtrack
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PIANO COLLECTIONS: 
CHRONO TRIGGER
Wspaniałość kultowego jrPG kryje się za-
równo w historii, którą opowiada, jak i cza-
rującej, genialnej w swej prostocie ścieżce 
dźwiękowej. Wydaje się, że aranżacje for-
tepianowe tego soundtracku, tajemnicze 
i intrygujące, przybliżają nas do zrozumie-
nia, czym jest prawdziwa sztuka.

MOSS SOUNDTRACK

Partytura z  moss opowiada piękną, pro-
wadzoną smyczkami baśń pełną zabaw-
nych tematów i  poruszających melodii, 
które pokazują drugą, nie-horrorową stro-
nę Gravesa.

THE LAST OF US REMIxED
Bardziej klasycznym brzmieniem: piani-
nem, kwartetem smyczkowym oraz woka-
lizami, album odświeża tematy z The Last 
of us, ukazując ich ponure piękno z nowej 
perspektywy.

SUCCESSOR: FINAL FANTASY 
VIII REMIxED
Ikoniczna seria gier z  biegiem lat ewolu-
owała, a wraz z nią oczywiście jej muzyka. 
można śmiało powiedzieć, że jest ona jed-
ną z  najbardziej zróżnicowanych. Prezen-
towany tutaj album to hołd ku temu, jakie 
piękno kryje się w różnorodności.
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https://www.materiacollective.com/music/piano-collections-chrono-trigger
https://www.materiacollective.com/music/piano-collections-chrono-trigger
https://www.materiacollective.com/music/moss_original_game_soundtrack
https://taylorambrosiowood.bandcamp.com/album/the-last-of-us-remixed
https://www.materiacollective.com/music/successor_final_fantasy_viii_remixed
https://www.materiacollective.com/music/successor_final_fantasy_viii_remixed
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Biblioteka albumów jest 
łatwo dostępna dla każdego 
i to za darmo.

WHERE WATER TASTE LIKE 
WINE SOUNDTRACK
Doskonała ścieżka dźwiękowa, w  której 
bluegrass, jazz, country oraz blues zosta-
ją zmieszane w  prowadzoną gitarą, ame-
rykańską kompozycję o  życiu w  drodze 
w Stanach Zjednoczonych lat 30.

RESURRECTION OF THE 
NIGHT: ALUCARD’S ELEGY
Kontynuujący wcześniejsze ressurection 
of the night, ten crowdfundowany album 
pokazuje rozmach muzyki z  Castlevania: 
Symphony of the night, zagranej przez 
pełną orkiestrę oraz chór.
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jan szaFranieC

Marek doMaGała

https://www.materiacollective.com/music/where-the-water-tastes-like-wine-original-game-soundtrack
https://www.materiacollective.com/music/where-the-water-tastes-like-wine-original-game-soundtrack
https://www.materiacollective.com/music/resurrection-of-the-night-alucards-elegy-music-from-castlevania-symphony-of-the-night
https://www.materiacollective.com/music/resurrection-of-the-night-alucards-elegy-music-from-castlevania-symphony-of-the-night
mailto:jan.szafraniec%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/schafr_jan
mailto:marek.domagala%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/domaga_marek
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 Album już dostępny!

time’s end ii: 
mAjoRA’s mAsK Remixed

https://theophany-rmx.bandcamp.com/album/times-end-ii-majoras-mask-remixed
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robert 
dudziCs. 123

niMa
Fakhraras. 112

nathan 
whiteheads. 106

saMuel 
laFlaMMes. 116

wywiady
praCująC nad Grą wideo, należy Mieć 
na uwadze interaktywną naturę teGo 
MediuM.

‒saMuel laFlaMMe
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„Postapokaliptyczna oprawa zmusza 
nas do wglądu wgłąb siebie, zmierze-
nia się ze swoją śmiertelnością i odpo-
wiedzeniem sobie na pytanie, co tak 
naprawdę nas motywuje.” — odpo-
wiedział mi na jedno z  pytań Nathan 
Whitehead, twórca muzyki do Days 
Gone, dając jasno do zrozumienia, że 
dogłębnie rozumie grę, którą zdecy-
dował się zilustrować.

Kompozytor — związany głównie z  ki-
nem — podzielił się z  nami opinią 
o komponowaniu do gier oraz pracy na 
dystans ze studiem Bend. Opowiedział 
nam także szczerze o  swoich odczu-
ciach z tworzenia muzyki do głównych 
założeń fabuły Days Gone, inspiracjach, 
które wpłynęły na brzmienie kompozy-
cji oraz wpływie gry na jego karierę.

nathan 
whitehead 
artystyCznie, ChCieliŚMy zupełnie 
zanurzyć się w ŚwieCie Gry i napisać 
Muzykę, która dobrze złąCzy się 
z Grą i MiejsCeM, które przedstawia.
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Na początek chciałbym spytać, jaka była 
atmosfera w Bend Studio w trakcie prac 
nad Days Gone i  oprawą muzyczną dla 
gry? Pomimo drobnych niedoskonałości, 
ewidentnie włożono w nią serce i została 
zrobiona z pasją. Jaka była twoja relacja 
— artystyczna i  osobista — z  zespołem 
Bend?

Nathan Whitehead: Nasza relacja była cie-
kawa, ponieważ — mieszkając w  Los An-

geles — od Bend Studio w  stanie Oregon 
dzieliło mnie 1300 kilometrów. Nie widy-
waliśmy się osobiście na co dzień, ale spo-
tkałem się z  Johnem Garvinem (scenarzy-
stą i  reżyserem) oraz Paulem Deakinem 
(głównym dźwiękowcem), kiedy byli w Los 
Angeles i  odwiedziłem ich w  studio. Rów-
nież uważam, że włożyli w ten projekt dużo 
serca i od początku było to dla mnie znacz-
ną inspiracją. Rozmawiając z Johnem stało 
się dla mnie jasne, jak ważne było dla niego 
opowiedzenie tej historii. Jego entuzjazm 
był ożywczy i  zaraźliwy, co udzieliło się za-
równo grze, jak i pracy nad nią.

Bend wysyłało mi wielkie ilości concept ar-
tów, nagrań z  rozgrywki i  nawet pierwsze 
wersje scen z motion capture, nad którymi 
mogłem pracować. Artystycznie, chcieli-
śmy zupełnie zanurzyć się w  świecie gry 
i  napisać muzykę, która dobrze złączy się 
z  grą i  miejscem, które przedstawia. Może 
to brzmieć oczywiście, ale jest to wyjątkowe 
doświadczenie móc brać udział w  projek-
cie o tak mocno zarysowanych pomysłach 
i  kierunku artystycznym. Na żywo są na-
prawdę mili i bardzo ciepło mnie przywitali, 
kiedy ich odwiedziłem. W  porównaniu do 
innych studiów AAA, Bend jest mniejszym 
zespołem, ale za to bardzo utalentowanym 
— wspaniale było patrzeć, jak pracują.

Kontynuując poprzednie pytanie, jak bli-
sko współpracowałeś z  Johnem Garvi-
nem i  Jeffem Rossem? W  Days Gone, 
które jest naprawdę nieźle poprowadzo-
ną grą, czuć reżyserską dłoń — jak wyglą-
dała twoja współpraca z nimi? Jaka była 
ich wizja muzyki, kiedy wprowadzali cię 
w  świat gry? Czy różniła się od twoich 
pomysłów?

Nathan Whitehead: John był moim głów-
nym kontaktem w  Bend, ale pracowałem 
też blisko z  producentami muzycznymi 
Sony — Petem Scaturro i Keithem Learym. 
Z tego co zrozumiałem, chcieli, by muzyka 
odwoływała się do ludzkich odczuć w fabu-
le, ale także do elementów akcji i  horroru. 
Wydaje mi się to wyjątkowe dla gier typu 
open world survival. Nie mieliśmy jako ta-
kich nieporozumień, jednak był to bardzo 

©SCE Bend Studio

©SCE Bend Studio

©SCE Bend Studio
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powtarzalny proces pisania muzyki, roz-
mawiania o niej, patrzenia co działa i czego 
brakuje. Zajęło to sporo czasu, ale myślę, że 
pomogło całej kompozycji nabrać spójno-
ści i przesiąknąć brzmieniem „Days Gone”.

Szczerze powiedziawszy, kiedy usłysza-
łem twoją muzykę bez kontekstu gry, 
byłem zaskoczony, że jest tak podniosła 
i poetycka, nie wierząc, że jest to sound-
track do gry o zombie. Czy było coś w hi-
storii Deacona, co poruszyło cię lub prze-
mawiało do ciebie z  tematów, których 
dotyka gra?

Nathan Whitehead: Cieszy mnie taka re-
akcja, bo jest to jeden z  aspektów, które 
czyniły Days Gone wspaniałym projektem 
do współtworzenia. Fascynują mnie histo-
rie, które prezentują szeroki ogląd na cel 
życia człowieka czy motywacji, które nim 
kierują. Te tematy są w  znacznej mierze 
związane z  historią Deacona i  naprawdę 
do mnie przemówiły. Postapokaliptyczna 
oprawa zmusza nas do wglądu wgłąb sie-
bie, zmierzenia się ze swoją śmiertelnością 
i  odpowiedzeniem sobie na pytanie, co 
tak naprawdę nas motywuje. Zmusza nas 
do myślenia, czy cel uświęca środki. To są 
główne idee fabuły Days Gone, które — 
mam nadzieję — pozwoliły muzyce nabrać 
głębi i które przeniknęły też do elementów 
akcji i horroru.

Raczej oczywiste pytanie: Days Gone było 
porównywane do The Last of Us, jako 
że obie gry dzielą trochę podobieństw, 
chociaż bardzo ogólnych. Nie wydaje mi 
się, żeby były one powiązane tak bar-
dzo, z  wyjątkiem muzyki. Czy bardziej 
emocjonalna, sentymentalna i cieplejsza 
część muzyki była w jakiś sposób inspiro-
wana muzyką Gustava Santaolalli? Jakie 
były twoje główne inspiracje?

Nathan Whitehead: Słyszałem już tyle do-
brego o TLOU, ale jeszcze nie grałem w tę 
grę. Nie czerpałem z  niej, ale mam ją na 
liście! Pod tym względem moją główną 
inspiracją była fabuła, a  szczególnie prze-
szłość Deacona i  jego wewnętrzna podróż 
oraz miejsce akcji, czyli Wybrzeże Północ-

no-Zachodnie USA. Natura sprawia, że my-
ślimy o  naszym miejscu na świecie. Takie 
otoczenie jest doskonałym tłem dla Deaco-
na rozliczającego się ze swoją przeszłością 
i  starającego się zrozumieć świat w  takim 
stanie w  trakcie epidemii. Od razu pomy-
ślałem, że muzyka musi być bardziej kon-
templacyjna. Ta bardziej sentymentalna, 
cieplejsza część kompozycji ma swoje źró-
dło w poglądzie Days Gone na wagę relacji 
między ludźmi. Jest to jeden z  uniwersal-
nych tematów, które porusza gra.

Days Gone jest grą z otwartym światem, 
która puszcza graczowi muzykę do uszu, 
kiedy podróżuje. Czasami jest się same-
mu ze swoim motocyklem o  wschodzie 
słońca, wtedy pojawia się gitara i perku-
sja, wspaniale zamykając cały moment. 
Przypomniało mi to o kinie drogi i pełni-
ło funkcję motocyklowego radia. Czy styl 
życia Deacona i jego kultura wpłynęły na 
kompozycję? Słyszałem, że sam jeździsz 
na motocyklu!

Nathan Whitehead: Cieszę się, że to zauwa-
żyłeś, bo poświęciliśmy muzyce do jazdy 
sporo czasu. To faktycznie wspaniałe jeździć 
w tak pięknej lokacji, kocham te momenty. 
Oczywiście te elementy kultury Deacona 
zostały odwzorowane w muzyce i uważam, 
że perkusja i gitary są dla niego po prostu 
najwiarygodniejsze. Z moim jeżdżeniem na 
motocyklu to trochę zabawna kwestia, bo 
pojazdem, do którego się odnosiłem, był 
rower, nie motocykl! [bike w j. ang. oznacza 
zarówno rower, jak i motocykl w języku po-
tocznym – przyp. tłum.] Wybrałem się na 
nim na długą, ponadsześćsetkilometrową 
podróż przez część stanu Oregon. Pomimo 
że korzystałem jedynie z roweru, doświad-
czenie było przejmujące i dało mi poczucie 
bycia na wolnej drodze.

Days Gone korzysta z  kilku piosenek 
w  trackie kilku poruszających przejaż-
dżek. Czy byłeś zaangażowany w ich wy-
bór? Soldier’s Eyes Jacka Savorettiego to 
jeden z lepszych momentów gry.

Nathan Whitehead: Nie byłem zaanga-
żowany w  ich wybór, ale zespół Sony fak-
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tycznie wykonał dobrą robotę, dopasowu-
jąc piosenki zarówno do historii gry, jak 
i kompozycji. Moment z „Soldier’s Eyes” jest 
w rzeczy samej wyjątkowy.

Czy komponowanie muzyki do gry open 
world było dla Ciebie dużym wyzwa-
niem? W  takich projektach jest zawsze 
dużo muzyki do skomponowania i  wy-
produkowania — muzyka do walki, jazdy, 
cutscenek, oskryptowanych sekwencji. 
Czy był jakiś typ muzyki, który musiałeś 
stworzyć, ale nie miałeś z nim wcześniej 
do czynienia? Czułeś się przytłoczony?

Nathan Whitehead: Komponowanie do 
Days Gone było sporym wyzwaniem! Mu-
szę się zmuszać, żeby naraz pracować nad 
pojedynczymi elementami. Jeżeli za bardzo 
się zapędzę z pracą nad wszystkim, co mam 
na liście, to staje się to przytłaczające. Takie 
momenty zdarzają się jednak przy każdym 
projekcie bez względu na ilość włożonego 
wysiłku. I nie przeszkadza mi to w uczeniu 
się nowych rzeczy, gdy nadarzy się taka 
okazja przy nowym projekcie. W  przypad-
ku Days Gone była to gitara typu steel lap. 

Ozdobiłem nią pracę w kilku miejscach, ale 
głównie słychać ją w „We’ve All Done Thin-
gs”, temacie Iron Mike’a.

Masz doświadczenie z  horrorami i  thril-
lerami i  słychać to w  Days Gone, szcze-
gólnie kiedy ucieka się przed Hordami. 
Ta gałąź muzyki w twojej pracy balansuje 
pomiędzy elektroniką a  elementami or-
kiestralnymi. Co tak naprawdę jest „prze-
rażającą muzyką”? Kiedy reżyserowie 
mówią ci, że gracz będzie ścigany przez 
dwustu wściekłych zombie, masz jakiś 
sprawdzone pomysły, z  których od razu 
zamierzasz skorzystać? Jak ewoluowała 
ta część kompozycji?

Nathan Whitehead: Elektronika w  Days 
Gone miała mięć organiczny, brutalny wy-
dźwięk. Jeżeli zaczynała brzmieć za sztucz-
nie, nie łączyła się z  resztą ścieżki. Pamię-
tam wczesną wersję ścieżki „Freakshow”, 
która brzmiała za bardzo jak sci-fi. Rozwią-
zaniem tego problemu było wprowadzenie 
melodii oraz drobne zmiany w balansie po-
między orkiestrą i elektroniką. Dużo elektro-
nicznych dźwięków z Days Gone to prostu 
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mocno przetworzone klawisze czy gitary. 
Zaczynając od takich akustycznych instru-
mentów łatwiej było mi uniknąć dźwięków, 
które mogłyby być zbyt sztuczne.

A to, czym jest tak naprawdę „przerażająca 
muzyka” — to świetne pytanie! Ciężko na 
nie odpowiedzieć, bo dużo zależy od emo-
cji, które mi towarzyszą, kiedy ją piszę. Wie-
działem, że muzyka dla Hord musi być po-
szarpana i przytłaczająca, kiedy zombie prą 
w  twoim kierunku. Musiała działać zarów-
no kiedy ledwie ją słychać, jak i w momen-
cie, gdy Horda cię atakuje. Potem badam 
wstecz, co tak naprawdę wzbudza takie od-
czucia. Muszę po prostu eksplorować róż-
ne podejścia, dopóki nie zacznę czuć tych 
emocji. Przeważnie kiedy już to czuję pisząc 
tę muzykę, to wiem, że jestem na dobrej 
ścieżce.

Muzyka do Days Gone jest poetycka 
i pełna nadziei, jako że gra nie jest tak ni-
hilistyczna jak inne postapokaliptyczne 
historie. Czy Days Gone pozwiliło ci roz-
winąć skrzydła w innych typach muzyki, 
biorąc pod uwagę twoje przywiązanie do 
filmów akcji i horrorów?

Nathan Whitehead: Tak, Days Gone to była 
wspaniała zmiana tempa w mojej karierze. 
Lubię projekty z gatunku akcji czy horroru. 
Days Gone je zawiera, ale dało mi też oka-
zję skupić się na znacznie szerszej palecie 
emocji w  tej kompozycji. Pod tym wzglę-
dem było to orzeźwiające doświadczenie.

Czy lubisz sposób, w  jaki gry prezentują 
muzykę? Kiedy zobaczyłeś, w jaki sposób 
z niej korzystają, zauważyłeś coś, co prze-
mówiło do Ciebie i dało Ci nowe spojrze-
nie na muzykę, którą tworzysz?

Nathan Whitehead: Tak, podoba mi się 
i szczerze powiedziawszy jestem coraz bar-
dziej podekscytowany rozwojem przemy-
słu gier wideo. Wydaje mi się, że gry mają 
specjalny sposób opowiadania historii i do-
piero tak naprawdę zaczynamy odkrywać, 
co jest możliwe. Muzyka jest bardzo waż-
nym elementem tego doświadczenia.
W Days Gone podobało mi się pracowanie 

nad muzyką do rozgrywki, żeby była tak im-
mersyjna i dostosowana do decyzji gracza, 
na ile to możliwe. Nad interakcyjnością pra-
cowaliśmy z  zespołem od muzyki z  Sony 
i  świetnie wykonali swoją robotę, imple-
mentując muzykę w pomysłowy sposób. Ja 
z  kolei musiałem komponować w  bardziej 
modularny sposób, co tak naprawdę dało 
początek wielu twórczym wyborom, któ-
rych nie podjąłbym bez interakcyjności na 
umyśle.

jan szaFranieC

©SCE Bend Studio
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Wydana w ubiegłym roku gra Detroit: 
Become Human jest pozycją ciekawą 
zarówno pod względem fabularnym, 
jak i muzycznym. Gracz kieruje poczy-
naniami trójki bohaterów, z  których 
każdy posiada swoją osobną ścieżkę 
dźwiękową. Porozmawialiśmy z Nimą 
Fakhrarą, autorem soundtracku przy-
pisanego androidowi śledczemu 
o imieniu Connor.

Jak doszło do tego, że zacząłeś pracę nad 
Detroit: Become Human?

Nima Fakhrara: Sposobność nadeszła wraz 
z telefonem od Mary Lockwood, kierowni-
kiem muzycznym projektu, która zapyta-
ła, czy byłbym zainteresowany pracą nad 
nową produkcją Quantic Dream. Jestem 
fanem zarówno twórczości Davida Ca-
ge’a, jak i Quantic, więc zgodziłem się bez 
wahania.

niMa 
Fakhrara 
w soundtraCku Chodziło o to, by 
przedstawić w niM uCzuCia jakie 
towarzyszą Connorowi podCzas 
jeGo przeżyć w Grze.
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Jaki był główny zamysł stworzenia so-
undtracku do tej gry? Czy ty i dwaj pozo-
stali kompozytorzy dostaliście jakieś wy-
tyczne przed rozpoczęciem pracy, w celu 
stworzenia spójnej ścieżki dźwiękowej?

Nima Fakhrara: W  soundtracku chodziło 
o to, by przedstawić w nim uczucia jakie to-
warzyszą Connorowi podczas jego przeżyć 
w grze. Chciałem zawrzeć w nim czas akcji 
gry, specyfikę lokacji jak również wszystko 
to, co przytrafia się bohaterowi. Scenariusz 
gry łączył wszystko w całość, więc nie słu-
chaliśmy nawzajem swojej muzyki i każdy 
z nas tworzył, nie wiedząc, co tworzą pozo-
stali. Ogromna w tym zasługa audio teamu 
i ich odważnego pomysłu.

Czy byłeś w  kontakcie z  pozostałymi 
dwoma kompozytorami? Wymienialiście 
się pomysłami?

Nima Fakhrara: Tak jak powiedziałem wcze-
śniej, nie słuchaliśmy siebie nawzajem. Dzię-
ki temu nasza muzyka pozostała w  zgodzie 
z konceptem, który mieliśmy dla każdej z po-
staci, bez wzajemnego wpływu.

Jesteś głównie kompozytorem filmo-
wym. Czy tworzenie muzyki do zupełnie 
innego, interaktywnego medium jest dla 
ciebie łatwe?

Nima Fakhrara: Całe swoje życie gram 
w  gry, jak również miałem okazję tworzyć 
już ścieżki dźwiękowe do produkcji z  serii 
Resident Evil oraz 1979 Revolution, zanim 
zrobiłem Detroit. Ponadto David Cage po-
trzebował bardzo filmowego soundtracku, 
więc części związane z  interakcją i  różno-
rodnymi ścieżkami decyzji zostały stwo-
rzone później, kiedy osiągnęliśmy ogólne 
brzmienie filmowe.

Detroit jest bardzo złożoną grą w kwestii 
interaktywności. Jak udało ci się stwo-
rzyć soundtrack, którego różnorodność 
zależy od decyzji podejmowanych przez 
gracza?

W soundtracku chodziło o to, by 
przedstawić w nim uczucia jakie 
towarzyszą Connorowi podczas 
jego przeżyć w grze.
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Nima Fakhrara: Kiedy rozpoczęliśmy projekt 
i  otrzymałem instrukcje od Davida Cage’a, 
wiedziałem od początku, że fabuła będzie 
mieć wiele ścieżek. Pracując nad sound-
trackiem miałem ciągle na uwadze to, że 
historia się zmienia i obiera różne kierunki.

Soundtrack Connora jest bardzo inten-
sywny i mroczny. Czy to dlatego, że Con-
nor zawodowo zajmuje się ściganiem 
nieposłusznych i wadliwych androidów? 
A może dlatego, że sam jest androidem?

Nima Fakhrara: Podstawą tego OST-u  jest 
linia basu, która stopniowo rozwija się 
w trakcie postępu fabuły. Poczynania Con-
nora są w pełni zależne od gracza, więc to, 
czy będzie on zbuntowanym androidem 
czy zwyczajnym androidem zależy od nie-
go, a soundtrack to odzwierciedla.

Twój soundtrack brzmi bardzo ciekawie 
i eksperymentalnie. Czy możesz nam po-
wiedzieć coś o  technikach kompozytor-
skich, jakich użyłeś?

Nima Fakhrara: OST został stworzony przy 
pomocy syntezatorów analogowych, mo-
dularnych oraz robionych na zamówienie. 
Podczas pracy myślałem o tym, w jaki spo-
sób android mógłby tworzyć muzykę i  co 
można by zaimplementować do muzyki, 
jeśli ten android zaczyna rozumieć i pozna-
wać różne rzeczy. Spora część soundtrac-
ku opiera się na syntezatorach połączo-
nych z  instrumentami akustycznymi, które 
są przetworzone, jak elektryczny kwartet 
smyczkowy unplugged.

Czy używałeś jakichś instrumentów skon-
struowanych własnoręcznie?

Nima Fakhrara: Lubię budować instrumenty 
do każdego projektu, nad którym pracuję. 
Dla soundtracku Connora skonstruowałem 
sześciometrową gitarę, emitującą bardzo 
niskie częstotliwości, które musiały zostać 
wzmocnione przez wzmacniacze gitarowe.

Czy sam grasz w gry wideo? Jeśli tak, jak 
patrzysz na nie z punktu widzenia gracza, 
a jak z punktu widzenia kompozytora?

Nima Fakhrara: Oczywiście. Tak jak powiedzia-
łem, gram przez całe życie. Dobry soundtrack 
odwzorowuje grę i tworzy jej specyficzne śro-
dowisko. Dobry soundtrack pozwala graczowi 
odczuć emocje bohatera. Dla mnie nie ma 
zbytniej różnicy pomiędzy graczem a kompo-
zytorem, szczególnie gdy sam pochodzę ze 
środowiska graczy, ponieważ jestem po pro-
stu fanem gier i chciałbym, żeby odbiorca po-
czuł się tak, jak ja chciałbym się czuć.

©Sony Interactive Entertainment

©Sony Interactive Entertainment

©Sony Interactive Entertainment

izabela besztoCha

mailto:izabela.besztocha%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/IzaGameMusic


W
Y

W
IA

D
Y

116

w
y

w
ia

d
y

116



W
Y

W
IA

D
Y

117

Gry z serii Outlast, wydane przez studio Red Barrels, zdefiniowały 
na nowo pojęcie strachu i horroru w grach wideo. Mieliśmy okazję 
porozmawiać z  Samuelem Laflamme’em, kompozytorem ścieżek 
dźwiękowych do obu części serii.

Czy widzisz różnice między komponowa-
niem muzyki do filmu i telewizji, a pracą 
nad grą wideo? Od czego zależą różnice 
między poszczególnymi mediami?

Samuel Laflamme: Różnice są, przede 
wszystkim skala nie jest ta sama. Kompo-
nując muzykę do filmu, musisz stworzyć 
oprawę dla fabuły trwającej dwie godziny. 
Seriale telewizyjne mają dłuższą fabułę, co 
daje więcej czasu na tworzenie i rozwijanie 
swoich pomysłów. Pracując nad grą wideo, 

należy mieć na uwadze interaktywną natu-
rę tego medium. Ale pomijając to wszyst-
ko, ciągle tworzę muzykę! Niezależnie od 
formatu, nadal koncentruję się na muzy-
ce. Myślę o postaciach, fabule, określonych 
emocjach, jakich chcę poszukiwać.

Pracując nad grą wideo, należy 
mieć na uwadze interaktywną 
naturę tego medium.

saMuel
laFlaMMe 
praCująC nad Grą wideo, należy Mieć 
na uwadze interaktywną naturę teGo 
MediuM.
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Co jest dla ciebie istotne w wyborze pro-
jektu, nad którym pracujesz? Jego niepo-
wtarzalność, ciekawe pomysły twórców?

Samuel Laflamme: Mam pewną zasadę, 
której się trzymam. Muszą być spełnione 
przynajmniej dwa z trzech warunków:

1. Czy praca sprawi mi radość i przyjemność?
2. Czy dany projekt będzie dla mnie czymś 
nowym w  mojej karierze, przyniesie nowe 
kontakty itd.? Czy stanę się dzięki niemu 
lepszym artystą/kompozytorem?
3. Z racji tego, że utrzymuję się z tej pracy, 
czy będzie to dla mnie opłacalne?

Za każdym razem, kiedy przynajmniej dwa 
z tych warunków nie były spełnione, było to 
mało satysfakcjonujące doświadczenie.

Co miało największy wpływ według cie-
bie na końcowy efekt połączenia sound 
designu i muzyki w Outlast i Outlast 2?

Samuel Laflamme: Dla mnie najważniejsza 
jest muzyka. Muzyka i  fabuła! Muzyka to 

dla mnie (może to być pojedynczy dźwięk) 
dźwięki służące do przekazywania emo-
cji. Kiedy myślę nad tworzeniem brzmie-
nia czy nagraniem instrumentu, muszą 
one być użyte do stworzenia dźwiękowej 
opowieści, która współbrzmi z określonym 
uczuciem. Pozwala to na zanurzenie się 
w historii, którą chcę, żeby gracz przeżył.

Jak według ciebie powinna wyglądać do-
bra współpraca pomiędzy kompozyto-
rem a sound designerem?

Samuel Laflamme: Mnóstwo spotkań! 
Najważniejsza jest komunikacja między 
wszystkimi członkami zespołu pracującego 
nad projektem. Nie tylko z reżyserem audio, 
lecz również z  osobami odpowiedzialnymi 

Jeśli przesadziliśmy z użyciem ja-
kiejś techniki podczas pracy przy 
obu częściach Outlast, to będzie 
to użycie smyczka na wszystkim, 
na czym dało się go użyć!
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za tworzenie scenariusza. Kiedy pracuję 
nad muzyką do filmu, muszę zrozumieć wi-
zję reżysera, a  później rozmawiam z  audio 
designerem odnośnie tego, jak połączyć tę 
wizję z  muzyką/dźwiękiem. W  przypadku 
gry wideo, staram się rozmawiać z  dyrek-
torem artystycznym, deweloperem, reżyse-
rem audio, producentem w celu zrozumie-
nia głównej idei projektu, do której później 
wymyślam muzykę.

W  pierwszym Outlast wykorzystałeś or-
kiestrę kameralną sprawiając, że gracz 
jest przerażony i cierpi. W drugiej odsłonie 
zmieniłeś całkowicie koncepcję i użyłeś in-
nych instrumentów oraz technik kompozy-
torskich. Jaki był tego cel?

Samuel Laflamme: Outlast 2 to inna opo-
wieść z  innymi bohaterami, jedynym iden-
tycznym elementem w  obu częściach jest 
rozgrywka. Niektóre fragmenty scenariusza 
są wspólne dla obu gier, jednak nie stano-

wierzchniami. Jakie są inne twoje ulubio-
ne sposoby tworzenia ciekawych i nietu-
zinkowych brzmień?

Samuel Laflamme: Tak, uwielbiam to ro-
bić! Jeśli przesadziliśmy z  użyciem jakiejś 
techniki podczas pracy przy obu częściach 
Outlast, było to użycie smyczka na wszyst-
kim, na czym dało się go użyć! Jednak 
nowy element, który pojawił się przy nagry-
waniu ścieżki dźwiękowej do drugiej części, 
to przetwarzanie oryginalnych brzmień 
przy pomocy dużej liczby efektów. Pogłosy, 

Kiedy pracuję nad muzyką do 
filmu, muszę zrozumieć wizję 
reżysera.

wią one centrum opowieści. Poza tym ja oraz 
ludzie z  Red Barrels chcieliśmy spróbować 
czegoś innego. Koncepcję z Outlast rozwiną-
łem wystarczająco mocno, więc nie chciałem 
się powtarzać i  parodiować siebie samego, 
chciałem więc ruszyć dalej, by tego uniknąć.

Jakiego najdziwniejszego instrumen-
tu użyłeś, komponując soundtrack do 
Outlast 2?

Samuel Laflamme: Nazwaliśmy go piesz-
czotliwie „Redneck Bass”. To groteskowy 
kawał drewna z  naciągniętymi nań baso-
wymi strunami. Nagraliśmy go mikrofonem 
kontaktowym. Ten domowej roboty instru-
ment został zaprojektowany w  celu stwo-
rzenia przedłużonych tekstur pasujących 
do wszystkich brzmień gitar i  gitar baso-
wych, które nagraliśmy w studio.

Wspomniałeś kiedyś, że lubisz używać 
smyczka w  połączeniu z  różnymi po-

©Red Barrels
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opóźnienia, przestery, phasing, pitch shi-
fting, bit crushing, time stretching… Praw-
dopodobnie wykorzystaliśmy wszystkie 
możliwe efekty, jakie mieliśmy w studio!

w  grę, nad którą pracowaliśmy przez dwa 
lata, jednak po 10-15 minutach jej intensyw-
ność porwała nas i  zaczęliśmy się czuć jak 
na kolejce górskiej. Wydaje mi się, że jedna 
ze scen ucieczki przed Martą najbardziej nas 
przestraszyła.

Co jest dla ciebie bardziej ekscytujące 
jako kompozytora: eksperymenty z  ma-
terią dźwiękową, jak na przykład w moim 
ulubionym utworze z Outlast OST, Swarm 
Ambience, czy tworzenie czegoś lżejsze-
go, prostszego i zabawnego, jak twój so-
undtrack do gry Tiny Brains?

Samuel Laflamme: Bardziej ekscytujące? 
Z pewnością próby stworzenia czegoś no-
wego. Nie jestem hardkorowym graczem 
ani fanem horrorów, jednak praca nad se-
rią Outlast to dla mnie prawdziwe labo-
ratorium pomysłów i  nadal wspominamy 
frajdę, jaką było dla nas tworzenie tych 
wszystkich brzmień. Możliwość posiadania 
takiej wolności ekspresji artystycznej była 
dla mnie jak powiew świeżego powietrza. 
Z  kolei Tiny Brains to była jazda bez trzy-
manki. Głównym założeniem było połą-
czenie muzycznego świata Danny’ego El-

Nie jestem hardkorowym gra-
czem ani fanem horrorów, jed-
nak praca nad serią Outlast to 
dla mnie prawdziwe laborato-
rium pomysłów.

W  jednym z  wywiadów wspominasz, że 
przestraszyłeś się swojej własnej muzyki 
podczas gry w Outlast 2. Pamiętasz, jaka 
to była scena lub miejsce w grze?

Samuel Laflamme: To było na początku 2017 
roku, pod koniec prac nad grą. Red Barrels 
wysłali nam prawie ostateczną wersję gry 
i pomimo że widziałem wszystkie części gry 
podczas pracy nad soundtrackiem, nie mia-
łem jeszcze okazji w  nią zagrać. Zainstalo-
waliśmy ją więc w studio i wspólnie z moimi 
muzykami oraz asystentami zagraliśmy w nią 
przy zgaszonym świetle. Z początku byliśmy 
podekscytowani faktem, że możemy zagrać 
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fmana czy Tima Burtona z dubstepowymi 
klimatami. Ten soundtrack nie był tak wy-
magający jak Outlast, więc praca nad nim 
równolegle z pracą nad pierwszym Outlast 
OST pozwoliła zachować mi psychiczną 
równowagę.

Jacy kompozytorzy cię inspirują i dlaczego?

Samuel Laflamme: Zajmuję się muzyką, po-
nieważ jestem fanem kina. Wyrosłem z tej 
gałęzi sztuki, więc muzyka jest dla mnie 
najbardziej naturalnym sposobem opo-
wiadania historii. Kiedy widzę jakiś obraz, 
natychmiast słyszę muzykę. Najlepsi kom-
pozytorzy muzyki filmowej byli moją naj-
wcześniejszą inspiracją. Kiedy byłem młody, 
lubiłem naśladować styl takich kompozyto-
rów jak John Williams, James Horner, Hans 
Zimmer, Danny Elfman. Pierwszy sound-

filmom pod względem fabuły i  oprawy 
dźwiękowej?

Samuel Laflamme: Wydaje mi się, że tak. 
Przez pewien czas najważniejsze w  grach 
wideo były kwestie technologiczne. Obec-
nie takie firmy jak Oats Studio wykorzy-
stują technologie obecne w  grach (Unity) 
do produkcji krótkich filmów. Uważam, że 
w  przyszłości technologia będzie służyć do 
łączenia różnych mediów. Koniec końców, 
odbiorcy chcą przeżywać ciekawe doświad-
czenia. W  końcu linia pomiędzy grą wideo 
a filmem stanie się tak cienka, że oba media 
połączą się i stworzą zupełnie nową dziedzi-
nę sztuki. Spójrz, co stało się z  kinem: po-
czątkowo stworzone w  celu rejestrowania 
sztuki teatralnej, z czasem dzięki rozwojowi 
technologii stało się odrębną formą.

W końcu linia pomiędzy grą 
wideo a filmem stanie się tak 
cienka, że oba media połączą 
się i stworzą zupełnie nową 
dziedzinę sztuki.

track, w którym się zakochałem, to Batman 
(autorstwa Danny’ego Elfmana). To było 
prawdziwe objawienie, jeśli chodzi o  połą-
czenie muzyki z obrazem.

Czy inne dziedziny sztuki również cię 
inspirują?

Samuel Laflamme: Oczywiście! Architek-
tura i  fotografia to moje ulubione gałęzie 
sztuki. Mój ojciec chrzestny jest architek-
tem, więc obaj lubimy dyskutować na te-
mat podobieństw i  różnic między różnymi 
dyscyplinami. Rytm jest interesującym zja-
wiskiem zarówno w muzyce, jak i w archi-
tekturze. Kiedy tworzę muzykę, widzę ją 
w mojej głowie pod postacią barw, kształ-
tów, przestrzeni, głębi itd. Zajmuję się rów-
nież fotografią, ponieważ pomaga mi ona 
zmienić te wrażenia w formy muzyczne.

Jak oceniasz rozwój branży gier? Czy 
uważasz, że współczesne gry dorównują 

izabela besztoCha

mailto:izabela.besztocha%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/IzaGameMusic
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robert 
dudziC 
wynaGrodzenie w polsCe 
za sound desiGn jest 
nieproporCjonalne do teGo 
Co jest tutaj, ale z druGiej 
strony w usa jest największy 
rynek zbytu.

Jeżeli byłeś ostatnio w  kinie i  ogląda-
łeś zwiastuny amerykańskich filmów, 
to bardzo prawdopodobne, że słyszałeś 
jego dźwięki. Gdy 28 lat temu Robert Du-
dzic opuszczał Polskę, nie przypuszczał, 
że jego kariera potoczy się w tę stronę. 
Dziś jest uznanym w  amerykańskim 
przemyśle filmowym sound designerem 
z  bogatym dorobkiem artystycznym. 
Jego dźwięki możemy usłyszeć w wie-
lu filmach, takich jak: Ready Player One, 

Spider Man: Homecoming, Transformers 
czy w serii Stranger Things.

Pracował także przy udźwiękowieniu 
Grand Theft Auto IV oraz trailerów do se-
rii Assasin’s Creed i Call of Duty. Z Rober-
tem rozmawiamy o  różnicach pomiędzy 
polskim a amerykańskim rynkiem dźwię-
kowym, o autopromocji oraz o znaczeniu 
dźwięku w grach wideo i filmach.
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Prawie 30 lat temu opuściłeś Polskę. Czy 
powodem opuszczenia kraju była chęć 
zrobienia kariery muzycznej za granicą?

Robert Dudzic:Każdy z  nas, jak był mały, 
miał jakiś sen o  Ameryce. Ja też miałem 
taki sen. Tutaj jest kolebka muzyki. Jesz-
cze jak jesteś muzykiem to wiesz, że tutaj 
jest wszystko, i  to był tak naprawdę jedy-
ny powód. Miałem po prostu okazję żeby 
pewnego razu wyjechać, więc podjąłem 
decyzję.

Millenialsi, tacy jak ja, raczej takiego snu 
o Ameryce już nie doświadczyli…

Robert Dudzic:Wtedy było troszeczkę ina-
czej, jak ja dorastałem. Po pierwsze, nie 
wiem czy byłbym w  branży, w  sound de-
signie, gdybym nie wyjechał. W  Polsce 
grałem, byłem muzykiem i  tak naprawdę 
po przyjeździe do Ameryki nie zmieniło się 

nic. Przyjechałem do USA z wielkim snem, 
nadzieją że dalej będę grał. Okazało się na-
tomiast, że bardzo ciężko jest zrobić w USA 
karierę jako muzyk, ponieważ takich mu-
zyków jak ja, na każdej ulicy w Nowym Jor-
ku mieszkało przynajmniej dwudziestu. 
Po pewnym czasie uświadomiłem sobie, 
że mogę wykorzystać swój talent w  inny 
sposób. Zacząłem nagrywać różne rzeczy, 
kupiłem pierwszy recorder i potem za po-
średnictwem komputera zacząłem zajmo-
wać się edycją i obróbką dźwięku.

Każdy, kto jest związany w  jakikolwiek 
sposób z dźwiękiem, zaczyna swoją przy-
godę od muzyki. Z tego co mówisz, u cie-
bie było podobnie?

Robert Dudzic: Tak, oczywiście. Jak przyje-
chałem, to brałem prywatne lekcje, ale cała 
moja kariera zaczęła się bardzo zwyczajnie: 
rano do pracy do sklepu, wieczorem sprzą-
tanie biurowców, a w weekend granie – albo 
w  amerykańskim klubie, albo na polskim 
weselu. I tak było przez 12 lat non stop. Taka 
jest rola muzyka, jak przyjeżdżasz do Ame-
ryki [śmiech] i nie ma co się łudzić, każdy na 
początku musi swoje odpracować.

Zaczynałem na perkusji. Cała 
kariera perkusisty skończyła się 
na wieczornym graniu w klu-
bach i na weselach.
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Na jakich instrumentach grałeś?

Robert Dudzic: Zaczynałem na perkusji. 
Cała kariera perkusisty skończyła się na 
wieczornym graniu w  klubach i  na we-
selach. Ale powiem ci szczerze, że grając 
z Amerykanami w klubach, dużo się nie za-
rabia. To były stawki rzędu 40-50 dolarów 
za wieczór.

Ale z  pewnością wielu Polaków w  tam-
tych czasach chętnie poszłoby do klubu 
zagrać za taką stawkę…

Robert Dudzic: Myślę że tak, w przeliczeniu 
na złotówki, w  latach 90-tych w  Polsce to 
była jeszcze kupa pieniędzy. Przez pierwsze 
lata pobytu w Ameryce wszystko przelicza-
łem ze złotówek na dolary, teraz się z tego 
śmieję, ale wtedy były inne realia.

Myślałeś, żeby wrócić do kraju?

Robert Dudzic: Nie, to myślenie już dawno 
ode mnie odeszło. Może dlatego, że wyjeż-
dżałem w momencie, gdy w Polsce zaczy-
nały się największe zmiany. W głowie mia-
łem stan wojenny, strajki, stanie w kolejkach 
i  wiele innych rzeczy. Muzyki uczyłem się 
słuchając radia, ze słuchu. Tutaj wszystko 
miałem na wideo. To był dla mnie zupełnie 
inny świat, podejście i kultura ludzi.

Utrzymujesz kontakty z polskimi muzykami?

Robert Dudzic: Znam w Polsce wielu arty-
stów. Z  wieloma, którzy tutaj przyjeżdżają, 
staram się spotykać. Jest to m.in. Romuald 
Lipko z Budki Suflera, VOX czy dawni znajo-
mi z BAJM.

Wiem, że utrzymujesz też kontakt z Wojt-
kiem Pilichowskim…

Robert Dudzic: Tak, Jego gitary basowe 
stoją u  mnie w  studiu, łącznie ze wszyst-
kimi płytami. Dzięki kontaktom z  przyja-
ciółmi w  Polsce, jestem na bieżąco z  tym, 
co dzieje się w polskiej branży. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że wynagrodzenie w Polsce 
za sound design jest nieproporcjonalne do 
tego co jest tutaj, ale z drugiej strony w USA 

jest największy rynek zbytu i największe za-
potrzebowanie na tego typu pracę. Każdy 
chce tu zaistnieć i odnieść sukces i jeżeli ci 
się to uda, to wiele elementów w życiu za-
czyna się zmieniać i  wszystko staje się ła-
twiejsze do osiągnięcia.

Grywasz w gry?

Robert Dudzic: Nie, ale mój syn ma chyba 
wszystkie modele konsol jakie są dostępne 
na rynku, włącznie z systemem VR. Mnie do 
gier nie ciągnie, gdybym siedział i grał w te 
wszystkie tytuły, to za bardzo bym się suge-
rował stworzonym już udźwiękowieniem. 
Bez tego mam otwartą wyobraźnię. Robię 
coś zupełnie świeżego, nowego. Nie po-
wiem sobie wtedy: “o, wzorowałem się na 
czymś”. Kojarzysz grę Grand Theft Auto IV?

Oczywiście! A czy ktoś tej serii nie kojarzy?

Robert Dudzic: Większość radiowych 
dźwięków i muzyki którą słychać w grze, to 
udźwiękowienie mojego autorstwa. Mam 
tę grę, jeszcze zafoliowaną i  nawet jej nie 
otworzyłem.

Pracujesz jeszcze przy grach?

Robert Dudzic: Nie, praca przy grach nie 
jest dobrą inwestycją dla sound designera. 
Firmy produkujące gry chcą mieć prawa do 
wszystkiego, co tworzysz, chcą mieć kon-
trolę nad twoją pracą. Po skończonej robo-
cie oni mają materiał, ty dostajesz wypłatę 
i na tym to się kończy. Przestajesz partycy-
pować w zyskach, które odnosi firma, sprze-
dając grę z  twoimi dźwiękami. Tworząc 
dźwięki do trailerów filmowych, udzielam 
licencji i  dostaję wynagrodzenie za każde 
jednorazowe użycie dźwięku w trailerze. Ta-
kiej licencji udzielałem m.in. na dźwięki do 
trailerów Call of Duty czy Assasin’s Creed.

Wynagrodzenie w Polsce za 
sound design jest nieproporcjo-
nalne do tego co jest tutaj, ale 
z drugiej strony w USA jest naj-
większy rynek zbytu.
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Nie słyszałem wiele o  tobie i  o  two-
jej działalności, dopóki nie obejrzałem 
pierwszego filmu z cyklu: “How I do what 
I  do”. Muszę przyznać, że zrobiłeś so-
bie tymi materiałami naprawdę świetny 
self-marketing.

Robert Dudzic: Nie ma w  tym momencie 
recepty na sukces. Żeby stworzyć wokół 
siebie zainteresowanie, musisz mieć swoją, 
oryginalną metodę. Jak ktoś zacznie w tym 
momencie kopiować to, co ja robię, to będą 
go już zawsze porównywać do mnie. To już 
nie będzie to samo i nie będzie oryginalne. 
Mój autorski projekt: “How I  do what I  do” 
rozpoczął się w ten sposób, że mój kolega, 
który chodził do szkoły filmowej w  Bosto-
nie, chciał pewnego razu, w  wakacje, na-
kręcić film dokumentalny o mojej pracy. Ja 
w  życiu o  takiej inicjatywie nie myślałem. 
Zawsze wychodziłem z założenia, że nikogo 
nie będzie to interesowało.

Ale zgodziłem się. Nakręciliśmy materiał 
w 2 lub 3 dni. Gotowe i zmontowane wideo 
zabrałem później na targi muzyczne NAMM 
Show. Tam, po raz pierwszy pokazałem to 
firmie TASCAM, którzy wykazali ogromne 
zainteresowanie tym materiałem i  sposo-
bem, w jaki zostały wykorzystane ich urzą-
dzenia do nagrywania. Z  kolei przedstawi-
ciele firmy Rode, producenta mikrofonów, 

Robert Dudzic: Zupełnie nie przypuszcza-
łem, ale te krótkie filmy, które stworzyłem, 
otworzyły mi drzwi praktycznie wszędzie. 
Ludzie do mnie piszą i dziękują za inspira-
cje. To jest naprawdę miłe.

No właśnie, a  jak to jest z  tym znacze-
niem dźwięku? Czy czasami nie jest tak, 
że ludzie nie doceniają tego, co robią 
dźwiękowcy? A może po prostu nie zda-
ją sobie sprawy, jaka praca stoi za tym 
wszystkim, co słyszą w kinie albo siedząc 
w domu przed konsolą?

Robert Dudzic: Wspominałem już o  tym 
w  wywiadzie dla Native Instruments: jak 
masz kino domowe, to włącz sobie telewi-
zor, wybierz film, i  oglądając zostaw tylko 
włączony centralny głośnik, pozostałe wy-
łącz. Zobaczysz, ile jesteś w stanie czasu go 
oglądać. Gwarantuję, że będzie to 5 minut 
i ci się znudzi. Dlaczego? Dlatego, że zostaną 
same dialogi. Bez muzyki i efektów. A teraz 
zrób odwrotną rzecz. Wyłącz centralny gło-
śnik i  włącz pozostałe. Obejrzysz cały film 
do końca, nawet nie będziesz słuchał tego, 
co leci przez głośnik centralny. Tak ważne 
dla nas są efekty dźwiękowe i muzyka.

Ludzie idą dzisiaj do kina i nie zdają sobie 
sprawy, jaka praca stoi za stworzeniem 
dźwięków. Pracowałem niedawno nad tra-
ilerem do filmu Bumblebee z  serii Trans-
formers. Moment, kiedy tytułowy Bumble-
bee otwiera oczy i pokazuje się w trailerze, 
to chyba najważniejszy moment. Widz 
widzi go po raz pierwszy, więc to musi 
brzmieć perfekcyjnie. Bez dźwięku nie by-
łoby tego efektu “WOW”. To jest zaledwie 
kilka sekund, a mało kto zdaje sobie spra-
wę, ile godzin pracy stoi za tymi kilkoma 
sekundami.

Czy możesz nazwać siebie typowym fo-
ley artist?

Robert Dudzic: Nie, ja tworzę raczej hy-
brid foley effects. To jest mix organicznych 
dźwięków z  syntetycznymi. Typowy foley 
to np. picie wody, kroki, zamykanie szuflad. 
Tutaj proces tworzenia przedstawia się tro-
chę inaczej. Jeżeli pracuję nad dźwiękiem 

Jak masz kino domowe, to włącz 
sobie telewizor, wybierz film, 
i oglądając zostaw włączony 
tylko centralny głośnik, pozosta-
łe wyłącz. Zobaczysz, ile jesteś 
w stanie czasu ten film oglądać.

gdy obejrzeli materiał, zaproponowali mi 
współpracę i przedstawili swoją ofertę, mó-
wiąc abym wybrał sobie to, co potrzebuję 
z  ich katalogu. Lekko nie dowierzając, wy-
brałem kilka mikrofonów. Po około tygo-
dniu, przyszły do mnie 3 paczki z  Australii 
z  25 kilogramami mikrofonów włącznie ze 
wszystkimi akcesoriami.

Czyli śmiało mogę stwierdzić, że jesteś 
influencerem… [śmiech]
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samochodu, ale producent mówi: “słuchaj, 
to ma być ogromny samochód z  wielkim 
silnikiem, bardzo ważny dla akcji w  filmie”, 
to robię to w ten sposób: idę do garażu, na-
grywam dźwięk startu samochodu, całą 
sekwencję od zapłonu po uruchomienie 
silnika. Następnie taką próbkę zgrywam 
na komputer do Cubase (program DAW do 
pracy z dźwiękiem – przyp. red.).

Ten nagrany dźwięk służy mi jako referencja 
i  do niego dogrywam wszystkie inne efek-
ty i  próbki, które już mam, a  które w  jakiś 
sposób symulują cały mechanizm urucha-
miania samochodu. Do tego dokładam tro-
chę niskich tonów i  innych częstotliwości. 
Dźwięk rośnie, staje się większy i  bogatszy 
w  brzmienie. W  pewnym momencie wyłą-
czam ścieżkę z tym oryginalnym dźwiękiem, 
który nagrałem i  zostawiam to co stwo-
rzyłem. I  wtedy dopiero słyszysz, że jest to 
prawdziwy, duży silnik ze świeżym brzmie-
niem, stworzony na podstawie referencji.

Jakich narzędzi używasz, aby osiągnąć 
oczekiwane efekty?

Robert Dudzic: Różne, moim faworytem jest 
sampler KONTAKT z Native Instruments. Do 
niego wkładam wszystkie dźwięki. Ponadto 
mam custom software napisany specjalnie 
dla mnie i  tam robię wszystkie efekty. Na 
innych wirtualnych instrumentach tworzę 
smaczki i  wypełniam brzmienie. To trochę 
jak z  gotowaniem, tu dodajesz więcej soli, 
tu więcej pieprzu i  od razu dźwięk inaczej 
smakuje. Albo brzmi, jak kto woli.

Był w twojej karierze jakiś dźwięk, z któ-
rym nie mogłeś sobie poradzić? Albo taki, 
który stanowił prawdziwe wyzwanie?

Robert Dudzic: Jeżeli jesteś kreatywny i do-
brze znasz swoje urządzenia, to wiesz, jak 
dany dźwięk zrobić. Myślę, że mam dość 
sporą wyobraźnię dźwiękową i  jeszcze do 
tej pory nie miałem problemu z  żadnym 
brzmieniem. Przez te wszystkie lata nauczy-
łem się też, jak oszukiwać ludzkie ucho. Poza 
tym, powiem ci coś innego. Każdy z  nas 
dorastał, chodził do szkoły i na pewno zda-
rzyło się mu uczestniczyć w jakiejś szkolnej 
bijatyce. Wiesz zatem doskonale, że dźwięk 
kopnięcia czy uderzenia nie brzmi tak jak 

w
y

w
ia

d
y

127



W
Y

W
IA

D
Y

128

na filmie. W  filmie musisz dołożyć jeszcze 
kilka innych składowych, chociażby sub
-kick żeby wypełnić dolne pasmo. To musi 
brzmieć. Z  jednej strony łatwo jest oszukać 
ludzkie ucho, ale z drugiej strony oszustem 
możesz być do momentu, w  którym ten 
dźwięk nie odchodzi drastycznie od natu-
ralnego brzmienia. Moja praca polega na 
tym, że robię te wszystkie dźwięki większe, 
masywniejsze.

A co z muzyką? Dużo słuchasz? Jeżeli tak 
to jakiej?

Robert Dudzic: Coś ci pokażę, to jest moja 
playlista do samochodu. Jak widzisz, to 

głównie muzyka i  udźwiękowienie traile-
rów. Poza tym soundtracki do filmów. Mało 
słucham muzyki klasycznej, lubię nowe 
brzmienia. Ale szanuję np. twórczość Joh-
na Williamsa. Lubię Hansa Zimmera za jego 
innowacje. Wszystkie filmy, które przeszły 
przez studio Hansa, mają unikalne brzmie-
nie. Ten facet zrobił rewolucję w  muzyce 
filmowej. Słucham też po prostu nowości, 
które lecą w  radiu. Jest to hip-hop, R&B, 
a nawet dubstep. Te dźwięki, które w tej mu-
zyce się znajdują, przewijają się przez sound 
design w filmach, ponieważ ludzie spodzie-
wają się takich, a  nie innych brzmień, jak 
oglądają telewizję czy idą do kina.

Gdzie trzymasz wszystkie swoje sample?
Robert Dudzic: Mam kilka kopii zapaso-
wych,  wszystko na dyskach zewnętrznych 
w różnych lokalizacjach.

A zdarza ci się wykorzystywać ponownie 
dźwięki które już zrobiłeś?

Robert Dudzic: Nie, nigdy. Za każdym ra-
zem robię coś nowego. Kiedy robisz dźwięki 
do trailerów, ludzie płacą ci za oryginalność. 

Muzyk i dźwiękowiec muszą 
wspierać akcję. Dobra muzyka 
i dobre udźwiękowienie to takie, 
którego po wyjściu z kina czło-
wiek nie pamięta. Ale doskonale 
wie, że ono tam było i zazna-
czyło swoją obecność dobrym 
brzmieniem.
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Producenci trailerów to ludzie ze znakomi-
tym słuchem, oni doskonale wiedzą, czego 
chcą. Potrafią z  łatwością powiedzieć: “to 
słyszałem już w tym i w tym trailerze, to już 
było”.  Natomiast zawsze trzymam orygi-
nalne źródła z  field recordingu (nagrywa-
nie dźwięków na zewnątrz, poza studiem – 
przyp. red.), na wypadek, gdyby producenci 
do mnie zadzwonili i  powiedzieli: “Robert, 
podoba mi się ten dźwięk, czy masz może 
jakąś inną jego wersję?”. Wtedy biorę orygi-
nał i robię coś zupełnie świeżego, zmieniam 
charakter tego dźwięku.

Myślisz, że sound design w grach rozwija 
się w dobrą stronę?

Robert Dudzic: W  tym momencie dźwięk 
w grach stoi na naprawdę wysokim pozio-
mie, zupełnie jakbyś był w  kinie i  oglądał 
dobrze brzmiący film. Tyle tylko, że możesz 
sam w tym filmie grać. Firmy produkujące 
gry często używają dźwięków, które zostały 
już nagrane i są przechowywane na  inter-
netowych dyskach (stock libraries). Dlatego 
słyszysz, że te same dźwięki się powtarza-
ją, przewijają przez różne produkcje. Nato-
miast wysokobudżetowe produkcje mają 
swoje, dedykowane brzmienia.

Muzyka w grach też przeżywa swój rene-
sans, coraz częściej stosuje się tzw. tech-
niki adaptatywne, żeby kompozycje jak 
najbardziej współgrały z  wydarzeniami 
na ekranie.

Robert Dudzic: Tak, muzyka do gier to nie 
są przeważnie pełne kompozycje, to zwykle 
są powtarzalne fragmenty, odtwarzane od-
powiednio w danych miejscach. To zupełnie 
inna szkoła komponowania. Teraz najczęściej 
utwory do gier tworzy się w oparciu o idealnie 
skalkulowane pętle, które muszą pasować do 
rozgrywki. W przeciwieństwie do filmu tutaj 
możesz się zatrzymać, masz wpływ na akcję.
Co jest według ciebie większym wyzwa-

Utwory do gier tworzy się naj-
częściej w oparciu o idealnie 
skalkulowane pętle, które muszą 
pasować do rozgrywki.

niem? Stworzenie dźwięków do gier czy 
może udźwiękowienie filmu?

Robert Dudzic: Tworzenie dźwięków do fil-
mów czy gier to taki sam poziom wyzwa-
nia. Jeżeli chodzi o muzykę, to jest to zupeł-
nie inny świat. Tworząc np. muzykę do gier 
musisz myśleć blokowo. Tworzyć z kompo-
zycji części. A te części muszą do siebie pa-
sować jak puzzle. Najważniejszy jest motyw 
przewodni, który przewija się wielokrotnie 
i  spaja całość. Wszystko musi być utrzy-
mane w  jednej konwencji. Ważne jest też 
to, żeby nie odwrócić uwagi ludzi od akcji 
którą widzą na ekranie. Muzyk i  dźwięko-
wiec muszą wspierać akcję. Dobra muzyka 
i  dobre udźwiękowienie to takie, którego 
po wyjściu z kina człowiek nie pamięta. Ale 
doskonale wie, że ono tam było i zaznaczyło 
swoją obecność dobrym brzmieniem.

robertdudzic.com

instagram.com/robertdudzic/

facebook.com/
robertdudzicCreativeservices/
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