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Po 15 latach uczestniczenia w koncertach 
związanych z muzyką do gier wideo nigdy 
bym nie pomyślał, że kiedykolwiek w Polsce 
będę miał możliwość współorganizowania 
z przyjaciółmi festiwalu o randze między-
narodowej. Dotychczas poprzednie edycje 
Game Music Festival zebrały liczne wyrazy 
uznania od fanów i zostały świetnie przyjęte 
w środowisku branżowym, gromadząc łącz-
nie ponad 10 tysięcy uczestników. W tym 
roku, biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację, 
oprócz koncertów z udziałem publiczności 
w gronie organizatorów zdecydowaliśmy się 
również na przygotowanie profesjonalnej 
transmisji online, aby fani na całym świecie 
mogli uczestniczyć w festiwalu.

Do dzisiaj bardzo dobrze wspominam swój 
pierwszy koncert związany z grami wideo – 
Game Music Concerts, który jak co roku inau-
gurował niemieckie targi Games Convention 
(obecnie gamescom) w Lipsku. W tamtym 
czasie organizatorem wydarzenia był Thomas 
Böcker, który na dobre zmienił oblicze koncer-
tów poświęconych elektronicznej rozrywce.

Wówczas w mojej podróży towarzyszył mi Ma-
teusz Pawlak, z którym obecnie – wraz z pozo-
stałymi osobami z Fundacji Game Music – dzia-
łamy na wielu frontach „promowania szeroko 
pojętej świadomości o muzyce do gier wideo”. 
Pamiętam, jakby to było wczoraj. Wspólnie z 
Mateuszem spisaliśmy sobie na kartce papieru, 
co w niedalekiej przyszłości, jako gamemusic, 
chcielibyśmy zrealizować. Wypunktowane wte-
dy marzenia, były wręcz nie do zrealizowania. 

Dlatego chciałbym z ogromną wdzięcz-
nością i szacunkiem podziękować wszyst-

RedAkTOR nAcZelnY
mAriusz borkoWski
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kim osobom, które przyczyniły się do tego, 
gdzie teraz jestem.

Pierwszy drukowany na papierze magazyn 
w całości poświęcony muzyce do gier wideo, 
chciałbym zadedykować wszystkim osobom, 
które podążają za swoimi marzeniami. Ponad-
to zachęcam Was do przeczytania poprzed-
nich dwóch edycji czasopisma, dostępnych 
wyłącznie w wersji cyfrowej. Mam nadzieję zo-
baczyć Was w kolejnym numerze magazynu 
na początku przyszłego roku.

„With great power, comes great  
responsibility.” 
- Ben Parker, Spider-Man
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spEcjAlny Album nA 10-lEciE 
supErgiAnt gAmEs
W tym roku wypada dziesiąta rocznica działal-
ności Supergiant Games i z tej okazji firma szy-
kuje dla nas niezwykły winylowy album. The 
Songs of Supergiant Games: 10th Anniversary 
Orchestral Collection to owoc rocznej współ-
pracy Darrena Korba i Ashley Barret z Austinem 
Wintorym. Artyści wzięli na warsztat dziesięć 
najpopularniejszych piosenek ze wszystkich 
czterech gier Supergiant Games – Bastion, Tran-
sistor, Pyre, oraz Hades, i nagrali je z orkiestrą ka-
meralną w słynnym Abbey Road Studios.

Jak stwierdził sam Austin Wintory w obszernym 
poście na Facebooku: Nadchodzący winyl The 
Songs of Supergiant Games jest bez wątpienia 
jednym z największych wydarzeń w mojej karie-
rze/życiu, jakie miałem szczęście doświadczyć.

Kompozytor podzielił się również kilkoma zdję-
ciami z sesji nagraniowej, na które warto rzucić 
okiem, a także linkiem do krótkiego filmu doku-
mentalnego o całym przedsięwzięciu. Bardzo za-
chęcamy do jego obejrzenia. Album można już 
zamawiać w przedsprzedaży na oficjalnej stro-
nie dewelopera. Dostępna jest jedynie w edycji 
standardowej, ponieważ limitowana rozeszła 
się jak ciepłe bułeczki. Kupując album w formie 
fizycznej oprócz płyty otrzymać będzie można 
również m.in. kod do pobrania albumu w wersji 
cyfrowej za pośrednictwem Bandcamp i Steam.

co sŁychać 
w Muzyce?

zobAcz koncErt onlinE z muzyką do mEtAl gEAr solid!
żeli jesteście zainteresowani transmisją, to bilet 
możecie zgarnąć na stronie Kyodo Tokyo – wte-
dy koncert będzie dla was dostępny na platfor-
mie j-stream – lub na stronie eplus i zobaczyć 
występ na platformie Streaming+.

Japońska Orkiestra Filharmonii Narodowej 
dyrygowana przez Hirofumiego Kuritę wy-
kona wybrane utwory ze wszystkich pięciu 
głównych części Metal Gear Solid oraz Peace 
Walker, ale na scenie pojawi się też Donna 
Burke, która zaśpiewa flagowe kawałki serii, 
jak Snake Eater czy Heavens Divide.

Koncert miał miejsce 11 października o go-
dzinie 17:00 czasu japońskiego (czyli 11:00 
czasu polskiego). Cena jednego biletu to 
3500 jenów, natomiast umożliwia on rów-
nież oglądanie nagrania w trzech kolejnych 
dniach po wydarzeniu, do 14 października.

Event stał się już tradycją, bo od kilku lat re-
gularnie odbywa się w paru największych 
miastach świata. Oprócz Tokio, w 2017 roku 
impreza odbyła się w japońskiej Osace, rok 
później w Paryżu, a w zeszłym roku w No-
wym Jorku i Los Angeles. Pandemia wery-
fikuje organizację wielu wydarzeń, ale “Me-
tal Gear in Concert” niestrudzenie również 
i w tym roku będzie miał miejsce w Tokio.

I właśnie razem z koronawirusem idą w parze 
dwie strony tegorocznej imprezy. Z jednej – na 
sali w Tokyo International Forum Hall A zostanie 
zajęta tylko połowa miejsc, a wszyscy uczestnicy 
będą musieli przejść rygorystyczną kontrolę sani-
tarną (dostaną też maseczkę z logo wydarzenia).

Z drugiej – koncert, po raz pierwszy w historii 
będzie można obejrzeć w streamingu na żywo, 
po wcześniejszym wykupieniu wejściówki. Je-

diggin’ in thE cArts –  
poznAj nA noWo muzykę 
do giEr WidEo

Blisko sześć lat temu na platformie Red Bull 
Music Academy powstał kilkuodcinkowy mi-
niserial dokumentalny „Diggin’ In The Carts”, 
poświęcony japońskim kompozytorom, któ-
rzy w latach swojej świetności mieli ogromny 
wpływ na pokolenie dzisiejszych muzyków.

Nick Dwyer, współautor filmów Diggin’ In 
The Carts, po pozytywnym odbiorze serialu 
postanowił przenieść inicjatywę do radia. Na 
chwilę obecną powstały trzy sezony, które 
teraz możecie przesłuchać w całości na stro-
nie Diggin’ In The Carts / / D.I.T.C. Dlaczego o 
tym piszę? Obecnie nie ma lepszego źródła 
informacji, gdzie moglibyście uzyskać wiedzę 
na temat muzyki do gier, która powstawała 
na przełomie lat 80. i 90. w Japonii. Dwyer w 
swoim programie dosłownie odkopuje zapo-
mniane melodie wcześniej niedostępne dla 
zachodnich graczy.

Na zachętę polecam przesłuchanie jednego 
z odcinków, w którym Nick Dwyer opowiada 
o jednej z najbardziej eksperymentalnych 
ścieżek dźwiękowych do gier wideo.

chip tAnAkA W jAki sposób 
przyczyniŁ się do rozWoju 
chiptunE’u?
Hirokazu Tanaka, którego część z was może 
kojarzyć jako Chip Tanaka, to bardzo wszech-
stronny artysta. Jeśli dorastaliście w latach 
80. lub 90. ubiegłego wieku, jest bardzo duża 
szansa, że słyszeliście jego twórczość częściej 
niż jakąkolwiek muzykę puszczaną w komer-
cyjnym radiu po kilkanaście razy w godziny.

Tanaka stworzył bowiem muzykę do wielu zna-
nych gier na NES-a (Pegazus), takich jak Metroid, 
Kid Icarus, Duck Hunt, Baloon Fight, Dr. Mario, a 
także na GameBoya, wliczając w to Super Mario 
Land. Był szczególnie aktywny w branży mniej 
więcej do 1998 roku i spłodził niezliczoną liczbę 
soundtracków do wielu gier z naszej wczesnej 
młodości. W późniejszych latach pojawiał się 
sporadycznie, raczej jako gość specjalny.

Choć Tanaka nie jest już aż tak aktywny w bran-
ży gier, wciąż tworzy swoją muzykę, zarażając 
miłością do chiptune’u wielu współczesnych 
artystów. Niedawno miałem okazję zobaczyć 
teledysk do utworu Hammerhead Shark z jego 
najnowszego albumu. Grafiki do niej stworzył 
twórca gier Undertale i Deltarune Tobby Fox.

W moim odczuciu Tanaka zasługuje na zdecy-
dowanie szersze przedstawienie swojej biogra-
fii. Nieskromnie powiem, że mam nadzieję, że 
to właśnie nasza redakcja będzie jej autorami. 
Tymczasem jednak musi nam wystarczyć to, 
że osobą Tanaki zainteresował się serwis anglo-
języczny „The Japan Times”. Na stronie interne-
towej dziennika opublikowano artykuł Jamesa 
Handfielda o życiu i twórczości artysty z jego 
komentarzem i przemyśleniami. 

To fascynująca lektura, z której można się do-
wiedzieć m.in. jak bardzo Tanaka skupiony był 
na swojej pracy, którą traktował aż nazbyt serio, 
skąd czerpał inspiracje i jak wcielał je do swoich 
utworów, a także tego, w jaki sposób przyczynił 
się do rozwoju chiptune’u. Lektura może być 
budująca zwłaszcza dla tych, którzy próbują 
swoich sił z LSDJ, ale wciąż nie mają odwagi, 
żeby pochwalić się swoimi dziełami.
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https://store.supergiantgames.com/%0D
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poznAj kompozytoróW 
duchoWEgo spAdkobiErcy 
suikodEnA

o kobiEtAch, którE 
stWorzyŁy muzykę do 
ikonicznych giEr

Prywatnie wyznaję taką zasadę, że to nie fir-
my tworzą gry. Za nimi stoją konkretne osoby, 
konkretne twarze i takoż konkretne nazwiska.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat przez nasz 
portal przewinęła się cała masa kompozyto-
rów, którzy maczali palce w powstaniu mniej 
lub bardziej znanych gier. Ich sylwetki co rusz 
przedstawiamy na łamach gamemusic.pl 
przy okazji najnowszych premier, wywiadów 
z artystami, lub kiedy chcemy cofnąć się do 
zamierzchłych czasów gamingu. Staramy się 
jak tylko możemy, aby ta baza nazwisk stawa-
ła się coraz większa.

Nie jesteśmy odosobnieni w bojach. W inter-
necie znaleźć można rzeszę pasjonatów, któ-
rzy również przyczyniają się do popularyzacji 
muzyki do gier, a także ich twórców. I robią 
to na najprzeróżniejsze sposoby. W tym kon-
tekście warto wspomnieć o niewielkim, choć 
znaczącym projekcie kanału Game Score Fan-
tasy. Oto jego autorzy zrobili przekrój muzyki 
do gier sprzed lat, w których to kobiety miały 
swój niebagatelny wkład.

O wielu z nich zapewne słyszeliście: Yoko Shi-
momura (Kingdom Hearts, Street Fighter, 
Parasite Eve), Michiru Yamane (Castlevania: 
Symphony of the Night), czy Jessica Curry 
(Everybody’s Gone to the Rapture). Ale oprócz 
tego wspomniano o kompozytorkach, bez 
których nie byłoby ikonicznych utworów do 
takich gier, jak Mega Man, Dig Dug, Metroid, 
i wielu innych. Warto zapoznać się z materia-
łem samemu. I dajcie sami znać, czy macie 
swoją ulubioną kompozytorkę.

© Nintendo

© Eiyuden Chronicle 

Trzy godziny – tyle wystarczyło, aby ze-
brać na Kickstarterze minimalną kwotę 
pozwalającą zespołowi Rabbit & Bear na 
rozpoczęcie prac nad Eiyuden Chronicle, 
który jest uznawany za duchowego spad-
kobiercę serii Suikoden. To określenie 
wcale nie jest przesadzone, gdyż sami 
twórcy wprost twierdzą, że chcą stworzyć 
grę mocno inspirowaną znaną i lubianą 
serią jRPG.

W chwili kiedy piszę te słowa, 
twórcy zebrali na swój projekt 
prawie 2,5 mln dolarów.

Drugi powód, dla którego można mówić 
o tym, że powstaje nieformalna kontynu-

acja Suikodena jest taki, że udział w po-
wstawaniu owego dzieła biorą równie nie-
przypadkowe osoby: główny trzon zespołu 
stanowią Yoshitaka Murayama (człowiek 
odpowiedzialny za stworzenie Suikoden 
I, II i III) oraz Junko Kawano (scenarzystka 
i producentka Suikoden I, IV i Suikoden 
Tactics). Żywe legendy spotkały się po raz 
pierwszy od 25 lat, by wskrzesić porzuconą 
przez Konami serię i wydać ją w zupełnie 
nowych szatach.

Już na pierwszy rzut oka widać, że twór-
cy nie rzucają słów na wiatr – patrząc na 
opublikowane do tej pory zdjęcia i filmy 
można poczuć klimaty mojego ukocha-
nego Suikodena II. Sama zapowiedź Eiy-
uden Chronicle była (przynajmniej dla 
mnie) dużym wydarzeniem. Ale jeszcze 
większa radość ogarnęła mnie, kiedy do-
wiedziałem się kto będzie odpowiadać za 
powstanie soundtracku. Krótko mówiąc: 
dwie legendy świata jRPG.

Pierwszą z nich jest Motoi Sakuraba, au-
tor muzyki m.in. do gier z serii Tales of, 
Golden Sun, Baten Kaitos czy Star Ocean. 
Próbka tego, co usłyszymy w grze, już zo-
stała opublikowana. Drugą legendą, któ-
ra zobaczymy na liście płac, jest Michiko 
Naruke, znana przede wszystkim jako 
autorka muzyki do gier z serii Wild Arms. 
Niedawno miałem okazję przypomnieć 
sobie pierwszą odsłonę i wkrótce zamie-
rzam kontynuować przygodę. I już teraz 
mogę powiedzieć, że muzyka nic się nie 
zestarzała.

Tak przynajmniej wygląda oficjalna lista. 
Jednak na kickstarterowej stronie projektu 
znajduje się również zakładka „prawdopo-
dobni kompozytorzy”. Zakładam, że w niej 
wymieniani są artyści, którzy albo stworzą 
pojedyncze kawałki soundtracku, albo jesz-
cze się wahają, czy wejść do projektu (może 
pojawią się jako kamień milowy zbiórki?).

Zakładka ta nie jest jednak pusta. Na stronie 
opublikowano przykładowy utwór stworzo-
ny przez Mariam Abounnasr. Artystka jest 
dopiero wschodzącą gwiazdą w branży, ale 
już teraz może się pochwalić sukcesami na 
koncie, w tym m.in. orkiestracją pojedyn-
czych utworów do Valkyria: Azure Revo-
lution, Xenoblade Chronicles 2 oraz Final 
Fantasy XV: Episode Ignis. Jako kompozy-
torka zadebiutowała przy Another Eden: 
The Cat Beyond Time and Space, gdzie 
stworzyła muzykę wraz z Yasunorim Mitsu-
dą i Shunsuke Tsuchiyą. Mało tego, artystka 
pracuje w należącej do Mitsudy wytwórni 
Procyon Studio. Można zatem powiedzieć, 
że Abounnasr ma duży talent i dobrych na-
uczycieli. To zresztą słychać.

Widać zatem, że miłość fanów Suikoden do 
serii nie przeminęła, mimo że Konami zre-
zygnowało z marki (i nie tylko z niej). Ocze-
kiwania są zatem duże, ale osobiście wierzę, 
że ten projekt się uda. Wśród prezentów 
przewidzianych dla darczyńców na Kick-
starterze przewidziano wydanie soundtrac-
ku na płycie CD i winylu. Trzymam kciuki, 
żeby pojawiły się w ogólnej dystrybucji.
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Również ciekawie prezentuje się chór, któ-
ry możemy usłyszeć w motywach już na 
samym początku gry: Demon’s Castle i 
Bringing it Back to Soil. Polecam każdemu, 
komu po drodze z „kościelnymi” klimata-
mi, bo wyszło to naprawdę świetnie. Zwra-
cam również szczególną uwagę na motywy 
przewodnie postaci. Tak, takie motywy ist-
nieją i każdy z nich idealnie podkreśla indy-
widualny charakter występujących w grze 
postaci. Poza wspomnianymi Lone Bird in 
the Shire (zarezerwowane dla Roddy’ego) i 
Oops… (Zed), są również Whistle of the War-
rior (Boomerang), którego już sam tytuł 
zdradza, jakie dźwięki odgrywają kluczową 
rolę, a także równie wszystko mówiący Not 
a Plain Child, but a Young Lady!. 

Wydawca: Antinos Records 
Data wydania albumu: 22 stycznia 1997 r.
Kompozytor: Michiko Naruke

Wild Arms było jednym z pierwszych jRPG, 
jakie trafiło na „szare” PlayStation. Nie zdo-
było w prawdzie takiej popularności, co wy-

które wraz z dołączonym po chwili gwiz-
dem, powoli i z niesamowitym wdziękiem 
podbudowują atmosferę. W kulminacyj-
nym momencie dołączają kolejne instru-
menty, podkręcając tym samym tempo, 
aż w końcu smyczki wespół z tambury-
nem, perkusją i trąbkami niemal całkowicie 
przejmują stery, prowadząc cały utwór do 
stanu początkowego, gdzie gitary i gwizd 
kończą dzieło. To wszystko wraz z niesamo-
witymi obrazkami towarzyszącymi melodii 
daje prawdopodobnie jedno z najlepszych 
wprowadzeń w historii jRPG, jakie kiedykol-
wiek zobaczycie.

Michiko Naruke, jedna z najlep-
szych japońskich kompozytorek, 
wykorzystała całe spektrum 
niekonwencjonalnych 
instrumentów oraz stylów.

Klimat dzikiego zachodu udziela 
się w co bardziej kluczowych 
momentach na soundtracku.wild arMs

ten westernowy kliMat sprawia, 
że gracz przeżywa przygodę

© Media.Vision

© Media.Vision © Media.Vision

dane niemal pół roku później Final Fantasy 
VII, ale trzeba za to przyznać, że to była bar-
dzo udana produkcja, która została ciepło 
przyjęta przez fanów gatunku. Również re-
dakcje gamingowe nie szczędziły pochwał 
Wild Arms, czego dowodem są bardzo wy-
sokie noty oraz przyznanie kilku wyróżnień.

Michiko Naruke, jedna z najlepszych ja-
pońskich kompozytorek, wykorzystała 
całe spektrum niekonwencjonalnych in-
strumentów oraz stylów, które w połącze-
niu z subtelnymi melodiami pozwoliły jej 
na stworzenie soundtracku, który z jednej 
strony wiernie oddaje westernową otocz-
kę gry, z drugiej – zachowuje jej jRPG-owy 
charakter. Na kilka kolejnych lat taki sposób 
komponowania stanie się wizytówką Naru-
ke, ale to już temat na kolejne teksty.

Chyba najlepszym zobrazowaniem tego, z 
czym słuchający będzie miał do czynienia, 
jest motyw pojawiający się tuż po urucho-
mieniu gry. Into the Wilderness zaczyna się 
od przygrywki dwóch gitar akustycznych, 

Jednak to nie jest jedyny tego typu utwór. 
Klimat dzikiego zachodu udziela się w co 
bardziej kluczowych momentach na so-
undtracku i to w najróżniejszych formach i 
stylach. Przykładem tego jest typowo we-
sternowy Lone Bird in the Shire, który to-
warzyszy graczowi na mapie świata, nieco 
bardziej zagrzewający do działania Coura-
ge, czy mający w sobie pewne latynoskie 
naleciałości Oops…. Jak wspomniałem na 
początku, pomysł Naruke na soundtrack 
sprawił, że na albumie znalazły się nie tylko 
westernowo brzmiące kawałki, ale też takie, 
które nam przypominają, że Wild Arms jest 
przede wszystkim jRPG.

Mówię tu głównie o melodiach towarzyszą-
cych w wioskach jak Town, w którym flet 
i tamburyn odgrywają znaczące role, czy 
niezwykle spokojny, a przy tym jakże czaru-
jący Village of the Eru. Równie istotne są też 
te odgrywane w emocjonalnych scenach, 
tj. Alone in the World i Uncertain Feelings 
Rushed. Polecam przesłuchać oba – pierw-
szy za świetną grę smyczkami, fletem i nie 
tylko, a drugi za pewien ciężar emocjonalny 
wyrażony harmonijką na pierwszym planie 
i z lekkim chórem w tle. Ale także w miej-
scówkach, których nie spodziewalibyście 
się zobaczyć w grze „westernowej”, jak Ar-
delhyde Castle czy A Monastery. Zwłaszcza 
ten ostatni brzmi, jakby został żywcem wy-
jęty z Harvest Moon.

© Media.Vision
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Ci, którzy poznali Jane Maxwell, będą wie-
dzieli, o co chodzi. Równie slapstickowy hu-
mor da się usłyszeć w Small Thoughts Are 
Worth A Lot (Jack). Polecam także rodzy-
nek w postaci Bird in the Sky (Emma), któ-
ry ewidentnie wyróżnia się na tle pozosta-
łych – brzmi jak motyw heroicznej postaci 
z anime.

Ku mojemu ogólnemu zaskoczeniu, orkie-
stracja całego albumu wypadła całkiem 
dobrze, mimo że sama gra została niemiło-
siernie nadgryziona przez ząb czasu. Choć 
zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdemu 
połączenie instrumentów dętych z elektro-
niką może iść w parze. Niemniej słuchanie 
muzyki z Wild Arms dla mnie osobiście jest 
w pewnym sensie podróżą nie tylko w głąb 
nostalgii.

Ten westernowy klimat sprawia, że gracz 
przeżywa przygodę trudną do podrobienia, 
której zwieńczenie może stanowić zawarty 
na albumie Promise to the Blue Sky. Na-
prawdę polecam – to jak obejrzenie po raz 
kolejny naprawdę dobrego filmu sprzed lat.

Wild Arms dla mnie osobiście 
jest w pewnym sensie podróżą 
nie tylko w głąb nostalgii.

Wydawca: Toby Fox
Data wydania albumu: 13 sierpnia 2015 r.
Kompozytor: Toby Fox

Jeszcze kilkanaście lat temu na wieść o 
podjęciu przez kogoś decyzji stworzenia 
w pojedynkę własnej gry wszyscy wokół 
pukali się w głowę. Oczywiście nie było to 
niemożliwe, jednak wiązało się z zebraniem 
niemałej sumy pieniędzy (opłaty za licencje 
itp.), posiadaniem ponadprzeciętnej wie-
dzy, a następnie poświęceniem masy czasu 
i wysiłku, żeby samodzielnie ogarnąć chaos, 
z którego docelowo ma wyłonić się „coś”. 

Na szczęście czasy się zmieniły. Rozwój 
technologii (która dzisiaj jest zdecydowanie 
bardziej przystępna dla przeciętnego Ko-
walskiego) oraz crowdfunding doprowadzi-
ły do tego, że rynek jest co roku zalewany 
grami od niezależnych producentów, także 
tych działających w pojedynkę.

Wystarczy spojrzeć na pierwszą stronę Me-
tacritic – połowa z tych gier, które tam wi-
dzicie, powstała w czyimś pokoju z wyko-
rzystaniem darmowych narzędzi jak Unity, 
Unreal Engine, GameMaker, a nawet RPG 
Maker. Co ważne, spora część z nich nie tyl-
ko zachwyca krytyków, ale też bije na gło-
wę produkcje z wyższej półki.

To pokazuje, że można tworzyć grę w po-
jedynkę, jeśli ma się pomysł i wykazuje się 
ogromną determinacją. Te dwie cechy z 

© Crocodile: Toby Fox

© Toby Fox

paweŁ deMbowski

© Media.Vision
undertale
dopeŁnienie niesaMowitej przygody

Undertale, nad którym pracował 
prawie 3 lata, jest po dziś dzień 
uznawany za jeden z najlepszych 
tytułów niezależnych i najczęściej 
komentowanych w Internecie.

mailto:pawel.dembowski%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/PabloSanEscobar
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(np. An Ending). Dzięki tej mieszance Fox 
uderzając swoją grą w nostalgiczną nutę 
jednocześnie wprowadza do niej elementy 
XXI wieku.

Niestety, choć może się wydawać, że moim 
zachwytom nie ma końca, to jednak album 
ma pewne wady. Pierwszą jest występo-
wanie na nim utworów, które się dublują. 
Na przykład NGAHHH i Nyeh Heh Heh! to 
nieco spowolnione wersje Spear of Justice 
oraz Bonetrousle. Drugim problemem to 
cała masa zdecydowanie krótkich utworów 
(do 30 sek.), które w grze może się spraw-
dzają, ale poza nią są po prostu zbędne 
(Start Menu, Dogbass, Last Episode, Oh 
My…) oraz… efektów dźwiękowych (Long 
Elevator).

Niestety, choć może się wyda-
wać, że moim zachwytom nie 
ma końca, to jednak album ma 
pewne wady.

Przyznam szczerze, że bardzo, ale to bar-
dzo długo zastanawiałem się, czy nie dać 
muzyce z Undertale naszego znaczka re-
komendacji. Toby Fox stworzył arcydzieło 
przez duże „A”, mające niebagatelny wpływ 
na współczesnych graczy w każdym wieku, 
a o którym niewątpliwie będzie się jeszcze 
długo mówiło. W przypadku soundtracku 
zrobił wszystko, by należycie wykorzystać 
każdą sekundę, żeby utwór współgrał z każ-
dą świetnie napisaną postacią i zaprojekto-
wanym światem.

Niemniej jednak nie mogę przymknąć oczu 
na wspomniane wyżej niedogodności oraz 
na to, że nie wszystkie utwory (razem jest 
ich 101, wliczając w to utwory niewykorzy-
stane w samej grze) nadają się do słuchania 
poza grą. Soundtrack z Undertale stanowi 
dla mnie idealne dopełnienie niesamowi-
tej przygody, jaką przeżyłem, i chciałbym, 
żeby właśnie to wrażenie pozostało w mojej 
pamięci.

ekran komputera budzi respekt, ale więk-
sze wrażenie robi to, co zrobił przy war-
stwie muzycznej. A jest o czym mówić. Bo 
nie tylko złożył hołd starszym 8-bitowym 
tytułom (Once Upon a Time przypomina 
wprowadzenie do gry RPG z NES-a) i do-
rzucił sporo współczesnych brzmień, ale 
nawet udało mu się oba te światy ze sobą 
połączyć. Każdy utwór ma swój unikatowy 
styl i doskonale oddaje emocje towarzy-
szące temu, co widać na ekranie. To bar-
dzo ważne, bowiem ci, którzy mają już za 
sobą przygodę z Undertale, słuchając so-
undtracku od początku do końca (utwory 
ułożone w sposób chronologiczny) mogą 
„przeżyć to jeszcze raz”.

Do wyboru mamy zatem bardzo emocjo-
nalne Undertale, His Theme i Don’t Give 
Up, pełne dramaturgii i zagrzewające do 
walki Spear of Justice, Spider Dance, SAVE 
the World i Hopes and Dreams; nieco spo-
kojniejsze i przepełnione melancholią Sno-
wy, Waterfall i It’s Raining Somewhere Else; 
szalone, choć niezwykle chwytliwe Metal 
Crusher i Death by Glamour; przepełnione 
adrenaliną (cecha charakterystyczna raczej 
dla motywów bitewnych w stylu Enemy 
Approaching i Stronger Monsters, choć w 
wypadku tej gry to nie reguła) Megalovania; 
doprowadzające do głupawki Dogsong, 
Dummy i Temmie Village; wprowadzające 
niemal domową atmosferę Home i Snow-
din Town. Pojawiło się również trochę miej-
sca psychodeliki w postaci Chill (polecam 
posłuchać razem z obrazem towarzyszą-
cym w grze!). Krótko mówiąc: dla każdego 
coś miłego.

Soundtrack obfituje także w różnorodne 
instrumenty. Choć gra stylizowana jest na 
8-bitowe RPG i takie też dźwięki słychać 
(vide wspomniane wcześniej Once Upon a 
Time, ale też nieco krótsza melodia przy-
pominająca podróż na grzbiecie Chocobo 
Bird That Carries You Over A Dispropor-
tionately Small Gap), to jednak na tym in-
wencja twórcza Foxa się nie kończy. Cha-
rakterystycznym „trzaskom” towarzyszą 
również dźwięki pianina, gitary basowej i 
elektrycznej, a nawet udało się gdzienie-
gdzie wepchnąć brzmienia orkiestralne 

całą pewnością pomogły Toby’emu Foxowi. 
Jego Undertale, nad którym pracował pra-
wie 3 lata, jest po dziś dzień uznawany za 
jeden z najlepszych tytułów niezależnych i 
najczęściej komentowanych w Internecie – 
memów, fanartów i przeróbek soundtracku 
jest co niemiara.

No właśnie, soundtrack. Już sam fakt, że 
Toby Fox samodzielnie zaprojektował całą 
grę od A do Z i przeniósł swoją wizję na 

© Toby Fox

© Toby Fox

© Toby Fox

© Toby Fox

Charakterystycznym „trzaskom” 
towarzyszą również dźwięki 
pianina, gitary basowej 
i elektrycznej.
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nie do podrobienia (Streets of Rage 2 – Go 
Straight). Za to postawił na własny warsztat 
kompozytorski oraz na inspiracje latami 90., 
które ostatecznie brzmią zaskakująco do-
brze, choć niekiedy słychać, że kompozytor 
chciałby jeszcze nad nimi popracować.

Czym zatem wyróżnia się muzy-
ka do Streets of Rage od innych 
tego typu gier?

Mimo że udział Yuzo Koshiro w projekcie był 
niewielki, to każdy z utworów jest na wagę 
złota (Main Theme), w tym szczególnie te-
mat główny, który jest ukłonem w stronę 
weteranów serii Streets of Rage. Francuskie 
studio deweloperskie Lizardcube i pozostali 
producenci raz jeszcze spełnili oczekiwania 
nie tylko graczy, ale także pasjonatów mu-
zyki, dla których soundtrack do Streets of 
Rage 4 na długo pozostanie na listach spo-
tify, zwłaszcza fanów muzyki do gier wideo.

Wydawca: Mutant Ninja
Data wydania albumu: 30 kwietnia 2020 r.
Kompozytor: Yuzo Koshiro, Olivier Deriviere etc.

Musiało minąć 26 lat, by po raz kolejny 
dane nam było wcielić się w bohaterów gry 
Streets of Rage – klasycznego cyklu gier 
z gatunku „beat ‘em up”, znanego do dziś 
z ponadczasowej rozgrywki oraz elektro-
nicznej m uzyki klubowej. Streets of Rage 

Po ograniu gry oraz osłuchaniu kilkukrotnie 
ścieżki dźwiękowej, ostatecznie moje oczeki-
wania zostały spełnione, choć zdecydowanie 
można było o wiele bardziej zaryzykować w 
pewnych kwestiach produkcji muzyki. Ow-
szem, utwory w grze nadal pełnią nie tylko 
rolę dźwięków, które towarzyszą nam podczas 
obijania bandytów (They’re Back) zagrażają-
cym naszemu życiu, ale oprócz samego sound 
designu są jedynymi dźwiękami budującymi 
otaczający w grze świat. W duchu oryginału, 
twórcy Streets of Rage 4 postawili na dialogi, 
bez dubbingu, zostawiając dla samej muzyki 
ogromną przestrzeń. Dlatego dla kompozyto-
rów dużym wyzwaniem było, aby muzyka po 
kilku minutach nie drażniła ucha gracza.

4 jest kontynuacją oryginalnej trylogii, nie 
tylko wzbogaconej o nową technikę, ręcz-
nie rysowaną grafikę, ale co najważniejsze 
o ścieżkę dźwiękową, przy której pracowało 
wielu znamienitych kompozytorów.

Cykl gier Streets of Rage jest szczególnie bli-
ski memu sercu nie tylko ze względu na sen-
tyment z dzieciństwa, ale głównie z uwagi na 
muzykę, która mimo sędziwego wieku nadal 
robi na mnie ogromne wrażenie. Dlatego jak 
tylko zapowiedziano kontynuację Streets of 
Rage, coś we mnie obudziło się na nowo. Z 
ciekawością dziecka oczekiwałem kolejnych 
informacji o produkcji przygotowanej przez 
francuskie studio deweloperskie Lizardcube, 
a szczególnie ciekawiło mnie, kto stanie za 
oprawą dźwiękową do Streets of Rage 4.

Żadnym zaskoczeniem nie była wiadomość 
o powrocie Yuzo Koshiro, któremu w głównej 
mierze trylogia Streets of Rage zawdzięcza 
sukces na rynku amerykańskim oraz euro-
pejskim. Jednak fakt, że do zespołu dołączyli 
inni japońscy kompozytorzy (Motohiro Kawa-
shima, Yoko Shimomura, Harumi Fujita, Keiji 
Yamagishi), w tym również Olivier Deriviere 
oraz Groundislava, XL Middleton i Das Mörtal, 
zrobił na mnie wówczas ogromne wrażenie.

Po prostu nie sposób oderwać 
się od rytmów skłaniających 
nasze stopy do tańca.

streets of rage 4
każdy z utworów jest na wagę zŁota

© Dotemu

© Dotemu

© Dotemu

© Dotemu

Olivier Deriviere zajął się 
głównie kompozycjami dla 
większości plansz.

W tym celu zastosowano kilka kompozytor-
skich sztuczek, a szczególnie jedną, gdzie 
muzyka w lokacjach gry jest po prostu re-
sponsywna (The Storm Boat). Ponadto, by 
odciąć się od rutyny, Olivier Deriviere zajął 
się głównie kompozycjami dla większości 
plansz po to, aby zostawić miejsce dla pozo-
stałych kompozytorów, którzy przygotowali 
głównie utwory przypisane do poszczegól-
nych starć z bossami (Mrs Y). Czym zatem 
wyróżnia się muzyka do Streets of Rage 
od innych tego typu gier? Pierwsza myśl, 
jaka ciśnie mi się do głowy, to czysta daw-
ka zabawy dźwiękami (On Fire), które mają 
charakter dyskotekowych piosenek (Funky 
HQ). Po prostu nie sposób oderwać się od 
rytmów skłaniających nasze stopy do tańca.

W cyklu gier spod znaku Streets of Rage 
od zawsze kładziono szczególny nacisk na 
ścieżkę dźwiękową, gdyż była swoistym al-
bumem ulicy (The Streets), który u gracza 
wyzwalał emocje, by jako bohater brnął do 
przodu mimo przeciwności losu. Olivier De-
riviere wielokrotnie w wywiadach wspomi-
nał, że praca nad Streets of Rage była dla 
niego nie tylko wyzwaniem jako dla artysty, 
ale też okazją, by skomponować muzykę 
oderwaną od tego, co znamy z poprzednich 
odsłon serii. Nie chciał kopiować stylu, jakim 
posługuje się Yuzo Koshiro, bo jest po prostu 

Mariusz borkowski
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gryfie tudzież potknięć na innych instrumen-
tach. To nie jest lekka i przyjemna twórczość; 
to manifest rzeczywistości, której nikt z nas 
nie chciałby zaznać w swoim życiu.

O tym, że wojna jest piekłem, już wiemy. O tym, 
jakich bezeceństw potrafią dopuścić się ludzie, 
wiemy od zawsze. Natomiast rzadko porusza 
się inne tematy, jak obojętność na krzywdę 
tych pośledniejszych lub zmęczenie podejrz-
liwością wynikające z perspektywy zdrady we 
własnych szeregach. Austin Wintory ubrał po-
wyższe w muzykę, a to osiągnięcie nie byle ja-
kie. Z tego też powodu uważam, iż należy usły-
szeć soundtrack z Tooth and Tail chociaż raz.

Jak wspomniałem, nie jest to muzyka lekka ani 
przyjemna, ale porusza zagadnienia pomijane 
w narracji o konflikcie, tematy ważne i cechu-
jące tylko dojrzałe dzieła. Soundtrack jest do-
stępny jako darmowe DLC na platformie GOG.

Wydawca: Austin Wintory 
Data wydania albumu: 5 września 2017 r.
Kompozytor: Austin Wintory, Darren Korb

Płaszczy, rozmawiając ze świniami, okazało 
się, że one mają numery zamiast imion. Niby 
żarcik wymierzony w RTS-y, gdzie podstawo-
we jednostki poza funkcją nakręcania eko-
nomii są pozbawione jakiejkolwiek wartości, 
tutaj sprowadza to do numerów przyznawa-
nych w obozach koncentracyjnych. Z takim 
właśnie humorem mamy do czynienia w 
Tooth and Tail. Właściwie jedyną wadą, jaką 
znalazłem, jest niekonsekwencja w grafice.

Folwarku Zwierzęcego Orwella i strategii cza-
su rzeczywistego ze sterowaniem zrobionym 
pod pady może brzmieć niedorzecznie, ale 
prawda jest taka, że ta gra rządzi!

Nie dość że wątek single w ciekawy sposób 
pokazuje konflikt z różnych stron barykady, 
to jeśli porozmawiamy z naszymi podwład-
nymi, można zagłębić się w ciekawie na-
kreślony świat Tooth and Tail. Serio, gdy się 
zorientowałem, że w młynie nie miele się 
zboża na mąkę, tylko trzyma się świnie, od 
czasu do czasu opada piła i oto wyjeżdża z 
młyna mięso, byłem w lekkim szoku, ponie-
waż na polach wokół krzątały się pracowi-
cie właśnie te zwierzęta.

Szczęka natomiast gruchnęła o posadzkę, 
gdy na tyłach kwatery głównej Niebieskich 

Ta gra nie jest kierowana do 
młodszego widza, więc nie 
miałbym problemów 
z oglądaniem stylizowanej 
przemocy między zwierzętami.

tooth and tail
Muzyka powstańcza

© Pocketwatch Games

© Pocketwatch Games
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Jak wspomniałem, nie jest to 
muzyka lekka ani przyjemna, ale 
porusza zagadnienia pomijane 
w narracji o konflikcie.

Portrety są doskonałej kreski komiksowej, 
natomiast gameplay to niezbyt wygóro-
wanej jakości pixel art. Nie przeszkadza on 
w dynamicznych meczach multi czy czer-
paniu przyjemności z fabuły singla, nie-
mniej jednak wolałbym zobaczyć te bata-
lie w większym detalu, bo mam wrażenie, 
jakbym oglądał ugrzecznione rozpikselo-
waniem miejsca zbrodni. Ta gra nie jest 
kierowana do młodszego widza, więc nie 
miałbym problemów z oglądaniem styli-
zowanej przemocy między zwierzętami w 
ładnym rysowanym HD.

Muzykę napisał Austin Wintory i właściwie tu-
taj mógłbym poprzestać. Austin staje się sym-
bolem pomysłowej jakości i nie inaczej jest w 
tym przypadku. Kompozytor postanowił zbu-
dować klimat muzyki powstańczej, buntowni-
czej i bezpardonowej. Główny motyw przewija 
się przez liczne instrumentarium, od rozstrojo-
nego pianina barowego, poprzez gitarę aku-
styczną brzmiącą jak wyciągniętą z okopu, aż 
po chór złożony z głosów naszych towarzyszy 
broni. Wintory w pietyzmem starał się stwo-
rzyć wrażenie muzyki z roku 1917 oraz tego, jak 
by brzmiała rozdarta głodem, wojną domo-
wą i zmęczeniem wszystkich biorących weń 
udział. Dlatego też dźwięki są rozchwiane, 
czasem pełne pasji, agresywne, innym razem 
chłodne i znudzone.

Wydawać by się mogło, że instrumentaliści 
zostali poproszeni, by zamierzenie grać nie-
dbale. Przepuszczono wiele poślizgnięć na 

Sto lat temu miało miejsce niesamowicie 
ważne dla Rosji (i po części dla świata) wy-
darzenie. Rewolucja październikowa, która 
doprowadziła do stworzenia Związku Ra-
dzieckiego, być może była przedmiotem ja-
kiejś niszowej gry o której nie słyszałem, ale 
na pewno nie takiej jak Tooth and Tail.

W niemalże sto lat po wybuchu rewolucji ro-
botniczej w Carstwie dostajemy możliwość 
wcielenia się w czwórkę bohaterów konfliktu 
w świecie zamieszkałym przez antropomor-
ficzne zwierzęta. Fuzja wisielczego humoru, 

konrad belina-brzozowski

mailto:k.b.brzozowski%40gamemusic.pl?subject=
https://www.instagram.com/lordqiuu/
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trzeba było tak dostosować muzykę, by nie 
męczyła nas w przypadku wielokrotnego 
powtarzania pewnych etapów, a w dalszym 
ciągu sprawiała nam przyjemność. W więk-
szej części Jake Kaufman wywiązał się bar-
dzo dobrze z powierzonemu mu zadania, 
co pozwala cieszyć się każdym utworem z 
osobna, może z nielicznymi wyjątkami, któ-
re nie mają większego znaczenia, kiedy po-
patrzymy na całość. 

Kolejnym, choć niewielkim, atutem ścieżki 
dźwiękowej jest udział kompozytorki Ma-
nami Matsumae, która w gronie sympaty-
ków muzyki do gier wideo głównie jest roz-
poznawalna jako autorka wielu świetnych 
utworów do serii Mega Man. Jej skromny 
udział, bo ledwie dwie skomponowane 
kompozycje (A Thousand Leagues Below – 
Iron Whale), w projekcie na pewno zwróci-
ły uwagę fanów wspomnianego cyklu gier. 
Zatem można tylko czuć niedosyt, że nie 
dano artystce więcej okazji do popisania się 
swoimi umiejętnościami kompozytorskimi.

Należy wspomnieć, że album z Shovel Kni-
ghta to nie tylko melodie towarzyszące 
nam podczas przemierzania niezliczonych 
plansz (An Underlying Problem – The Lost 
City) z czyhającymi na naszego bohate-
ra niebezpieczeństwami, ale także bardzo 
dynamiczne a zarazem wysublimowane 
utwory ze starć z bossami. Odsłuchując 
niejednokrotnie soundtracku byłem zasko-
czony tematami (The Requiem of Shield 
Knight), które równie dobrze, gdyby nie ich 
archaiczność, mogłyby pokazać się w serii 
Dark Souls. Chciałbym kiedyś na żywo usły-
szeć orkiestrę symfoniczną grającą utwory 
z Shovel Knighta. Warta odnotowania jest 
również informacja o wydanym miesiąc 
temu soundtracku na płycie winylowej, 
który brzmi obłędnie, zaś więcej o nim opo-
wiemy w materiale filmowym w niedaw-
no rozpoczętym przez nas cyklu – gry na 
winylach.

W większej części Jake Kaufman 
wywiązał się bardzo dobrze z po-
wierzonemu mu zadania.

© Yacht Club Games

© Yacht Club Games

Mariusz borkowski

Wydawca: Brave Wave
Data wydania albumu: 7 grudnia 2016 r.
Kompozytor: Jake Kaufman, Manami Matsumae

Choć od premiery gry Shovel Knight minęły 
blisko pięć lat, to w dalszym ciągu wzbudza 
ona wśród graczy zachwyt, a u pozostałych 
studiów deweloperskich budzi ogromny re-
spekt. Warto odnotować, że sam tytuł był de-
biutanckim projektem niezależnego studia 
Yacht Club Games, założonego przez Seana 
Velasco oraz pracowników firmy Way Forward.

Od pierwszego kontaktu z Shovel Kni-
ghtem, a szczególnie ze ścieżką dźwiękową 
(Main Theme), od razu jesteśmy zasypani 
inspiracjami gier z ery 8 bitów, jak Mega 
Man oraz Castlevania. Rozgrywka jest za-
tem połączeniem klasycznej platformówki 
2D, przygodowej gry akcji i cRPG. Wszystkie 
wymienione przeze mnie elementy stały się 
inspiracją dla Jake’a Kaufmana do skompo-
nowania niezwykle bogatego w melodie 
albumu, który mimo swojego archaicznego 
brzmienia chiptune (One Fateful Knight) 
rozbudza w słuchaczu wyobraźnie.
Dużym atutem utworów jest niezwykle 
rzadko spotykana już melodyjność, która 
zachęca nas do nucenia (Strike the Earth! 
– Plains of Passage), a co najważniejsze w 
sposób naturalny spaja ze sobą dźwięki z 
obrazem, kreując przy tym niezapomniane 
przeżycia.

Nic w tym dziwnego, bo sama gra nie na-
leży do łatwych i wymusza od graczy nie-
co większej sprawności manualnej (In the 
Halls of the Usurper – Pridemoor Keep) niż 
w przypadku podobnych tytułów. Dlatego 

Dużym atutem utworów jest 
niezwykle rzadko spotykana już 
melodyjność.

shovel knight 
the definitive
niezwykle rzadko spotykana MelodyjnoŚć

© Yacht Club Games
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W takim razie jak Shovel Knight wypada 
na tle innych gier, biorąc oczywiście pod 
uwagę ścieżkę dźwiękową? Mogę śmiało 
napisać, że mamy aktualnie do czynienia z 
najlepszą pracą Jake’a Kaufmana, który w 
kręgach muzycznych uznawany jest za spe-
cjalistę od brzmienia chiptune do gier wi-
deo. Jego praca jest niezwykle bogata pod 
kątem kontrastów i melodii, a od strony 
technicznej trudno jest cokolwiek zarzucić 
artyście. Być może jedyną skazą na sound-
tracku jest jego trudny w odbiorze charak-
ter, ponieważ wspomniana już wcześniej 
przeze mnie archaiczność może odebrać 
czerpanie pełnej przyjemności ze słuchania 
tego albumu. Dlatego tym bardziej zachę-
cam do sprawdzenia płyty z utworami do  
Shovel Knighta, by każdy mógł zostać po-
zytywnie zaskoczony.

Sama akcja Shovel Knighta została osadzo-
na w klimatach fantasy, gdzie gracz kieruje 
poczynaniami rycerza dzierżącego legen-
darną łopatę – Shovel Blade. Zadaniem na-
szego bohatera jest zgładzenie złej Czaro-
dziejki, ocalenie ukochanej (Shield Knight) 
oraz stawienie czoła członkom groźnego 
zakonu The Order of No Quarter i pokona-
niu wielu czyhających na niego pułapek.

mailto:mborkowski%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/MariuszBorkows4
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zdaje się ma dać graczowi poczucie wyścigu 
z czasem (Laboratory). Wyścig z czasem rze-
czywiście jest na poziomie fabuły, ale nic poza 
tym. Miałoby to dla mnie sens, gdyby ciążyła 
na mnie presja czasu, jak to miało miejsce w 
RE:2, w scenariuszu Leona. Jak to wyglądało 
w praktyce? Eksplorowałem sobie ostrożnie 
wszystkie zaułki i sale, powoli eliminując każ-
dego przeciwnika i nie żałując sobie wizyt w 
safe roomie. Muzycznie laboratorium w ogóle 
nie straszy, a wręcz przeciwnie.

Choć wracają typowe dla
poprzedniczki scenerie, to kom-
pozytorzy inaczej podeszli do 
tematu muzyki eksploracyjnej.

Nemesis stanowi sporą część ścieżki dźwię-
kowej, ponieważ w grze to on jest głównym 
inicjatorem oskryptowanych pościgów, więk-
szości cutscenek, a także jedynym bossem, z 
jakim przyjdzie nam walczyć. Jak zatem brzmi 
Nemesis? Złowrogo, jak coś nieuniknionego, 
przed czym można jedynie uciekać… do czasu. 
Masami Ueda postawił tu przede wszystkim na 
potężną perkusję, często wspomaganą meta-
licznym brzmieniem (Coming to Kill You), przy-
wodzącym mi na myśl temat z Terminatora 2.

Postawił również na syntezatory, w tym ciężki 
synthbass, który przy pierwszym spotkaniu z 
przeciwnikiem o posągowej aparycji potrafi 
wywołać ciarki (wspomniane już Coming to 
Kill You). Orkiestra wchodzi na scenę dopiero 
przy pierwszej walce z Nemesisem (Fighting 
in the Flames) i chciałbym tu pochwalić kom-
pozytora za to, w jaki sposób połączył ją z 
perkusją i syntezatorami. Kompozytor stwo-
rzył mieszankę, w której żaden z dźwięków 
nie walczy o pierwszeństwo, przez co każdy 
szczegół bezproblemowo dotrze do uszu 
gracza, choć podejrzewam, że w ferworze 
walki to przede wszystkim perkusja będzie 
zwracała na siebie jego uwagę.

Utwór zamykający zmagania Jill z Neme-
sisem (Metamorphosis) to według mnie 
jeden z najjaśniejszych momentów całej 
ścieżki dźwiękowej, z epicką orkiestrą i chó-
rem oraz wtórującą im, wpadającą w ucho 
fortepianową melodią. Dla mnie majstersz-

© Capcom Co. Ltd

Wydawca: CAPCOM
Data wydania albumu: 3 kwietnia 2020 r.
Kompozytor: Kota Suzuki, Azusa Kato, Ryo Koike, 
Masami Ueda etc.

Resident Evil 3 to drugi i prawdopodobnie nie 
ostatni tytuł na liście remake’ów CAPCOMu, co 
osobiście mnie cieszy. Japończycy dopiero się roz-
kręcają, o czym świadczy chociażby ankieta na 
temat przyszłych odsłon, nie mówiąc o plotkach 
związanych z pracami nad remakiem czwartej 
części, choć większość fanów zdaje się wolałaby 
Code: Veronica. Tak czy siak czeka nas moc atrakcji.

Akcja gry przenosi się na ulice Raccoon City i 
choć wracają typowe dla poprzedniczki scene-
rie jak kanały czy laboratorium, a także znajo-
my komisariat, to kompozytorzy inaczej pode-
szli do tematu muzyki eksploracyjnej. Przede 
wszystkim jest jej mniej i częściej będzie nam 
towarzyszyła cisza. Czy jest to dobre rozwią-
zanie? Według mnie tak, ponieważ lokacje 
budzą niepokój już samym swym designem 
i w zupełności wystarczą niepokojące odgło-
sy gdzieś za rogiem, w zdawać by się mogło 
wymarłym szpitalu. Graczowi nie trzeba przy-
pominać na każdym kroku, że gra w horror i 
sound designerzy częściej powinni mieć moż-
liwość pokazania swoich umiejętności.

Inaczej ma się sprawa na zrujnowanych ulicach 
miasta, które odwiedzimy w początkowym eta-
pie rozgrywki. Muzyka nam towarzysząca nie 
stara się już straszyć atonalnością, a zamiast tego 
buduje klimat Raccoon City wpadającymi w 
ucho smyczkowymi ostinatami i syntezatorowy-
mi arpeggiami. Według mnie ma to sens, ponie-
waż klaustrofobiczne, ciemne korytarze zeszły na 
dalszy plan, a gracze zdążyli się już przyzwyczaić 
do „strasznych”, powłóczących zombie.

Dziwi mnie jedynie muzyka skomponowa-
na na potrzeby laboratorium Umbrelli, która 

Nad muzyką do tytułu pracował 
zupełnie inny skład kompozyto-
rów niż nad poprzedniczką.

resident evil 3
MiŁa odMiana od zŁowrogich brzMień

© Capcom Co. Ltd

tyk i miła odmiana od ciężkich, złowrogich 
brzmień. Cieszy mnie fakt, że większość 
muzyki poświęconej naszemu głównemu 
przeciwnikowi, jeżeli nie jej całość, skompo-
nował właśnie Masami Ueda, dzięki czemu 
Nemesis jest spójny muzycznie, czego bra-
kowało mi w przypadku Williama w RE:2.

Metamorphosis to według mnie 
jeden z najjaśniejszych momen-
tów całej ścieżki dźwiękowej.

Remake Resident Evil 3 nie uniknie porównań 
do Resident Evil 3: Nemesis również w kwe-
stii muzyki, ale taki już los remake’ów. Powra-
cają znane tematy muzyczne w odświeżonej 
formie, jak Free from Fear, ale daruję sobie 
porównania z oryginałem, ponieważ traktuję 
RE:3 jako tytuł niezależny, z nowej epoki.

Uważam, że Capcom Sound Team w swym 
nowym składzie spisał się świetnie, a dzięki 
Masamiemu Uedzie gra brzmi klimatycznie 
i przede wszystkim spójnie. Ścieżka dźwię-
kowa godna polecenia, choć zdaję sobie 
sprawę, że weteranom serii oraz wielbicie-
lom starej szkoły survival horroru może nie 
przypaść do gustu.

Remake trójki zebrał ogólnie niezłe oceny, choć 
nie tak wysokie jak jego poprzednik. Wśród 
wad gry wymienia się między innymi rezygna-
cję z losowych spotkań głównej bohaterki z 
jej Nemesis na rzecz w pełni oskryptowanych 
ucieczek. Akcja dzięki skryptom zyskała na fil-
mowości, ale stała się przez to przewidywalna. 
Nad muzyką do tytułu pracował zupełnie inny 
skład kompozytorów niż nad poprzedniczką, 
choć na czele projektu na szczęście znów sta-
nął weteran serii Masami Ueda.

daniel wójcik

mailto:d.wojcik%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/ZawiszaTheBlack
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Wszechobecny folk tylko 
wzmacniają autentyczność 
świata.

Wydawca: Lakeshore Records 
Data wydania albumu: 9 sierpnia 2019 r.
Kompozytor: Woody Jackson, Jeff Silverman, 
Luke O’Malley etc.

Red Dead Redemption 2 przenosi graczy 
do czasów, kiedy Dziki Zachód, jaki znamy 
z filmów z Johnem Waynem czy Clintem 
Eastwoodem, dobiega końca. Stany Zjed-
noczone dążą do pełnego ucywilizowania, 

a bezkarność i samosądy zostają zastąpio-
ne prawem i sprawiedliwością.

Do zmieniającego się świata próbują do-
stosować się ostatni przedstawiciele sta-
rego porządku – społeczne wyrzutki, które 
chcą wieść w końcu normalne życie w za-
stanej przez nich nowej rzeczywistości, ale 
zmuszeni są do ciągłej ucieczki przed du-
chami przeszłości. Pokazanie historii ludzi, 
którzy muszą zrezygnować ze swoich sta-
rych przyzwyczajeń, aby móc zacząć żyć 
od nowa w świecie, gdzie pojęcie „Dziki Za-
chód” powoli przechodzi do lamusa, wydaje 
się być zadaniem trudnym do wykonania.

Ale nie dla ekipy z Rockstar Games z mega 
zdolnymi scenarzystami na czele: Danem 
Houserem, Michaelem Unsworthem i 
Rupertem Humphriesem. Dla nich nie ma 
rzeczy niemożliwych. Na potrzeby tej gry 

red dead 
redeMption 2
najprawdziwszy dziki zachód

© Rockstar Games

© Rockstar Games

stworzyli bowiem Arthura Morgana – bo-
hatera uniwersalnego i tragicznego, któ-
ry niczym Odyseusz musi przebyć długą i 
żmudną drogę do odkupienia za grzechy 
z przeszłości i odnaleźć na jej końcu upra-
gniony spokój.

Nie wdając się zbytnio w szczegóły, aby 
uniknąć spoilerów, napiszę tylko, że już od 
bardzo dawna żadna gra nie wywołała u 
mnie tylu emocji, co Red Dead Redemption 
2. Myślę, że wpływ na to miał przede wszyst-
kim świetnie napisany scenariusz i związa-
na z nim zmiana w narracji – autorzy odeszli 
od znanego z poprzedniej części klimatu 
„spaghetti westernu”, gdzie wartka akcja i 
trup ściele się gęsto, na rzecz ballady uka-
zującej tułaczkę głównego bohatera, za-
równo w dosłownym znaczeniu tego słowa, 
jak i duchowym, wręcz intymnym.

Słowo „ballada” nie pojawia się w tym tek-
ście przypadkiem, ponieważ towarzyszyło 
mi ono nie tylko w trakcie ogrywania Red 
Dead Redemption 2, ale również podczas 
odsłuchiwania soundtracku do niego. Jak 
już wcześniej wspomniałem, nie mamy do 
czynienia z typowym przedstawicielem 
gatunku „spaghetti westernu” rodem z fil-
mów Sergio Leone. To jest opowieść, która 
wymagała udźwiękowienia umiejscowio-
nego w kontekście, a nie zawieszonego 
gdzieś w tle. Tym samym Woody Jackson 
wraz z producentem Danielem Lanoisem 
(zdobywca 11 statuetek Grammy!) zafundo-
wali nam najbardziej realistyczną podróż po 
Ameryce u schyłku XIX wieku.

Dźwięki zawarte na albumie z muzyką Red 
Dead Redemption 2 to coś, co ostatnim 
razem uświadczyłem bodaj ponad 20 lat 
temu, oglądając westerny w telewizji. Ban-
jo, harmonijka ustna, skrzypce, wiolonczela 
i harfa – to zestaw, który w zupełności wy-
starczy do odtworzenia klimatów Dzikiego 
Zachodu. Z tą tylko różnicą, że w odróżnie-
niu od poprzedniej odsłony RDR duży na-
cisk postawiono również na wokal. Kojące 
męskie chóralne głosy słychać chociażby w 
Moonlight (pracowała nad nim cała śmie-
tanka artystów muzyki folkowej i country: 
Daniel Lanois, Daryl Johnson, Joseph Ma-

Pokazanie historii ludzi, którzy 
muszą zrezygnować ze swoich 
starych przyzwyczajeń.

ize, Darryl Hatcher i Rhiannon Giddens) czy 
Crash of Worlds (chwyta za serce zwłaszcza, 
jeśli zna się kontekst). I chyba to właśnie 
sprawiło, że czerpałem ze słuchania sound-
tracku znacznie większą przyjemność, niż 
to było w przypadku pierwszego RDR.

Jednak żeby nie było przesadnie dołująco, 
na drugim biegunie znaleźć można Cru-
el World od samego króla muzyki country 
Williego Nelsona, przy którym trudno po-
wstrzymać swoje ciało od kiwania się na 
boki, mimo umiarkowanie smutnego tek-
stu. Dorzucam jeszcze do tego mój ulu-
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biony kawałek, jakim jest Table Top. Cha-
rakterystycznie brzmiące gitarowe riffy 
przywołują wspomnienia związane z muzy-
ką Ennio Morricone i pozwalają nam niemal 
poczuć się tak, jakbyśmy brali udział w po-
wolnej konnej przejażdżce po zakurzonych 
drogach, z obowiązkowym kapeluszem 
zsuwającym się na oczy.

Zwracam też uwagę na Mountain Hymn i 
Mountain Banjo w wykonaniu Rhiannon 
Giddens. Minimalizm w najczystszej posta-
ci, gdzie w pierwszym przypadku dominuje 
nucąca autorka, a w drugim, jak sama na-
zwa wskazuje, rzadko spotykane w jakich-
kolwiek grach banjo. Zwłaszcza melodie 
wydobywające się z tego instrumentu jak 
żadne inne pasują do surowego klimatu 
skąpanych w mocnym blasku słońca pre-
riach Dzikiego Zachodu. The Music of Red 
Dead Redemption 2 (Original Soundtrack) 
– bo tak brzmi pełna nazwa albumu – w 
zupełności wystarczy, aby zagwarantować 
sobie niezwykłą i autentyczną podróż po 
Ameryce z końcówki XIX wieku.

A jeśli ktoś chciałby jeszcze bardziej spo-
tęgować swoje doznania, powinien za-

paweŁ deMbowski

opatrzyć się w The Music of Red Dead Re-
demption 2 (Original Score), który zawiera 
niemal dwa razy tyle utworów i przy którym 
siedziała jeszcze większa ekipa najzdolniej-
szych muzyków, m.in. David Ralicke, Gabe 
Witcher, Luke O’Malley, Mario Batkovic, 
Matt Sweeney czy Rabih Beaini. Wspaniałe, 
delikatne dźwięki i wszechobecny folk tylko 
wzmacniają autentyczność świata stworzo-
nego przez Rockstar. Już teraz niezwykle 
wysoko zawiesiła poprzeczkę, jeśli chodzi 
o grę, przez co bardzo, ale to bardzo długo 
nam przyjdzie czekać na ciąg dalszy.

© Rockstar Games

Wydawca: Sumthing Else Music Works 
Data wydania albumu: 14 czerwca 2015 r.
Kompozytor: Jack Wall

Nie sposób nie patrzeć z nostalgią na wcze-
sne Bioware, na pierwsze Baldur’s Gate 
(1998), Knights of the Old Republic (2003) 
czy Neverwinter Nights (2002). Były to gry, 
które stanowiły wzór dla innych produkcji z 
gatunku RPG tamtych czasów i przez to za-
pisały się w naszej pamięci jako wspaniałe, 
angażujące przygody.

Doświadczymy typowego 
dla Chin pełnego majestatu 
i teatralności brzmienia.

Wydaje się, że kolejna gra studia, Jade Em-
pire (2005), którego ścieżce dźwiękowej po-
święcimy kilka słów, była ukoronowaniem 
dotychczasowego dorobku studia – syste-
my narracyjne oparte o KotORa, orientalna 
fantastyka zaczerpnięta z chińskiej kultury 
oraz angażująca walka stanowiły funda-
ment doskonałej opowieści fantasy o prze-
znaczeniu, będącej tak naprawdę ostatnim 
wielkim dziełem studia przed wejściem w 
erę Mass Effecta i późniejszych problemów.
Wspomniane tytuły natychmiast przywo-

jade eMpire
lepszy niż hollywoodzki soundtrack

© BioWare

łują na myśl doskonałe soundtracki. Micha-
el Hoenig, Jeremy Soule czy Jesper Kyd we 
współpracy z Albertem Olsonem i post-in-
dustrialowym artystą Raymondem Watt-
sem podnosili już wtedy poprzeczkę w 
kwestii jakości ilustracji muzycznej dla gier 
studia. Okres produkcji Jade Empire był 
jednak czasem jeszcze ciekawszym z per-
spektywy historii, bo to wtedy rozpoczęła 
się współpraca studia z Jackiem Wallem, 
najczęściej kojarzonym z kompozycjami do 

© BioWare
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pierwszej i drugiej części Mass Effecta. Jego 
styl aranżacyjny i kompozytorski słyszalny 
był jednak znacznie wcześniej, czego Jade 
Empire jest świetnym dowodem.

Jego zadanie było jednak o wiele trudniej-
sze niż w przypadku słynnej space ope-
ry, którą (bez umniejszania artystycznego 
osiągnięcia Walla) o wiele łatwiej umieścić 
w estetyce współczesnej muzyki ilustracyj-
nej opartej jakże często o mariaż elemen-
tów orkiestralnych i elektronicznych. I to 
znajdziemy w Jade Empire, jednak zanurze-
nie gry w elementach wschodnich, mocne 
inspiracje chińską kulturą i mitologią, a co 
za tym idzie – konieczność zagłębienia się 

© BioWare

© BioWare

© BioWare

© BioWare

© BioWare

w orientalną twórczość, są wyzwaniem o 
wiele większym.

Jack Wall ewidentnie wyszedł z niego zwy-
cięsko i nie jest to stwierdzenie uwarunko-
wane nostalgią. Kompozytor bowiem nie 
popadł w kicz, który można usłyszeć w wie-
lu orientalnych ścieżkach dźwiękowych. Jest 
to owszem, jak w wielu innych przypadkach 
(chociażby Prince of Persia: Sands of Time), 
mieszanka elementów zachodnich (typo-
wych dla Walla marszowych melodii i boga-
tej sekcji dętej) ze wschodnimi (pełen prze-
krój chińskich instrumentów i melodii). Wall 
jednak nie wykorzystuje nierozważnie i lek-
ceważąco folkowych instrumentów w orkie-
stralnych utworach (jedynie akcentuje), tak 
więc orkiestralna epika pozostawiona jest 
głównym punktom fabuły, zaś chiński folklor 
– nienachalny, szczery – reszcie gry.

Główny motyw gry (Jade Empire Main 
Theme) to typowy dla Walla, wzniosły i pięk-
ny utwór na pełną orkiestrę, którego aran-
żacja ledwie zdradza lokalizację gry poprzez 
implementację fletu dizi. O ile tutaj pełni 
bardzo ornamentalną funkcję, o tyle pipa 
(instrument szarpany) i guzheng (chiński 
odpowiednik cytry) w Hills And Fields, Dan-
ce Of The Babbling Broo, Fallow Ground 
będą stanowiły centralny punkt utworu. I 
to właśnie w takich kawałkach, których całe 
szczęście jest więcej niż typowego score’u, 
Wall odsłania swój kunszt. Chociażby Fist, 
Test Your Mettle, Into the Fray, Fury, Ham-
mers and Thongs – jako utwory akcji oparte 
o rytmizacje – są stosunkowo odległe wo-
bec reszty jego dorobku i miło coś takiego 
słyszeć. Usłyszymy tutaj chiński cymbał czy 
bangu, które urozmaicają zgoła banalne, 
aczkolwiek świetnie wpisujące się w kon-
tekst sekwencji walk kompozycje.

Wall nie zapomniał też o erhu, instrumen-
cie smyczkowym, którego dźwięk jest po-
wszechnie rozpoznawalny jako idiom kul-
tury Chin. The Tea House jedynie akcentuje 
jego obecność, zaś w doskonałym Ballad 
Of The Drunken Revelers w pełni odsłania 
on swoje możliwości. To folkowy i bajko-
wy utwór, który przesączony jest chińskim 
brzmieniem, podobnie jak A Night Out czy 

Wine and Women, gdzie doświadczymy 
typowego dla Chin pełnego majestatu i te-
atralności brzmienia.

To jednak nie oznacza, że wszystkie utwory 
są skomponowane w taki sposób. Część z 
nich, zgodnie z założeniem, jest mieszan-
ką elementów wschodnich i zachodnich (z 
lepszym i gorszym skutkiem). Wall akcen-
tuje jedynie w takich kawałkach chińskie 
instrumenty, co umniejsza oryginalności 
pracy w imię spełnienia wymogów kon-
wencji. Tak więc ponury ambient dla do-
wolnej gry fantasy raz okraszony jest gu-
zhengiem (Last Rites, Internment), a raz 
traci zupełnie orientalny koloryt (House 
Of Spirits, The Dark Land). Raz słyszymy 
pełen zespół chińskich instrumentów (Ill 
Winds), raz typową, sztampową orkiestrę 
(Torment, The Way Of The Closed Fist). 
Oczywiście, takie rozbicie nie służy źle grze, 
która przecież wymaga różnych utworów, 
jednak biegłość Walla w imitowaniu chiń-
skiego folku zwyczajnie rozpuszcza słucha-
cza i sprawia, że reszta soundtracku wypa-
da blado i odtwórczo.

Wall pobił na głowę niejeden 
hollywoodzki soundtrack.

Śmiałbym powiedzieć, że Wall pobił na gło-
wę niejeden hollywoodzki soundtrack, któ-
ry na zachodnią modłę starał się przywłasz-
czać chińskie brzmienie, tworząc prędzej 
pop, niż muzykę wierną swoim korzeniom. 
Doceniam, że rzadko łączy w Jade Empire 
dwa odrębne brzmienia, pozwalając każde-
mu zaistnieć w odrębny sposób, szanując 
zarówno swój własny styl, jak i ten mu obcy, 
w który się zgłębił. W grze muzyka funk-
cjonuje znakomicie i tylko to tak napraw-
dę powinno mieć znaczenie, jednak jest to 
praca znacznie lepsza, warta samodzielne-
go odsłuchu, sprawnie kreująca orientalny, 
baśniowy klimat bez popadania w pusty 
eklektyzm czy kiczowate naśladownictwo.

jan szafraniec
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Dvořák. Jeśli więc Amanita jest dewelo-
perskim Andersenem, to Floex dla wielu 
miłośników niszowych gier jest niemal Mo-
zartem, choć jego utwory nie są ogromne i 
orkiestralne – wręcz przeciwnie.

Muzyka w Pilgrims jest dokład-
nie taka, jak sama gra – mała, 
kameralna i bliska folkloru.

W Pilgrims Dvořák robi to, w czym czuje się 
najlepiej – tworzy mix akustyki i elektroni-
ki. W takim wydaniu możemy posłuchać 
go nie tylko w grach (Machinarium i wspo-
mniany Samorost 3), ale też na jego solo-
wych płytach – choć często jednak nieco 
bardziej dynamicznych (na przykład John 
Doe Arise z albumu A Portrait of John Doe 
czy Casanova z albumu Zorya).

W szkole muzycznej nauczył się grać na 
klarnecie, dlatego ten instrument często 
prowadzi jego utwory – również w Pilgrims. 
Klarnet gra tu melodie melancholijne, ale 
zwiewne. Towarzyszą mu jednak instru-
menty o trochę innym charakterze, któ-
re na przemian wychodzą mniej lub bar-
dziej na pierwszy plan. Można wyłapać tu 
chropowaty puzon, przytłumiony kontra-
bas, skoczny akordeon czy cierpliwą gitarę 
akustyczną.

Cały ten zestaw naturalnych brzmień po-
przeplatany jest elektroniką – czasem sek-
cją perkusyjną, czasem padami, które do-
dają trochę przestrzeni tej małej opowieści. 
Tak jak Amanita ma w zwyczaju, w grze nie 
uświadczymy ani jednego dialogu – jedynie 
uroczy bełkot pełen ekspresji i kilka poje-
dynczych słów po czesku. Mimo to szybko 
zżywamy się z bohaterami, a utwory zmie-
niają się w zależności od tego, co robimy 
(spróbujcie napić się piwa w karczmie…). 
Czasem snują się dęciakami, trochę jak w 
starej kultowej bajce o Rumcajsie, żeby za 
chwilę z całym impetem utrzymać rytm 
sceny.

A sceny tworzymy właściwie sami. Twór-
cy zostawili nam wolną rękę, więc włóczy-
kijem, staruszką, rozbójnikiem i diabłem 

Wydawca: Amanita Design
Data wydania albumu: 6 października 2019 r. 
Kompozytor: Tomáš Dvořák (Floex)

Włóczykij, staruszka, rozbójnik i diabeł grają 
w karty w gospodzie, popijając czeskie piwo. 
Każde z nich ma inne marzenie, ale żadne 
z nich nie może go spełnić samodzielnie. 
Tak zaczyna się krótka (około godzinna), ale 
wciągająca wyprawa po wspaniałej, nieco 
karykaturalnej krainie stworzonej przez stu-
dio Amanita Design.

Floex dla wielu miłośników 
niszowych gier jest niemal 
Mozartem.

Czeski deweloper to niepisany Andersen 
małych, baśniowych gier – i tak właśnie 
określiłbym Pilgrims. Gra wygląda jak kil-
ka stron ze starej książki z folklorowymi 
baśniami dla dzieci i ręcznie malowanymi 
obrazkami.
Z kolei wsłuchując się w nią można łatwo 
zauważyć, że aranżacjami i klimatem przy-
pomina ona choćby Samorost 3, w którym 
muzyka była dosłownie częścią questów. 
Swoją drogą w moim odczuciu był to chyba 
najlepszy soundtrack do gry indie, jaki sły-
szałem. Pisaliśmy o nim tutaj. To podobień-
stwo nie jest zresztą przypadkowe – obie 
ścieżki dźwiękowe stworzył Tomáš „Floex” 

pilgriMs
folklorystyczna baŚń z piękną Muzyką

można harcować do woli przy naprawdę 
pięknej muzyce. Trzeba tylko być uważnym, 
bo diabeł tkwi w szczegółach.mogę powie-
dzieć tylko tyle, że jest to na pewno dobrze 
przemyślana w  produkcji praca z  kilkoma 
dobrze napisanymi utworami oraz z  jedną 
z  najbardziej melodyjnych piosenek, jakie 
ostatnimi czasy słyszałem. Niestety, by so-
undtracku dobrze się słuchało i  rozumia-
ło jego przekaz, koniecznie trzeba zagrać 
w  samą grę, bez tego jest to tylko ściana 
dźwięków niezrozumiałych dla słuchacza.

Cały ten zestaw naturalnych 
brzmień poprzeplatany jest 
elektroniką.

© Amanita Design

© Amanita Design

© Amanita Design

Maciej baska
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podpięte do piecy, a nawet solówkę gitarową 
oraz, wspomniane w tytule tekstu, grzechot-
ki. Przeskakując do From Olympus słyszy-
my już jednak powolny marsz strudzonego 
akustyka i zdaje się, że setara. W tle: smolisty 
bas, tamburyn i grzechotki. Klimat: ponury. 
Refren: rosnący. Melodia: wspaniała. Jeden z 
moich faworytów. Ale kawałków jest tu 24, 
więc jest w czym wybierać.

Tym razem nie przeskakujemy jednak da-
leko, bo tuż obok jest jeden z nielicznych 
utworów wokalnych – Lament of Orpheus. 
Ballada, która brzmi jak samotna, starożyt-
na noc, zagrana na lutni i zaśpiewana przez 
Darrena Korba.

Gdzie te szarpidruty – zapytacie. No to je-
dziemy z wiosłem, panie Korb. Podciągamy 
rękawy już w Mouth Of Styx, gdzie najpierw 
bujamy się w rytmie pulsujących syntezato-
rów, ale po chwili do głosu dochodzą psy-
chodeliczne (przesterowane?) lutnie. Na słu-
chawkach słychać, jak rywalizują ze sobą o 
ucho słuchacza. Cały czas ciągnie się tu dłu-
gi pad wrzucony w pogłos. I tak docieramy 
do drugiej części utworu – grzechotki zmie-
niają się już w pełnoprawny werbel. Przester 
włączony. Gitary nisko przystrojone.

Podobny schemat ostrzenia pazurów wraz 
z upływem utworu – od strun starożytnych 
do nowoczesnych – mamy w River of Flame, 
w dynamicznym The Painful Way, The King 
And The Ball czy Through Asphodel, który 
przypomina trochę repertuar grupy Perci-
val Schuttenbach. Korb świetnie balansu-
je klimatem. Eksperymentuje, ale bardzo 
świadomie. Zwalnia tempo, żeby wziąć głę-
boki oddech w elektronicznym Primordial 
Chaos. Chwilę później gra ciszą w oszczęd-
nym i powolnym Hymn to Zagreus. A za 
moment rozpędza się na nowo w Scourge 
of the Furies.

Album zamyka ballada, która w grze poja-
wia się zupełnie znienacka. Good Riddan-
ce. Tęskny akustyk i głos Ashley Barrett (w 
drugiej wersji razem z Darrenem Korbem). 
Gdybym miał typować tu jakiś singiel, to 
ten kawałek jest najbardziej radiowy. Był już 
zresztą kilka razy wykonywany na żywo.

Wydawca: Supergiant Games 
Data wydania albumu: 6 grudnia 2018 r.
Kompozytor: Darren Korb

Wszyscy święci balują w Niebie, złoty sypie 
się kurz… Dokładnie tak, tylko zupełnie na od-
wrót – nie święci, a po prostu umarli, i nie w 
Niebie, a w Hadesie. Można by się spodziewać 
tutaj Mozarta i powagi jego niedokończonego 
Requiem, ale w Krainie Umarłych DJ-em jest 
Darren Korb, który na swojej konsoli kręci tro-
chę inne winyle. Trochę bliższe kapeli System 
Of A Down.

Przeprawa jest ciężka, chropowata 
i mocno rockowa.
No dobrze, ale co my tu właściwie robimy? 
Można powiedzieć, że uciekamy z domu. 
Wcielamy się w rolę Zagreusa – syna Ha-
desa (boga Podziemi, który całymi dniami 
rejestruje nowych umarłych). Czasem jed-
nak daleko pada jabłko od jabłoni, bo syn 
Hadesa nie podziela zainteresowań ojca, a 
wręcz niestrudzenie próbuje wydostać się 
na powierzchnię. Tam mają czekać na nie-

go bogowie z Olimpu. Wiadomo, czyste 
powietrze, jasne pomieszczenia, Dionizje. 
Żyć, nie umierać. No właśnie cała sprawa 
rozchodzi się o umieranie… Przeprawa jest 
ciężka, chropowata i mocno rockowa. Ale 
jest sporo wyjątków. A na soundtracku – na-
wet większość… Lecimy.

Darren Korb zaczął od brzmienia. Najpierw 
wybrał instrumenty, które opisywałyby Hades. 
Mamy tu więc familię lutni: ud (uważanego za 
przodka lutni), setar (krewnego prosto z Persji) 
czy lutnię gitarową we własnej osobie. Nie za-
brakło też miejsca dla poczciwego akustyka. 
Później przyszedł czas na dodanie szczypty, 
a czasem i garści wzmacniaczy gitarowych. 
Zresztą – możecie najpierw rzucić okiem, jak 
ta muzyka powstała.

Korb świetnie balansuje klimatem.

Soundtrack zaczyna się od No Escape. Chyba 
nie przypadkiem, bo to taka mała obietnica 
tego, co możemy usłyszeć w dalszej części al-
bumu – dynamikę, lutnię, elektronikę, gitary 

hades 
kraina uMarŁych sŁucha hard rocka, 
lutni i grzechotek

Głosem głównego muzykanta 
gry, Orfeusza, został sam 
Darren Korb
Bogowie olimpijscy nie znali gitar ani pie-
cy (chyba że mamy na myśli chłopaków z 
Nirvany, taki inside joke), ale byli bardzo mu-
zykalni. Apollo szalał na lirze, Atena stwo-
rzyła dla siebie flet, a Dionizos „wyklepywał” 
rytm imprezy na tympanum (starożytny 
ręczny bębenek). Nic dziwnego, że głosem 
głównego muzykanta gry, Orfeusza, został 
sam Darren Korb, bo dzięki niemu cały Ha-
des jest bardzo różnorodny. I, co zaskakują-
ce, na albumie brzmi jeszcze ciekawiej niż 
w grze – mamy wtedy okazję wsłuchać się 
spokojnie we wszystko: od strun melancho-
lijnie zaczepianych palcami Afrodyty, aż po 
struny szarpane ręką Aresa.

© Supergiant Games

© Supergiant Games

Maciej baska

Zobacz wszystkie koncerty online 
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pełnieniem tła np. w trakcie podróży przez 
mapę świata (patrz: Final Fantasy XV). W 
przypadku Suikoden II mogę z czystym 
sumieniem i bez przesady powiedzieć, że 
żaden z utworów nie pojawił się na tym so-
undtracku przez przypadek. Nie mam co 
do tego cienia wątpliwości, że wszystkie 
zawarte nań melodie miały niebagatelny 
wpływ na budowanie atmosfery w grze 
od samego jej początku. Żadna minuta nie 

Wydawca: Konami  
Data wydania albumu: 23 grudnia 1998 r.
Kompozytor: Miki Higashino

Powierzenie napisania recenzji ścieżki dźwię-
kowej do Genso Suikoden II prawdopodobnie 
największemu fanbojowi serii, który „dwójkę” 
przechodził 25 razy (z nudów, dla zabawy – 
sami zdecydujcie), może świadczyć o jednym: 
albo naczelny darzy mnie dużym zaufaniem, 
albo oszalał. Mając na uwadze to, ile razem 
przeszliśmy na tym portalu i ile krwi mu na-
psułem (m.in. niedotrzymywaniem termi-
nów), każdy scenariusz jest możliwy. Jednak 
niezależnie od powodów, decyzję tę traktuję 
jako zaszczyt. Nie dość, że znów zajmować się 
będę jednym z najlepszych jRPG-ów w historii 
i za razem najważniejszą grą w moim życiu, to 
jeszcze dodatkowo będę mógł bez owijania w 
bawełnę napisać, co sądzę o muzyce do niej. 
Drugiej takiej okazji nie będzie.

Zadania skomponowana soundtracku do 
„dwójki” wzięła na swoje barki Miki Higa-
shino, która współtworzyła muzykę do 
pierwszego Suikodena. Tym razem jednak 
musiała się obyć już bez takich ludzi jak Hi-

roshi Tamawari, Mayuko Kageshita, Setsu 
Taniguchi i Tappi Iwase, z którymi wcze-
śniej współpracowała. Trudno powiedzieć, 
co było powodem podjęcia takiej decyzji 
i kto się tego podjął: Higashino czy Kona-
mi. Niemniej jednak na tym albumie da się 
usłyszeć takie melodie, które oddają du-
cha tego, co wcześniej razem stworzyli dla 
Suikoden I.

W trakcie pisania recenzji muzyki do gier 
jRPG staram się podkreślać, czy przy wyda-
waniu ostatecznej oceny dany soundtrack 
traktuję jako spójną całość np. ze względu 
na dominujący w nim gatunek muzycz-
ny i charakter samej gry (patrz: Xenoblade 
Chronicles X), czy też oddzielam od siebie 
utwory wplatające się w opowiadaną hi-
storię od tych, które mają być jedynie do-

W przypadku Suikoden II mogę 
z czystym sumieniem i bez prze-
sady powiedzieć, że żaden z 
utworów nie pojawił się na tym 
soundtracku przez przypadek.

genso suikoden ii: 
vol. 1
fala nostalgii

© Konami

© Konami

lancholii), choć w przypadku tego drugiego 
utworu melodia brzmi tak, jakby ktoś chciał 
za jego pomocą opowiedzieć jakąś smutną 
historię.
Przyjrzyjmy się także tym utworom, któ-
re nieco podkręcają tempo i wprowadzają 
do albumu klimaty inne niż wschodni. Na 
przykład Children Playing in the Fields. Wy-
jątkowo skoczna melodia (początek można 
porównać do stukotu końskich kopyt), ryt-
miczna, przywodząca na myśl taniec folko-
wy, która pewnym czasie nieco spowalnia, a 
perkusję zastępują skrzypce. Innym cieka-
wym przypadkiem Let’s Climb That Hill. Ci, 
którzy grali w Suikoden II wiedzą, że z mia-
sta Muse aż wylewa się od przepychu. Toteż 
owszem, fletowi wygrywającemu główną 
melodię towarzyszą dźwięki wydobywa-
jące się z instrumentów rodem z renesan-
su, co mogłoby podkreślać szlacheckość 
mieszczan, gdyby nie to, że wcześniej dane 
nam jest usłyszeć zamiast nich bongosy i 
tamburyn. 

Zatem po części jest w tym ulicznej zabawy, 
a po części – obraz miasta ludzi z grubymi 
sakwami. Całość zdecydowanie kompo-
nuje się z wizerunkiem Muse. Ah, Beauti-
ful Dancer i Nahala Yam Koong z kolei to 
przedstawiciele bardziej orientalnych kli-
matów, gdzie w ruch idą przede wszystkim 
bębny i kilka dodatkowych instrumentów, 
a w przypadku tego drugiego utworu także 
klaśnięcia. Słuchając ich można wyobrazić 

została zmarnowana, nie ma też mowy o 
zbędnych zapychaczach.

Podział albumu Genso Suikoden II Original 
Game Soundtrack na dwie w miarę równie 
części może wydawać się nazbyt ekstrawa-
gancki i niepotrzebny, ale na szczęście ma 
to swoje wyjaśnienie w fabule samej gry. 
Także fani nie powinni być zdziwieni takim 
doborem utworów, a nowym w temacie 
mogę wyjaśnić tyle – nie zdradzając przy 
tym fabuły – że pierwszy wolumen albu-
mu stanowi swego rodzaju ciszę przed bu-
rzą. W tej części gro utworów stanowią te, 
które towarzyszą graczowi podczas wizyty 
w wioskach i miastach. Ich cechą wspólną 
jest pełen minimalizm zarówno od strony 
melodyjnej, jak i instrumentalnej. To brzmi 
jak zarzut, ale w rzeczywistości działa na 
ich korzyść: nie dość, że słucha się ich z 
przyjemnością, to jeszcze łatwo i na bardzo 
długo zapadają w pamięć. Mnie niejedno-
krotnie zdarzyło się nieświadomie zanucić 
cokolwiek z Suikoden II w najmniej oczeki-
wanym miejscu i momencie.

Jednym z lepszych przykładów jest A Pe-
aecful Mountain Village. Tytuł adekwatny 
do treści – prosta melodia grana na flecie 
przy lekkim akompaniamencie fortepianu 
i świergotu ptaków wprowadza gracza w 
pewien błogostan. Wspaniały utwór, któ-
rego przebić może jedynie Amid the Silent 
dzięki męskiemu wokalowi. Homesickness 
to kolejna przyjemna, wprowadzająca w 
nostalgiczny nastrój melodia, gdzie forte-
pian i flet wychodzą przed szereg, a grane 
w tle instrumenty smyczkowe wraz z tam-
burynem pchają utwór do przodu. If You Li-
sten Carefully i Her Sigh łączą podobny styl 
i wykonanie (instrumenty dęte drewniane i 
delikatne smyczki wprowadzają w stan me-
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sobie spacer po bliskowschodnich baza-
rach. Przestrzegam jednak, że dźwięki wy-
chodzące z tych dodatkowych instrumen-
tów są dość wysokie i dla części z was mogą 
one być nieco irytujące.

Organy to diabelnie trudny 
instrument do opanowania, 
tym większy podziw dla
 Higashino za jego opanowanie.

Inny rodzaj motywów, na jakie można na-
trafić podczas słuchania albumu, to te, któ-
re towarzyszą graczowi w trakcie scenek 
istotnych dla fabuły albo tzw. character 
themes. Do nich zdecydowanie należy za-
liczyć Beautiful Morning. Ta skoczna, ciepła 
i wesoła melodia jak nic pasuje do Nanami, 
siostry głównego bohatera. Każdy, kto zna 
Nanami doskonale wie, jaką energiczną jest 
postacią i że ten utwór doskonale oddaje 
jej charakter. Podobnie mogę powiedzieć 
o motywie przewodnim Dandy’ego Rich-
monda zatytułowanym… Dandy Richmond. 
Perkusja, bas i saksofon tworzą całkiem faj-
ny jazzowy motyw z nutką tajemniczości.

Jednak do grona moich faworytów zdecy-
dowanie należą The Fugue ‘Praise to be My 
Master’ oraz poprzedzające go Passacaglia 

with Chorus, będące na tym wolumenie 
znakami rozpoznawczymi wampira i władcy 
nieumarłych, Neclorda. O ile trwająca nie-
całe pół minuty Passacaglia stanowi zaled-
wie niewielki pokaz tego, na co stać organy 
i chór, tak w przypadku The Fugue mamy 
już do czynienia z prawdziwym koncertem. 
Organy to diabelnie trudny instrument do 
opanowania, tym większy podziw dla Higa-
shino za jego opanowanie. Warto samemu 
posłuchać tego, co za ich pomocą stworzy-
ła, bo to kawał świetnej roboty i rzecz wręcz 
niemożliwa do opisania słowami.

Na koniec trudno nie wspomnieć o melo-
diach będących niejako wizytówką dru-
giego Suikodena. Pierwszym jest Remini-
scence – prawdopodobnie najważniejszy 
i najpiękniejszy motyw na tym albumie. 
Dźwięki wydobywające się z fortepianu po-
łączone z delikatnymi pociągnięciami za 
smyczki oraz wokalem Yumiko Takahashi 
tworzą malutkie dzieło sztuki. Nie będzie 
dużym spoilerem, jeśli powiem, że motyw 
ten pojawia się w retrospekcji ukazującej 
wczesno młodzieńcze lata dwójki najlep-
szych przyjaciół chwilę po tym, gdy obaj 
decydują się na samobójczych skok z klifu. 

Reminiscence sprawia, że ta scena jest naj-
bardziej wzruszającym momentem w grze. 

Motyw pojawia się w grze także w innych 
postaciach. W Reminiscence ~ Ensem-
ble Version fortepian został wsparty przez 
instrumenty smyczkowe, przez co całość 
brzmi zdecydowanie smutniej od pier-
wotnej wersji. Days Past z kolei to skrajne 
przeciwieństwo – gitara akustyczna i flet 
wprowadzają nieco ciepła i spokoju. Jeden 
motyw, trzy wersje, ale od siebie polecam 
przesłuchać całą trójkę.

Podobnie mogę powiedzieć o Moonlit Night. 
Utwór powstały na bazie Theme of Moonlit 
Night z pierwszego Suikodena i oparty przede 
wszystkim na instrumentach smyczkowych, 
które wprowadzają kojący nastrój porówny-
walny do stanu po wysłuchaniu kołysanki (a 
fakt, że motyw ów pojawia się w scenie, w 
trakcie której Nanami usypia małą Pilikę, wiele 
wyjaśnia). A teraz przyszła pora na prawdziwą 
wisienkę na torcie – Opening w wykonaniu 
Warszawskiej Orkiestry Filharmonii pod ba-
tutą Jerzego Swobody. Powierzenie nagrania 
motywu przewodniego do Suikoden II orkie-
strze znanej na całym świecie, także wśród fa-
nów anime i gier, było najlepszą decyzją, jaką 
mogła podjąć Higashino. Utwór składa się z 
czterech części. Pierwsza za pomocą smycz-
ków, chóru i wyraźnego wokalu Takahashi 
dokonuje delikatnego wprowadzenia, które z 
czasem przybiera na sile. 

Powierzenie nagrania motywu 
przewodniego do Suikoden II 
orkiestrze znanej na całym 
świecie, także wśród fanów 
anime i gier, było najlepszą 
decyzją, jaką mogła podjąć 
Higashino.

Punktem kulminacyjnym jest gwałtowne 
wejście do części drugiej, w której orkiestra 
już przy użyciu całej gamy instrumentów 
stara się zobrazować dramat wojny, z ja-
kim graczowi przyjdzie się zmierzyć. Trze-
cia część to chwila oddechu dla słuchacza, 
choć daleko temu do sielanki – wokal oraz 
instrumenty smyczkowe wprowadzają bar-
dziej melancholijny nastrój, jakby chciano 
dać odbiorcy do zrozumienia, że batalię, 
którą prowadził jeszcze kilka sekund temu, 

przegrał z kretesem. Na szczęście z pomo-
cą przychodzi część czwarta, wprowadza-
jąca do utworu pewną dozę nadziei i bo-
haterstwa z nutką militarnych motywów. 
Na samym końcu utwór uderza nas piękną 
kulminacją jak na prawdziwą orkiestrę przy-
stało. Mój absolutny numer jeden w rankin-
gu motywów przewodnich w grach jRPG, 
tuż przed Wild Arms i Final Fantasy VI.

Genso Suikoden II Original 
Game Soundtrack Vol. 1 polecam 
przede wszystkim nowym 
w temacie, którzy chcą sobie 
wyrobić zdanie przed podjęciem 
kolejnego kroku.

Niniejszą recenzję radzę potraktować jako 
„the best of the best of”, bowiem na tym 
wolumenie jest jeszcze wiele utworów 
(bądźmy szczerzy – wszystkie!), o których 
nie napisałem, a które również warto prze-
słuchać, jak np. mający w sobie coś z misty-
cyzmu i bardzo emocjonalny Their Star; łą-
czący w sobie wiele różnych stylów motyw 
bitewny The Will (polecam również jego 
wariację w trakcie walki z bossem w A Wor-
thy Foe Appears); przyjemny Adventurous 
Journey towarzyszący w trakcie podróży; 
nie mówiąc już o kawałkach „militarystycz-
nych” typu March of the King i wymowne w 
nazwie War oraz Tactics. Bo tak jak napisa-
łem na wstępie, żadne z nich nie pojawiło 
się na tym albumie przez przypadek, a już 
z całą pewnością nie można powiedzieć, 
żeby po wysłuchaniu całości mówić o po-
czuciu straconego czasu.

Genso Suikoden II Original Game Sound-
track Vol. 1 polecam przede wszystkim no-
wym w temacie, którzy chcą sobie wyrobić 
zdanie przed podjęciem kolejnego kroku. 
Fani słuchają tego wyłącznie na własną od-
powiedzialność, ponieważ bardzo łatwo jest 
odpłynąć na fali nostalgii. A jeszcze drugie 
tyle przed nami. Do zobaczenia w Vol. 2!

paweŁ deMbowski

© Konami

mailto:pawel.dembowski%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/PabloSanEscobar
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Podobnych zabiegów na czteropłytowym 
albumie znajdziemy o wiele więcej, ale 
kluczowym elementem pracy kompozy-
tora okazała się różnorodność gatunków 
muzycznych; zaczynając od nawiązań do 
muzyki klasycznej, a kończąc na progre-
sywnym rocku.

Warto zauważyć, że Nobuo Uematsu 
nie poświęcił szczególnej uwagi każde-
mu bohaterowi z osobna, tylko skompo-
nował utwory głównie ilustrujące waż-
ne momenty dla fabuły. Podobnie jest z 
miejscami, które zwiedzamy podczas na-
szych przygód (z nielicznymi wyjątkami). 
Wszystko tak naprawdę toczy się wokół 
dwójki głównych bohaterów (Squall, Ri-
noa) Final Fantasy VIII. 

Dlatego kompozytor miejscami bawi się 
naszymi uczuciami, serwując nam melan-
cholijne, a czasem łzawe kompozycje. Do-
brym przykładem jest piosenka Eyes on 
Me, wykonana przez chińską pop gwiazdę 
Faye Wong, która jako pierwsza w histo-
rii gier wideo otrzymała statuetkę Japan 
Gold Disc Awards 1999 roku. Na szczęście 
w tym wszystkim nie zabrakło miejsca na 
motywy bitewne, które ewidentnie zro-
dziły się z inspiracji kompozytora zespoła-
mi rockowymi lat 80. oraz pasją do muzy-
ki Shostakovicha.

Co zatem wyróżnia muzykę z ósmej od-
słony Final Fantasy od pozostałych dzieł 
Nobuo Uematsu? Jest to na pewno pierw-
szy album w dorobku kompozytora, który 
wymyka się wszelkim ramom kompono-
wania do gier wideo; rozpiętość gatunków 
muzycznych jest niezwykle bogata wzglę-
dem tego, co było wówczas dostępne na 
rynku.

Przez to ścieżka dźwiękowa do Final Fan-
tasy VIII została tak dobrze zapamiętana 
nie tylko przez osoby grające na konso-
lach stacjonarnych, ale także przez osoby 
niezwiązane z elektroniczną rozrywką. Za-
tem album zawdzięcza swój status kulto-
wej produkcji wśród słuchaczy tylko dzię-
ki temu, że odstaje od reszty pozostałych 
płyt popularnego cyklu Final Fantasy.

Jest to na pewno pierwszy 
album w dorobku kompozyto-
ra, który wymyka się wszelkim 
ramom komponowania do gier 
wideo.

© Square Enix

© Square Enix

© Square Enix

Wydawca: Square Enix Music
Data wydania albumu: 10 maja 2004 r.
Kompozytor: Nobuo Uematsu

Fithos Lusec Wecos Vinosec 19 lat upły-
nęło od chwili, kiedy pierwszy raz usłysze-
liśmy pamiętne słowa otwierające jedną z 
najpiękniejszych scen w historii gier wideo. 
Ósma odsłona popularnego cyklu wśród fa-
nów japońskich gier RPG, otworzyła nowy 
rozdział dla studia Square Enix (wówczas 
Squaresoft), które wówczas technologicz-
nie wyprzedzało konkurencję o krok.

Pomimo kontrowersyjnych systemowych 
rozwiązań, to nadal historia młodego i 
niesfornego kadeta z akademii wojskowej 
Ogrodu Balamb zyskała rzesze zwolenni-
ków. Jednak czym byłaby gra bez muzyki 
skomponowanej przez Nobuo Uematsu – 
nadwornego trubadura Square Enix?

Koniec lat 90. był jednym z najpłodniej-
szych okresów w życiu Uematsu, który za-
serwował nam wiele pamiętnych melodii. 
Nie inaczej było z ósmą odsłoną Final Fan-
tasy, choć wypadła zdecydowanie słabiej 
pod kątem ilości chwytliwych tematów. 
W zamian jednak soundtrack zyskał na 
poziomie artystycznym. Najlepszym przy-
kładem jest tytułowy utwór Liberi Fatali, 
zagrany przy udziale niewielkiej orkiestry 
symfonicznej oraz chóru, który recytując 
po łacinie słowa Fithos Lusec Wecos Vi-
nosec wprowadza nas w wir niezwykłej 
przygody.

Ósma odsłona popularnego 
cyklu wśród fanów japońskich 
gier RPG, otworzyła nowy roz-
dział dla studia Square Enix.

final fantasy viii
otworzyŁ nowy rozdziaŁ dla square enix

© Square Enix

Mariusz borkowski

mailto:mborkowski%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/MariuszBorkows4
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undtracków znajdywane w czeluściach Inter-
netu w formacie mp3 128kbps.

Otrzymaliśmy podręcznikowy 
przykład na to, jak należy zacho-
wywać klasykę od zapomnienia.

Po raz pierwszy możemy powiedzieć, że EA 
umożliwiło coś pięknego. Ludzie pełni pasji zdo-
łali przekonać amerykańskiego molocha, by nie 
tylko dał zielone światło, ale też wsparł finanso-
wo projekt, kierowany do zupełnie innego tar-
getu niż się wydawca przyzwyczaił w ostatnich 
latach. Nie czarujmy się, strategie może mają się 
lepiej niż w poprzednich latach, ale do świetno-
ści Westwoodu i Blizzarda im daleko. Dzisiaj w 
RTS-y grają głównie faceci w średnim wieku, 
którzy na tych grach się wychowali. Zresztą wi-
dać to w arcyseksistowskim dzisiaj scenariuszu.

Uwielbiam Red Alerta, ale tekst Stalina o „spe-
cjalnych zdolnościach Nadii” dzisiaj wywołuje 
zrozumiałe zażenowanie, jednakowoż dobrze, 
że nie ocenzurowano tego. Takie były czasy, 
gry pisano pod nastoletnich chłopców. Jest co 
prawda szansa że target tej klasyki się posze-
rzy, ale jednak ryzyko ponoszone przez EA było 
duże. I ponownie okazało się, że warto czasem 
posłuchać serca, a nie tylko danych sprzeda-
żowych. Dzięki temu otrzymaliśmy podręcz-
nikowy przykład na to, jak należy zachowywać 
klasykę od zapomnienia, a muzyka Franka Kle-
packiego przetrwa znacznie dłużej w nowych, 
wypolerowanych i lśniących wersjach.

formy OpenRA. A tu nagle proszę: nie dość, że 
gra została odświeżona wizualnie i mechanicz-
nie, to EA postarało się dodatkowo, remasteru-
jąc całe audio – od filmów poprzez gameplay 
i ponowne nagranie oryginalnej lektorki aż po 
tytaniczny remaster oryginalnej muzyki, po-
pełniony przez Franka Klepackiego.

Tytaniczny po wielokroć. Frank nie tylko 
usiadł ponownie do muzyki i uwspółcześnił 
miksy. W grze znajdziemy również oryginal-
ne wersje muzyki a także dema, które kom-
pozytor stworzył przy początku produkcji 
gier, a oprócz tego wersje nigdy wcześniej 
niepublikowane. Żeby przepychowi stało 
się zadość, całość jest dostępna od razu, 
niezależnie czy gramy w oryginalnego C&C 
czy w Red Alert. Nic więc nie stoi na prze-
szkodzie, by słuchać obu soundtracków w 
obu wersjach jednocześnie, co przekłada 
się na kilka godzin muzyki!

Po raz pierwszy możemy 
powiedzieć, że EA umożliwiło 
coś pięknego.
Pozostaje pytanie, czy muzyka z lat 90. wyjdzie 
obronną ręką z próby czasu? I tak, i nie. Oczy-
wiście, nie oczekiwałem zupełnie nowych 
brzmień, bo nie o to w remasterze chodzi. 
Zresztą odświeżony soundtrack StarCrafta po-
kazał, jak bardzo fani nie wybaczają odstępstw 
od oryginału. Więc jeżeli oczekujecie wierno-
ści materiałowi źródłowemu, praca Franka 
Klepackiego nie poszła na marne. Nowe wer-
sje są szczytową formą growego soundtracku 
lat 90. Nie można sobie wyobrazić czegoś tak 
kiczowego i podniosłego jednocześnie.

Muzyka ta odnajduje się w uniwersum C&C 
jak żadna inna. Znajdziemy tu fuzję wszyst-
kiego, co w grach i filmach miało się dopiero 
pojawić. Są syntezatory, są gitary, są sample. 
Brak za to ograniczeń, tak często dzisiaj na-
kładanych przez wielkich wydawców. Słychać 
to nawet w słabiutkim Rivals – klasyczna hy-
brydowa orkiestra ma się nijak do pazura Kle-
packiego. Frank ma swój sznyt, który zresztą 
bardzo słychać w grach Petroglyphu, a styl 
ten ukształtował się właśnie przy pierwszych 
grach Westwoodu. Dzisiaj to klasyka, która 
zasługuje na więcej niż ripy oryginalnych so-© Electronic Arts

Wydawca: Limited Run Games 
Data wydania albumu: 5 czerwca 2020 r.
Kompozytor: Frank Klepacki

Wielkie korporacje rzadko robią coś dobrze. 
Jednak gdy to już nastąpi, potrafią przy-
ćmić słońce. Lubimy wieszać psy na EA, 

Bethesdzie czy Activision, ale każdemu z 
nich się zdarzyło się stworzyć coś pięknego 
dla swoich fanów. Nie inaczej jest i w tym 
przypadku. O Command & Conquer Rema-
stered Collection było głośno od dłuższe-
go czasu. Sam zresztą pisałem o tym, więc 
żeby się nie powtarzać, odsyłam do newsa.

Od premiery o remasterze jest jeszcze głośniej. 
Internet puchnie od schlebiających recenzji, 
po raz pierwszy od bardzo dawna gracze mają 
poczucie, że wielki wydawca postanowił zaofe-
rować graczom coś więcej niż skok na ich port-
fele. Bo nie czarujmy się, odświeżyć grafikę w 
takim tytule to chwila moment. Zrobić upscale 
oryginalnych filmików do 4K przy użyciu sieci 
neuronowych, to już zupełnie coś innego.

Podobnie jak przegrzebać się przez archiwa 
EA i wrzucić do gry masę odblokowywanych 
bonusów. I to odblokowywanych w trakcie gry, 
a nie za ścianą mikrotransakcji. Po dotychcza-
sowych wtopach EA dotyczących Generals 2 i 
Rivals, większość fanów pogodziła się z tym, że 
jedyną opcją na współcześnie przyjemną roz-
grywkę w klasykach będzie korzystanie z plat-

EA postarało się dodatkowo, 
remasterując całe audio – od 
filmów poprzez gameplay.

coMMand & conquer 
reMastered
nowe szaty króla

© Electronic Arts

konrad belina-brzozowski

© Electronic Arts

mailto:k.b.brzozowski%40gamemusic.pl?subject=
https://www.instagram.com/lordqiuu/
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rozgrywki – zarówno w muzyce do eksploracji, 
jak i podczas walki. Niespotykany, genialny po-
mysł! Do wyboru mamy flet, tamburę, ud oraz 
wiolonczelę. Drugi i trzeci instrument należą 
do grupy strunowych szarpanych. Tambura to 
element tradycyjnej muzyki indyjskiej, ale w 
tym soundtracku znalazł się raczej ze względu 
na silne konotacje z muzyką bałkańską.

Kompozytor jest Bułgarem, więc wybór jest 
bardzo uzasadniony. Ud z kolei uważany 
jest za przodka lutni i do tej pory cieszy się 
popularnością w krajach arabskich. Ja zde-
cydowałem się podczas rozgrywki słuchać 
wiolonczeli, ale przyszło mi również rozegrać 
kilka godzin z fletem i oba wybory wspaniale 
dodają charakteru muzyce, którą słyszymy. 
Absolutnie niezwykłe jest to, że na poziomie 
wyboru postaci wybieramy, z jakim instru-
mentem identyfikujemy się najbardziej i ma 
to zauważalny wpływ na rozgrywkę.

Abstrahując od powyższego, motyw prze-
wodni ma bardzo przyjemną, charaktery-
styczną melodię, dzięki czemu w samej 
muzyce poczułem charakter Divinity: Origi-
nal Sin 2. Świetnym zabiegiem jest również 
wykorzystanie tego samego tematu w in-
nych utworach. Przykładowo podczas eks-
ploracji, wsłuchując się w delikatnie zgrane 
dźwięki na wiolonczeli czy flecie, przez cały 
czas towarzyszyły mi podobne emocje, ja-
kie poczułem w menu głównym jeszcze 
przed rozpoczęciem historii.

Mówię o ciekawości i oczekiwaniu na niezna-
ną historię. Oczywistym i zarazem dobrze 
wyegzekwowanym wyborem było zachowa-
nie muzyki podczas rozgrywki w tle. Nawet 
podczas walki, mimo iż ścieżka dźwiękowa 
jest intensywniejsza, nie zmęczyła mnie, a 
wręcz dopełniła rozgrywkę. Nie wiem do 
końca dlaczego, ale momentami miałem 
wrażenie, że utwory przypominają kompozy-
cyjnie te z Wiedźmina III: Dziki Gon.

Aspektem, który wyróżnia 
studio Larian na tle konkuren-
cji, jest wybór instrumentu 
muzycznego mający wpływ na 
ścieżkę dźwiękową w grze.© Larian Studios 

Wydawca: Black Screen Records 
Data wydania albumu: 23  marca 2018 r.
Kompozytor: Borislav Slavov

Przechodząc grę poszukuję wyzwań, przez 
co niekiedy za bardzo skupiam się na jej 
mechanice. Tym razem wybrałem najniższy 
poziom trudności, którego opis sugeruje, że 
dzięki temu skoncentruję się na eksploracji 
i fabule. Tak oto stworzyłem swoją pierwszą 
postać w Divinity: Original Sin 2 i wszedłem 
w świat gry, aby wsłuchać się w to, co do 
przekazania miał kompozytor.

Teraz nie chciałem oceniać, a raczej zaufać 
muzykowi (Borislav Slavov), próbując wy-
łapać to, co najlepsze. Postać wybrałem z 
kilku wcześniej zdefiniowanych przez twór-
ców, choć zazwyczaj spędzam godziny w 
edytorze. Zdecydowałem się na taki ruch, 
bo jedna z proponowanych postaci jest 
muzykiem! Kimże mógłbym wejść w ten 
świat z moim zamiarem, jeśli nie artystą z 
porządną historią. Jej imię to Lohse.

Absolutnie niezwykłe jest to, że 
na poziomie wyboru postaci wy-
bieramy, z jakim instrumentem 
identyfikujemy się najbardziej.

Jedną z najciekawszych rzeczy, jakie widzia-
łem kiedykolwiek przy przy tworzeniu po-
staci, jest wybór instrumentu muzycznego. 
Zapytacie: po co taki wybór się tam znalazł? 
Początkowo nasuwa się myśl, że jest to selek-
cja dla barda. Nic bardziej mylnego – przy two-
rzeniu każdej postaci w Divinity: Original Sin 2 
mamy możliwość zadecydowania, jaki instru-
ment będzie na pierwszym planie podczas 

divinity:  
original sin 2 
Muzyka przepeŁniona Magią

© Larian Studios 

Borislav Slavov ewidentnie zadbał o to, żeby mu-
zyki w Divinity: Original Sin 2 słuchało się lekko 
i przyjemnie. Jest ciekawa, lecz nie przekombi-
nowana. Brzmi tak, jak spodziewałbym się, że 
zabrzmi muzyka w grze fantasy przepełnionej 
magią. Podczas walki w szczególności wybija 
się instrument, który wybieramy na początku 
podczas tworzenia postaci. Sama świadomość, 
że jako gracz mam wpływ na to, jak zabrzmi gra, 
jest niezwykle stymulująca i zachęca do więk-
szej atencji dla muzyki. Z pewnością implemen-
tacja takiego rozwiązania zajęła nieco czasu już 
na poziomie komponowania czy nagrywania 
instrumentów, dlatego tym bardziej składam 
wielki ukłon w kierunku kompozytora.

Udźwiękowienie gry buduje immersję i pobu-
dza do używania umiejętności postaci. Dźwię-
ki szybko stają się integralną częścią walki i 
zapadają w pamięć. Zapamiętane brzmienia 
stały się w pewnym momencie nieodzow-
nym elementem postaci, którą wybrałem, 
czyli Lohse. W tym momencie chciałbym 
zwrócić szczególną uwagę na jakość dubbin-
gu. Aktorzy spisali się doskonale: ekspresja i 
unikatowość postaci jest powalająca. Praw-
dopodobnie jest to jedna z najlepszych gier, 
w jakie grałem pod kątem głosów bohaterów. 
Przygody z Divinity: Original Sin 2 jeszcze nie 
skończyłem, ale z pewnością wrócę do znajo-
mych brzmień niejednokrotnie.

Podejście eksploracyjne podczas wsłuchi-
wania się w muzykę jest na swój sposób 
stymulujące. W nieco inny sposób patrzy-
łem na rozgrywkę podczas walki bez ko-
nieczności silnego skupienia na sekwen-
cji wykonywanych akcji. Aspektem, który 
wyróżnia studio Larian na tle konkurencji, 
jest wybór instrumentu muzycznego ma-
jący wpływ na ścieżkę dźwiękową w grze. 
Jestem niezwykle ciekawy, czy ktoś z was 
grał, być może wybrał inny instrument i 
ma spostrzeżenia, którymi zechciałby się 
podzielić na forum. Nie wiem, czyim pomy-
słem było wykorzystanie takiego zabiegu, 
ale z pewnością Borislav Slavov wykonał 
kawał dobrej roboty w zapewnieniu Divini-
ty: Original Sin 2 wysokiej jakości muzyki ze 
świetnym motywem przewodnim.

MichaŁ broda
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Quayle przygotował ambientową muzy-
kę, która oddaje unoszące się w powietrzu 
chwiejne emocje obu protagonistek (Ellie, 
Abby) i ich walki o odzyskanie resztek czło-
wieczeństwa oraz podążaniu za ścieżką ze-
msty. Szczególnie słychać to w utworach 

oraz oszczędna w budowaniu emocji wokół 
głównych bohaterów. Jednak to wystarczy-
ło, by uznać, soundtrack za kultowy, szcze-
gólnie w gronie osób dobrze znających grę 
studia Naughty Dog. Dla niewtajemniczo-
nych było to kolejne dzieło zahaczające 
momentami o utwory z filmów: Tajemnica 
Brokeback Mountain oraz Babel. Gustavo 
Santaolalla komponując muzykę do The 
Last of Us nie otrzymał konkretnych wy-
tycznych, wręcz Neil Druckmann nalegał, 
by artysta miał jak najwięcej swobody w 
procesie twórczym. Efektem było skompo-
nowanie jednej z najbardziej popularnych 
melodii ostatniej dekady w grach wideo.

Nic więc dziwnego, że oczekiwania wobec 
kontynuacji The Last of Us były nie do zmie-
rzenia, w szczególności pod kątem historii 
Joela i Ellie, która równie dobrze mogła 
zostać zakończona przy pierwszej części. 
Prawdę mówiąc nie miałem zbyt wygóro-
wanych oczekiwań co do fabuły ani do mu-
zyki. W zamian chciałem tylko otrzymać 
grę oraz ścieżkę dźwiękową, do której będę 
chciał wracać przez kolejną dekadę. Zanim 
zacznę opowiadać o muzyce do The Last of 
Us Part II, warto byłoby przedstawić Wam 
kontekst fabularny gry, abyście mogli lepiej 
zrozumieć, co stanęło za procesem kre-
atywnym muzyki do kontynuacji historii z 
The Last of Us.

Po jakichś trzech godzinach z The Last of 
Us Part II, Ellie staje się świadkiem bestial-
skiego morderstwa Joela. Po tych wyda-
rzeniach targa nami żądza zemsty i misji 
wymierzenia kary na napastnikach, a w 
szczególności na samym kacie, którym była 
Abby. Targana emocjami Ellie nie widzi już 
dla siebie przyszłości i pozostaje jej tylko 
gorycz i niepohamowany apetyt mordu na 
oprawcach. W tym miejscu pojawia się mu-
zyką skomponowana przez dwóch kompo-
zytorów. Pierwszym jest Mac Quayle, znany 
ze swoich utworów do wielokrotnie nagro-
dzonego serialu Mr. Robot, który przygo-
tował oprawę muzyczną brzmiącą jak hy-
brydowe, niekiedy brudne elektroniczne 
dźwięki, oddające niepokój oraz ciężką at-
mosferę towarzyszącą bohaterom gry The 
Last of Us Part II.

© Naughty Dog

U schyłku obecnej generacji konsol stacjo-
narnych, studio deweloperskie Naughty 
Dog raz jeszcze zabiera nas w ciąg wyda-
rzeń, których część z nas wolałaby uniknąć. 
Dlatego już z tego miejsca ostrzegam Was, 
że tekst będzie przepełniony spoilerami 
fabularnymi, które są fundamentem do 
skomponowanej muzyki przepełnionej no-
stalgią oraz niepohamowanym gniewem.

Pierwsza odsłona The Last of Us była zna-
czącym zwrotem w historii gier wideo, 
szczególnie kiedy myślimy o kreowaniu al-
ternatywnych światów i towarzyszącym im 
historiom. Nie tylko uwierzyliśmy w świat 
opanowany przez chaos i epidemię, ale tak-
że protagonistów na tyle realnych, by z nimi 
się utożsamiać. Zmęczony życiem Joel i ta-
jemnicza Ellie – duet wart siebie, pozosta-
wiony na pastwę losu.

The Last of Us była znaczącym 
zwrotem w historii gier wideo.

Targa nami żądza zemsty 
i misji wymierzenia kary 
na napastnikach.

the last of us part ii
eMocjonalny rollercoaster

© Naughty Dog

Wydawca: Sony Classical
Data wydania albumu: 19 czerwca 2020 r.
Kompozytor: Gustavo Santaolalla, Mac Quayle

Po wybuchu epidemii świat stanął na progu 
zagłady, a nie widząca dla siebie ratunku spo-
łeczność zaczęła żyć w odosobnionych mia-
stach kontrolowanych przez wojsko. Nieliczni 
mający na tyle odwagi, by poruszać się po ska-
żonych zarazą terenach, stali się przemytnikami 
żyjącymi z dnia na dzień. Obraz nędzy i braku 
nadziei w gitarowych ilustracjach przedstawił 
filmowy kompozytor Gustavo Santaolalla, a jak 
tym razem artysta sobie poradził w przypadku 
kontynuacji The Last of Us?

Pierwsza odsłona The Last of Us pod wzglę-
dem oprawy dźwiękowej była kameralna 

© Naughty Dog

© Naughty Dog

© Naughty Dog
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rozwijać?

s. 78 baranowsky

s. 76 jak powstaŁa 
Muzyka do celeste?

s. 82 aniMal crossing: 
new horizons

m.in. Eye for an Eye, The Cycle of Violence, 
The Island, The WLF. W kompozycjach użyto 
niekonwencjonalnego instrumentu „Folk-
tek Resonant Garden”, którego brzmienie 

mentach orkiestry lub bębnów. Zatem jak 
bardzo różni się ścieżka dźwiękowa do The 
Last of Us Part II od swojego pierwowzoru?
Momentami nadal jest minimalistycznie, 
choć tym razem Santaolalla postawił na in-
tymność, którą słyszymy nie tylko w dźwię-
kach wiodącej gitary Charango (Ronroco), 
dobrze nam znanej z części pierwszej The 
Last of Us, nie zabrakło bowiem gitary aku-
stycznej oraz pozostałych instrumentów 
perkusyjnych. Miłym zaskoczeniem było 
usłyszeć motyw główny do gry zagrany 
na gitarze bandżo, którą w grze usłyszymy 
niejednokrotnie.

Nie widzę szczególnej potrzeby doszuki-
wania się porównań obu soundtracków, 
ponieważ albumy mimo podobnej, ciężkiej 
atmosfery różnią się od siebie pod wieloma 
względami. W The Last of Us Part II poru-
szamy się dosłownie po polu minowym na-
faszerowanym ładunkami emocjonalnymi. 
Słychać to szczególnie w kompozycjach to-
warzyszących scenom fabularnym (It Can’t 
Last – Home), które niekiedy potrafią ode-
brać mowę.

Muzyka do The Last of Us Part II przepełnio-
na jest goryczą, smutkiem, żalem oraz nie-
pohamowanym uczuciem zemsty. Dawno 
już nie słyszałem oprawy dźwiękowej, która 
w tak niebanalny i jasny sposób mnie po-
ruszyła i przypomniała o naszym człowie-
czeństwie. Gustavo Santaolalla raz jeszcze 
pokazał, że bez słów, za pomocą samych 
dźwięków, potrafi jak nikt inny dostarczyć 
nam emocjonalny rollercoaster (Allowed to 
be Happy). Pozycja obowiązkowa dla osób 
szukających w muzyce do gier wideo cze-
goś więcej niż tylko chwytliwych melodii 
zapadających w ucho.

W The Last of Us Part II poru-
szamy się dosłownie po polu 
minowym nafaszerowanym 
ładunkami emocjonalnymi.

przypomina niekiedy dźwięki uderzających 
o siebie metalowych kabli. Według mnie 
taki zabieg nadał kompozycjom większego 
realizmu, a co więcej atmosfery wiecznej 
niepewności i śmierci czyhającej na nasz 
żywot.
Gustavo Santaolalla i jego muzyka do The 
Last of Us została nie tylko ciepło przyjęta 
wśród graczy, ale również doceniona przez 
krytyków muzycznych, którzy okrzyknęli go 
jednym z soundtracków dekady. Wówczas 
utwory przygotowane przez kompozytora 
były kameralne – z nielicznymi wyjątkami, 
kiedy to artysta użył w dramatycznych mo-

© Naughty Dog

© Naughty Dog

Mariusz borkowski
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teMat nuMeru

Muzyka 
do gier 
niezależ-
nych  
druga strona 
Medalu

Kiedy ponad dekadę temu gry indie usiłowały 
przedostać się do głównego obiegu, by powal-
czyć na równych zasadach z tytułami AAA, mało 
kto wierzył, że to się uda. Po latach można po-
wiedzieć, że gry niezależne nie tylko stały się 
istotną częścią growego mainstreamu, ale też 
wiele z nich wyznaczyło nowe trendy w branży 
gier wideo w ogóle.
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Większość dzisiejszej muzyki z 
gier jest nudna. Przykro mi, ale 
to prawda. 
– Brandon Sheffield

Boom na gry indie sprawił także, że wielu kom-
pozytorów otrzymało realną szansę na wy-
promowanie siebie i swojej twórczości, co w 
porównaniu z chodzeniem od drzwi do drzwi 
dużych i uznanych studiów można było uznać 
za wybawienie. Jednak cena, jaką przychodzi 
im za to płacić po latach, jest bardzo wysoka.

okrutna prawda
Jest maj 2009 roku. Po kilku dużych wyda-
rzeniach, jakie miały miejsce na początku 
roku, tj. zamknięciu Ensemble Studios odpo-
wiedzialnego za stworzenie serii Age of Em-
pires, czy całkowitym przejęciu Eidos przez 
Square Enix, przyszedł czas chwilowego roz-
luźnienia. Chwilowego, ponieważ za kilka dni 

na rynku ukaże się jedna z najważniejszych 
gier we współczesnej historii gamingu, któ-
ra wstrząśnie rynkiem – Minecraft.

Nim do tego dojdzie, serwis Gamasutra pu-
blikuje na swoich łamach tekst autorstwa 
Brandona Sheffielda, reżysera z Necro-
soft Games. Wysnuł w nim bardzo śmiałą 
tezę, którą zawarł już w pierwszym zdaniu: 
„Większość dzisiejszej muzyki z gier jest 
nudna. Przykro mi, ale to prawda”.

W swoim komentarzu Sheffield wyraził żal 
do muzyków, którzy w jego ocenie nie potra-
fią wyjść poza utarte schematy, tworząc „te 
same wiotkie partytury inspirowane Johnem 
Williamsem, banalne breakbeaty i typowe gi-
tarowe solówki”. Ów zarzut pojawia się w dal-
szej części tekstu w kontekście występującej 
w dużych produkcjach muzyki monumen-
talnej, gdzie wzniosłym dźwiękom akompa-
niuje potężny chóru. Zdaniem Sheffielda, te 

same dźwięki występują w dużej liczbie gier 
i brzmią jak typowy zwiastun filmowy. “Jeśli 
weźmiesz pod uwagę reakcje graczy, często 
usłyszysz o tym, jak wspaniała jest grafika lub 
jak środowisko jest zniszczalne – ale prawie 
nigdy nie usłyszysz o tym, jak wspaniała jest 
muzyka. Dzieje się tak, ponieważ brzmi ona 
tak bardzo ogólnie, że aż nie jest w stanie wy-
różnić się jako coś interesującego.

Zbyt dużo „dramatycznej” muzyki rujnu-
je ten dramat. To bardzo wymowne, że 
Halo i Gears of War zawierają dwie z naj-
bardziej kultowych ścieżek dźwiękowych 
obecnej generacji, biorąc pod uwagę, 
że każda ma tylko jeden lub dwa rozpo-
znawalne motywy lub melodie – reszta 
to wypełniacz. W dzisiejszych czasach 
wystarczy trochę wysiłku, aby muzyka 
brzmiała jak coś, co może wyróżnić się z 
tłumu” – napisał Sheffield.

Na poparcie swoich słów o tym, że dziś trud-
no jest odróżnić jedną ścieżkę dźwiękową 
od drugiej, Sheffield wymienia takie tytu-
ły jak Super Mario Bros., Mega Man 2 czy 
motyw przewodni do Monkey Island. Jego 
zdaniem powodem, dla którego ludzie do 
dzisiaj pamiętają melodie z wymienionych 
tytułów, jest to, że były one wielokrotnie 
ogrywane, a w niektórych przypadkach 
gracze bezustannie przechodzili jedynie 
niewielkie ich fragmenty. Zdaniem Shef-
fielda, klasyczne gry charakteryzowały się 
dość wysokim poziomem trudności, przez 
co gracze niemal do znudzenia przechodzi-
li konkretne etapy, a występujące na nich 
utwory wręcz wwiercały się w głowy. Tym 
samym gracze do dziś potrafią skojarzyć 
daną melodię z konkretną grą.

Inny powód, dla którego w ocenie Sheffiel-
da współczesna muzyka do gier jest mało 
interesująca, to fakt, że w grach… za dużo 
się dzieje. Chodzi o to, że klasyczne gry 
były proste pod kątem mechaniki, designu 
i były również proste graficznie. W przy-
padku współczesnych produkcji gracz jest 
bombardowany z ekranu zbyt dużą ilością 
bodźców, przez co trudno jest mu skupić 
się na jednym, konkretnym elemencie gry.
Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na 

© Nintendo 

© Nintendo 

nudę? Niekoniecznie. Kompozytor Jesse 
Harlin w rozmowie z Sheffieldem wspo-
mniał, że można stworzyć charakterystycz-
ną muzykę, grając wbrew konwencjom. 
“Motywy Mario zapadają w pamięć, ponie-
waż kto spodziewa się muzyki swingowej 
w grze akcji. Ludzie pamiętają licencjono-
waną muzykę BioShock, ponieważ była tak 
sprzeczna z normą” – pisze Sheffield. I dalej 
pyta: “Czy wyróżnianie się nie jest przypad-
kiem tym, czego wszyscy oczekujemy od 
naszych gier?”.

Swój komentarz Sheffield puentuje w 
sposób, którego szczerze mówiąc nie 
spodziewałem się zobaczyć w tym tek-
ście: “Często, aby uzyskać interesują-
cą muzykę w grze, wystarczy zrobić coś 
nieoczekiwanego”.



A
R

TY
K

U
ŁY

A
R

TY
K

U
ŁY

52 53

twórcza swoboda
Tekst Sheffielda sprzed 11 lat przywołuję 
nieprzypadkowo. Ukazał się on na samym 
początku boomu indie gier – niedługo po 
wydaniu na świat odnoszących ogrom-
ne sukcesy Braid, Super Meat Boy, Fez i 

Word of Goo, oraz chwilę przed premierą 
równie głośnych produkcji (oprócz wspo-
mnianego Minecrafta w tym samym cza-
sie ukazał się bijący rekordy popularności 
Plants vs Zombies).

Gry indie miały pewną 
niezaprzeczalną przewagę 
nad tytułami AAA.

Początkowo patrzyliśmy na niezależne pro-
dukcje jako na swego rodzaju ciekawostkę, 
jednak w bardzo krótkim czasie przerodziła 
się ona w coś większego i poważniejszego. 
W mig przekonaliśmy się, że niewielkie, kil-
kuosobowe (a niekiedy również jednooso-
bowe) zespoły złożone z naturszczyków 
potrafią osiągnąć sukces porównywalny do 
tego, do jakiego przyzwyczaiły nas duże, 
profesjonalne studia.

Gry indie miały pewną niezaprzeczalną 
przewagę nad tytułami AAA: ich twórcy nie 
bali się eksperymentować i przełamywać 
schematy. Dzięki temu ciągle powstawały 
prawdziwie oryginalne gry, których próżno 
było szukać na półkach sklepowych. Twór-
cza swoboda twórców gier niezależnych i 
chęć łamania przez nich dotychczasowych 
zasad przekładała się na cały proces pro-
dukcyjny, wliczając w to komponowania 
muzyki. Gry indie dały bowiem domoro-
słym kompozytorom szansę na swobodne 
tworzenie własnej oryginalnej muzyki, a 
nam, graczom, nadzieję na to, że usłyszy-
my w końcu coś niebanalnego.

I tak też się stało. Monumentalne dźwię-
ki i chóralne głosy, o których wspominał 
Sheffield, musiały ustąpić elektroniczno
-rockowym brzmieniom w Bastionie, mi-
nimalizmowi w Limbo, psychodelicznym 
rytmom w Hotline Miami, melancholijnym 
melodiom w Journey, nie wspominając już 
o chiptune, którego uświadczyć możemy w 
niezliczonych grach, począwszy od Fez, a 
na Celeste skończywszy.

Można powiedzieć, że różnorodność była 
znakiem rozpoznawczym każdego so-
undtracku do gry indie. W dodatku gros 

z nich powstało z rąk osób, które dopie-
ro stawiały pierwsze kroki w game devie 
(Daren Korb zaliczył swój debiut pracując 
przy Bastionie). Po pewnym czasie zosta-
liśmy tą różnorodnością przytłoczeni… Aż 
w końcu dotarliśmy do momentu, o któ-
rym Sheffield mógłby napisać kolejny 
tekst na Gamasutrę.

cena braku sŁawy
Rozwój technologii sprawił, że powstało 
sporo narzędzi, dzięki którym wielu do-
morosłych deweloperów może zacząć 
tworzyć gry w swoim domowym zaciszu, 
zaś początkujący kompozytorzy nie mu-
szą zakładać już garażowych zespołów. 
Szacuje się, że 10 lat temu na platformie 
Steam ukazało się ok. 350 gier. Obec-
nie liczba ta przekracza 8-9 tys. rocznie. 
Trudno powiedzieć, ile z nich stanowią 
gry indie powstałe poza murami wiel-
kich korporacji, jednak z pewnością nie 
jest to mała liczba.
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Rynek gier niezależnych 
miał pomóc początkującym 
artystom.
I tu zwracam od razu uwagę na pewien 
problem, z którym kompozytorzy do gier 
indie spotykają się do dziś. Liczby przeze 
mnie przedstawione pokazują, że rocz-
nie wychodzi więcej gier, niż jesteśmy w 
stanie ograć. To oznacza, że większość 
artystów, którzy stworzyli swoje dzieła 
dla gier niezależnych, nie będzie miała 
nawet okazji się nimi pochwalić, bo bar-
dzo niewiele osób będzie wiedziało o ich 
istnieniu. Paradoks tej sytuacji polega na 
tym, że rynek gier niezależnych miał po-
móc początkującym artystom się wypro-
mować, a zamiast tego niemal pogrzebał 
większość z nich w ziemi.

Ogromna liczba gier, jakie wychodzą w 
ciągu roku, niesie za sobą kolejny pro-
blem. Otóż na Gamemusic.pl przyjęliśmy 

https://www.facebook.com/galuszkajoanna
https://www.facebook.com/galuszkajoanna
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zasadę, że w pierwszej kolejności recen-
zujemy muzykę z wysokobudżetowych 
gier. W przypadku gier indie musimy do-
konywać srogiej selekcji, ponieważ gier 
jest zdecydowanie za dużo, a nie każda 
zasługuje na uwagę. Jednak odnalezienie 
w tym gąszczu soundtracku, który będzie 
się wyróżniał na tle całej rzeszy pozosta-
łych graniczy z cudem.

Jasne, zachwycamy się muzyką do Cele-
ste, Gris czy Night in the Woods. Oczy-
wiście, że uważam soundtrack do Under-
tale i Cuphead za najważniejsze albumy 
ostatnich kilku lat. Jednak trzeba się było 
nieźle napocić, aby odszukać taki sound-
track, po odsłuchaniu którego gracz za-
pamięta większość utworów, a nie tylko 
“main theme”. A gdy już taki znajdziemy, 
z tył głowy pojawia się głos mówiący o 
tym, że kogoś niesłusznie pominęliśmy. I 
możemy wznowić poszukiwania, ale nim 
do tego dojdzie, w kolejce czeka setka 
kolejnych gier do sprawdzenia.

Prawda jest taka, że choć deweloperzy 
gier indie działają trochę na partyzanc-
kich warunkach, to żeby świat o nich 
usłyszał, muszą chcąc nie chcąc zadbać 
o dobrą promocję swoich gier, a w dalszej 
perspektywie postarać się o wydawcę, 
który zapewni im byt i rozgłos, modląc 
się w duchu o to, żeby ten nie ingerował 
za bardzo w prace. Kompozytorzy zaś 
znajdują się w jeszcze gorszym położeniu 
– sami muszą zawalczyć o to, żeby zostali 
dostrzeżeni. To, że ich twórczość pojawi 
się w jakiejś grze, jest tylko pierwszym 
krokiem do sukcesu.

Jeśli ktoś nie miał szczęścia i gra, przy 
której pracował, nie pojawiła się na liście 
najbardziej pożądanych na Steamie, cze-
kało go żmudne przekonywanie ludzi w 
środowisku, ale i samych graczy, że jego 
muzyka jest warta posłuchania. Dlatego 
ważnym dla nich środkiem komunikacji 
ze światem są media społecznościowe z 
Twitterem na czele oraz liczne usługi pro-

© Xbox Game Studios

© Xbox Game Studios

© tobyfox
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mujące niezależnych artystów, jak Band-
camp. Tylko w taki sposób mogą pokazać 
światu swoją twórczość, a przy okazji dać 
znać, że są chętni do współpracy przy in-
nych tytułach. Dla sporej większości kom-
pozytorów muzyki do gier niezależnych 
taki styl życia to być albo nie być.

indie w odwrocie?
Liczba gier pojawiających się co roku na 
rynku wywołała w pewnym momencie 
niepokój. Sam zacząłem się zastanawiać, 
czy to, że ukazuje się tak wiele gier nieza-
leżnych, nie sprawi, że w końcu utracą one 
swoją najważniejszą cechę: różnorodność?
Cytat: Często, aby uzyskać interesują-
cą muzykę w grze, wystarczy zrobić coś 
nieoczekiwanego.

Z mojego punktu widzenia mogę powie-
dzieć, że nie. Jasne, mogą się zdarzyć ta-
kie gry, które inspirują się poprzednikami, 
lub wprost kopiują ich rozwiązania. Jednak 
na szczęście środowisko twórców gier nie-
zależnych jest ogromne i rośnie z każdym 
rokiem, a game jamy wypełnione są ge-
nialnymi pomysłami, które tylko czekają 
na realizację. Również pod kątem muzyki 
do gier trudno mówić o początku końca – 
kompozytorzy mają szuflady wypełnione 
nutami, które tylko czekają na odpowied-
ni moment, aby o nich usłyszano. Jasne, 
branża ugina się pod naporem muzyki 
chiptune, którą słyszę w niemal co trzeciej 
produkcji. Ale nawet taki Jake Kaufmann 
jest w stanie sprawić, aby jego twórczość 
nie brzmiała tak samo w każdej grze, przy 
której pracuje.

Różnorodność dalej będzie znakiem roz-
poznawczym muzyki do gier indie. Nale-
ży jednak pamiętać, że wciąż pozostanie 
z nami problem zbyt szybkiego napływu 
gier i mus przedzierania się przez całą ich 
stertę, żeby trafić na perełkę. Towarzyszy 
mi przykra myśl, że wielu kompozytorów 
nie dostało przez to szansy na pokazanie 
się szerszej publiczności, a część może na-
wet poddała się i w ogóle zrezygnowała z 
zawodu. Marnują się całe pokłady twórczej 
energii, a my nadal nie mamy pomysłu, jak 
temu zaradzić. Sheffield dobrze napisał, że 

„często, aby uzyskać interesującą muzykę 
w grze, wystarczy zrobić coś nieoczekiwa-
nego”. Tylko co z tego, skoro najpewniej 
nikt o niej nie usłyszy.

paweŁ deMbowski

mailto:pawel.dembowski%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/PabloSanEscobar
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Zawód dźwiękowca to zawód niszowy, jednakże obejmują-
cy wiele różnych poddziedzin, takich jak np. dźwięk w filmie, 
telewizji czy radiu. W tej niszy jeszcze większą niszą wydają 
się być dźwiękowcy odpowiedzialni za sound design w grach 
wideo. Idealni kandydaci na takie stanowisko to osoby, które 
wykazują się dużymi pokładami kreatywności, ale jednocze-
śnie potrafią rozwiązywać techniczne problemy. Są to rów-
nież ludzie, którzy nierzadko muszą zarządzać nie tylko swoim 
czasem, ale też czasem innych.

the gaMe  
audio  
strategy  
guide: a 
practical 
course –  
jak zostać inżyniereM 
dźwięków? 
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https://www.irwinwong.com/Overview/thumbs
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Książka podzielona jest sensow-
nie na rozdziały, które kolejno 
traktują o: sound designie,  
muzyce, implementacji etc. Niełatwo jest w jednej 

książce zawrzeć tak wiele 
szczegółowych tematyk.Zapotrzebowanie na growych sound de-

signerów, mimo że od pewnego czasu ro-
snące w związku ze zwiększającą się „świa-
domością” ogromnej roli, jaką w grach 
odgrywa audio, wciąż jest jednak bardzo ni-
skie. Zespoły dźwiękowe w nawet najwięk-
szych firmach są przeważnie niewielkie w 
porównaniu do zespołów odpowiedzial-
nych np. za grafikę. Nie dziwi więc fakt, że 
rynek publikacji skierowanych do tej grupy 
zawodowej również jest dość… mały.

Przy tak niszowej tematyce najpopularniej-
sze są pozycje, które kompleksowo opisują  

proces produkcji oprawy dźwiękowo-mu-
zycznej. Taką pozycją jest m.in. wydana cał-
kiem niedawno książka nagradzanej sound 
designerki Giny Zdanowicz: „The Game Au-
dio Strategy Guide: A Practical Course”. Czy 
jednak kompleksowy oznacza również taki, 
który jest w stanie trafić zarówno do profe-
sjonalistów, jak i początkujących?

Sama autorka to osoba bardzo doświad-
czona. Razem z zespołem Serial Sound Lab, 
którego jest założycielką, ma w swoim port-
folio m.in. takie tytuły tytuły jak: Bioshock 
2 (swoją drogą, uważam tę grę za jedną z 
najlepiej udźwiękowionych), Just Cause 3 
czy Wolfenstein: Youngblood. W portfolio 
zespołu znajduje się także wiele innych ty-
tułów, od mniejszych pozycji indie po gry 
spod znaku AAA. Tak duży dorobek i do-
świadczenie autorki pozwalają spojrzeć na 
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„The Game Audio Strategy Guide: A Practi-
cal Course” bardzo serio.
Jeżeli chodzi o zawartość, to książka po-
dzielona jest sensownie na rozdziały, któ-
re kolejno traktują o: sound designie, mu-
zyce, implementacji a także – za co duży 
plus – o networkingu. Warto nadmienić, iż 
w rozdziale o sound designie dość ogólnie 
opisana jest także produkcja voice-overów. 
Uważam jednak, że jest to na tyle istotny i 
obszerny temat, że powinien  dostać swoją 
osobną część.

Przyjrzyjmy się jednak bliżej wcześniej 
wspomnianym rozdziałom. Z fragmentu 
poświęconego sound designowi dowiemy 
się m.in. o tym, co stanowi tzw. dźwięk nie-
linearny, czyli jednym słowem interaktyw-
ny. Są to fundamenty zrozumienia tego, 
jak działa dźwięk w grach, dobrze więc, że 
autorka rozpoczęła od wyjaśnienia tego te-
matu. Na szczególną uwagę (i pochwałę) 
zasługuje podrozdział „Designing Sound”. 
Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to praw-
dziwe serce całej książki. Wyjaśniono w 
nim bowiem obszernie proces kreatywny 
powstawania dźwięku – od doboru dźwię-
ków przez nagrywanie aż po końcową edy-
cję. Zdecydowanie nie można pominąć 
tego podrozdziału czytając książkę Giny 
Zdanowicz. 

Przechodząc dalej, spotkamy się z tematem 
muzycznym. Ten rozdział określiłbym raczej 
jako zestaw ogólnych treści do zaznajomie-
nia się z pojęciem, aniżeli „praktyczny kurs”. 
Nie jestem muzykiem, lecz uważam, że 50 
stron to chyba zdecydowanie za mało, aby 
dobrze opisać i wytłumaczyć komponowa-
nie, aranżację czy orkiestrację. To trochę tak, 
jakby wydać krótki poradnik pt. “Malowanie 
obrazów”. Zdecydowanie zbyt ogólne.

Sekcja poświęcona implementacji wypada 
za to świetnie. Co prawda zawiera ona jedy-
nie podstawy tego obszernego zagadnie-
nia, jednakże te podstawy są bardzo solidne 
i na pewno będą dla kogoś zainteresowa-
nego tematyką dobrym startem lub zachę-
tą do dalszego zgłębiania tajników imple-
mentacyjnych, choćby poprzez poszerzenie 
wiedzy dotyczącej samych middleware’ów 

©The Game Audio Strategy Guide

©The Game Audio Strategy Guide

©The Game Audio Strategy Guide

(programów służących do implementacji 
audio w silniku gry – przyp. redakcji).

Znajdziemy tu również bardziej zaawanso-
wane zagadnienia, jak np. podstawy dy-
namicznego miksu czy tricki optymaliza-
cyjne. Nie mogło też zabraknąć kilku słów 
na temat systemów dialogowych. Bardzo 
cieszy również fakt, że Gina Zdanowicz, opi-
sując sposoby implementacji, omawia je na 
przykładzie dwóch najbardziej popularnych 
middleware’ów: FMOD’a oraz WWISE’a. 

https://www.artstation.com/josan
https://www.artstation.com/josan
https://www.artstation.com/josan
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Daje to czytelnikowi pogląd na różne tech-
niki integracji udźwiękowienia.

Ostatnia, czwarta część „The Game Audio 
Strategy Guide: A Practical Course”, jest po-
święcona zagadnieniom networkingowym. 
Świetnie, że autorka zawarła kilka przydat-
nych porad, m.in. jak promować wizerunek 
sound designera czy szukać potencjalnych 
partnerów biznesowych. Co więcej, spo-
ro jest także o wycenie własnej pracy. Co 
prawda zagadnienie to pasuje bardziej do 
rynku amerykańskiego niż naszego rodzi-
mego podwórka, jednakże znajdziemy tam 
też uniwersalne porady jak ugryźć ten trud-
ny temat.

Jak z pewnością zauważyliście, często w 
mojej recenzji wspomniałem o komplek-
sowości i ogólnym podejściu do tematyki 
audio designu. Nie jest to jednak wada tej 
książki a wręcz przeciwnie, jeżeli odbiorcą 
jej będzie osoba dopiero zaczynająca zaba-
wę w sound design, implementację i kom-
ponowanie na rzecz gier, to ta pozycja jest 
zdecydowanie dla niej. Patrząc jednak na 
tę książkę z perspektywy profesjonalisty z 
kilku bądź kilkunastoletnim doświadcze-
niem, trudno będzie znaleźć w niej coś od-
krywczego. Niełatwo jest w jednej książce 

©Luis Burdallo
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zawrzeć tak wiele szczegółowych tematyk. 
Gdyby Gina Zdanowicz chciała podejść do 
tej pozycji bardziej precyzyjnie, praktycznie 
każdy rozdział musiałby być osobną książką.

Jakiś czas temu, kiedy jeszcze pobierałem 
nauki w zakresie realizacji dźwięku, jeden 
z moich przełożonych powiedział na zaję-
ciach z miksu słowa, które zapamiętałem 
do dzisiaj: „Ilu realizatorów, tyle sposobów 
produkcji”. Dzisiaj, po kilku latach pracy jako 
sound designer, wszystkimi kończynami 
podpisuję się pod tymi słowami. Chciałbym 
do tych słów jednak dodać, że mimo iż oce-
na dźwięku to rzecz bardzo subiektywna, to 
jednak fundamenty, na których się stoi, po-
winny być bardzo solidne. I zdecydowanie 
uważam, że takie fundamenty Gina Zdano-
wicz daje nam w swojej książce.

krzysiek kowal

WSPIERAJ
NAS NA

www.patronite.pl/gamemusic

https://www.artstation.com/josan
https://www.irwinwong.com/Overview/thumbs
http://www.patronite.pl/gamemusic
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Zabrzmi to dziwnie, ale pomysł na ten tekst narodził się w 
mojej głowie podczas oglądania… koncertu noworocznego 
Filharmoników Wiedeńskich. Otóż mam taki swój noworocz-
ny rytuał, że zaraz po tym, jak oprzytomnieję z sylwestrowej 
zabawy, robię dwie rzeczy: włączam telewizję na relację z 
Wiednia i jednocześnie ustawiam radio na Trójkę, żeby cicho 
w tle pogrywał Top Wszechczasów, przynajmniej do pierwszej 
pięćdziesiątki. 

sinfonia la 
videojocs 
syMfonia gier wideo
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https://www.facebook.com/gamemusicfestival
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tradycyjna orkiestra jest w stanie zagrać 
duży koncert nie tylko muzyki poważnej, 
ale również popularnej. Oczywiście, nie jest 
tajemnicą poliszynela, że orkiestry były i są 
wykorzystywane do stworzenia soundtrac-
ków do filmów i gier. Jednak mówimy tu 

a
r

ty
k

u
Ły

© Royal Albert Hall

©Joanna Gałuszka

© Avex Asia
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Za moich czasów sukcesyw-
nie wpajano mi do głowy, że 
symfonia jest zarezerwowana li 
tylko i wyłącznie dla twórczości 
Beethovena, Bacha, Mozarta.

Czy może być coś lepszego na rozpoczęcie 
nowego roku, niż strawa dla duszy w posta-
ci pełnokrwistego koncertu symfonicznego 
doprawiona legendą muzyki współczesnej? 
Ale w tym roku było trochę inaczej. Oto sie-
działem przed telewizorem i patrzyłem, jak 
Gustavo Dudamel dyryguje pokaźnej orkie-
strze, grającej utwory Straussów i innych 
autorów muzyki klasycznej, i zacząłem się 
zastanawiać: czy to jeszcze kultura wysoka, 
czy już rozrywka dla mas?

Cofnijmy się na chwilę do czasów wcze-
snoszkolnych. Chodzi mi zwłaszcza o ten 
moment w naszej edukacji, kiedy nauczy-
ciele muzyki tłumaczyli maluczkim pod-

©Joanna Gałuszka

stawy podstaw tej dziedziny. Otóż musicie 
wiedzieć, że za moich czasów sukcesywnie 
wpajano mi do głowy, że symfonia jest za-
rezerwowana li tylko i wyłącznie dla twór-
czości Beethovena, Bacha, Mozarta i innych 
wirtuozów muzyki poważnej, którą zwykle 
grywa się w filharmoniach przed odświęt-
nie ubraną publicznością. W tym przekona-
niu żyłem ładnych kilka lat, w trakcie któ-
rych – mimo mojego ogromnego szacunku 
dla kompozytorów muzyki poważnej – sta-
rałem się omijać z takie miejsca z daleka. 
Po prostu uznałem, że będąc młodziakiem 
powinienem czerpać z młodości co najlep-
sze, a nie zajmować się poważną „rozryw-
ką” dla dorosłych ludzi mających na sobie 
spodnie w kant.

Patrząc z perspektywy czasu na ten temat 
mogę napisać, że zasada, którą lata temu 
wyniosłem ze szkoły obecnie przechodzi 
do lamusa. No, może nieco przesadziłem: 
nie tyle przechodzi do lamusa, co ulega 
pewnym modyfikacjom. Dzisiaj bowiem 

Dzisiaj bowiem tradycyjna 
orkiestra jest w stanie zagrać 
duży koncert nie tylko muzyki 
poważnej, ale również 
popularnej.

o pewnym zjawisku i swego rodzaju feno-
menie: oto orkiestra symfoniczna złożona 
z pokaźnej ilości uzdolnionych muzyków, 
która wedle naszego wyobrażenia z czasów 
szkolnych powinna odgrywać jedynie kla-
syczne utwory wybitnych kompozytorów 
muzyki poważnej, może zagrać muzykę z 
filmu lub gry na żywo w filharmonii i przed 
żywą publicznością.

Spójrzcie na to, co dzieje się dzisiaj: przy-
najmniej kilka razy do roku informujemy o 
koncertach poświęconych muzyce do gier, 
a parę z nich udało się zorganizować także 
w Polsce. I co ważniejsze, sale koncertowe 
zawsze zostają wypełnione po brzegi. Te-
mat został podchwycony także przez me-
dia nie zajmujące się na co dzień grami: 
kilka lat temu CBS News napisało wprost, 
że koncerty z muzyką do gier ratują orkie-
stry symfoniczne, które z roku na rok traciły 
publikę. Legend of Zelda: Symphony of the 
Goddesses, Distant Worlds: Music from Fi-
nal Fantasy, Pokémon: Symphonic Evolu-
tions – te i inne koncerty przyciągają praw-
dziwe tłumy do filharmonii.

Jednak z czasem pojawiła się również kry-
tyka. Niektórzy bowiem sądzą, że nie należy 
łączyć muzyki popularnej z symfonią; że to 
spłyca odbiór muzyki w ogóle, a orkiestrę 
sprowadza się do poziomu weselnych graj-
ków, przez co ta zatraca swoją elitarność. 
Krótko mówiąc: nie należy szargać święto-
ści. Czy te zarzuty są w pełni uzasadnione? 
Moim zdaniem nie. Otóż szufladkowanie 
muzyki symfonicznej jako czegoś należą-
cego do elit klasy inteligenckiej, a zalicza-

Tu chodzi przede wszystkim o 
odczuwanie doznań płynących 
ze słuchania muzyki granej na 
żywo i wykonywanej przez ży-
wych ludzi w wielkiej i pięknie 
udźwiękowionej hali.

https://www.facebook.com/gamemusicfestival
https://www.facebook.com/gamemusicfestival
https://www.facebook.com/gamemusicfestival
https://www.facebook.com/gamemusicfestival
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nie wszystkiego poza nią do rozrywki dla 
pospólstwa jest nie tylko szkodliwe, ale też 
nieusprawiedliwione i po prostu głupie.

W słuchaniu muzyki granej przez w pełni 
wyposażoną orkiestrę pod dyktando uzna-
nego dyrygenta wcale nie chodzi o to, aby 
czuć się od kogoś lepszym, wyższym czy 
mądrzejszym. Tu chodzi przede wszyst-
kim o odczuwanie doznań płynących ze 
słuchania muzyki granej na żywo i wyko-
nywanej przez żywych ludzi w wielkiej i 
pięknie udźwiękowionej hali, czego nie da 
się uświadczyć słuchając płyty kompak-
towej. A dzięki temu, że dzisiaj odgrywana 
jest także muzyka popularna, w tym rów-
nież z gier wideo, narodziło się nowe poko-
lenie młodych ludzi, którzy czerpią radość 
płynącą ze słuchania muzyki orkiestralnej. 
I to niekoniecznie poprzez twórczość Be-
ethovena, Bacha, Mozarta, ale przez dzieła 
Shimomury, Kyda czy Hoeniga. I najbardziej 
istotne jest to, że przybywa ludzi, którzy 
taką muzykę doceniają.

paweŁ deMbowski

©Joanna Gałuszka

Jest zatem wielce prawdopodobne, że 
mimo różnic pokoleniowych między nimi 
a wspomnianymi krytykami, soundtracki z 
gier będą stały na równi z muzyką poważ-
ną. Bowiem nie ma nic złego w tym, jeśli 
kultura wysoka otwiera się na szerszą pu-
blikę. Zwłaszcza jeśli w grę idzie miłość do 
słuchania przepięknych dźwięków w wy-
pełnionej po brzegi sali koncertowej.
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VA-11 HALL-A 
ComPlEtE SouNd CollECtIoN

 by GARoAd (Cd)

10% RAbAtu
na hasło gamemusic na wszystkie 

(z wyłĄczeniem PRe-oRDeRów) tytuły w Black scReen RecoRDs
hasło ważne 17.10–30.10.

kuP teRaz!

mailto:pawel.dembowski%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/PabloSanEscobar
https://www.facebook.com/gamemusicfestival
https://blackscreenrecords.com/collections/all-releases/products/va-11-hall-a
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Zaczynają się lata 90. W Berlinie nie ma już 
muru. W każdym radiu słychać Smells Like 
Teen Spirit. A Nintendo i Sega toczą regularną 
wojnę konsol w 16 bitach. Dla przykładu SNES 
jest wyposażony w chip dźwiękowy od Sony 
– dedykowany dla procesora sygnałowego do 
cyfrowej obróbki sygnałów.

© Ilya «FR4» Dolgov 2 
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od wirtuozów 
ukŁadów scalonych 
do żywej orkiestry 

Muzyka 
w grach 
od 1970 
do 2000 
cz. 3

Po raz pierwszy uwzględnia też parametry 
amplitudy dźwięku ADSR (Attack, Decay, Su-
stain, Release), dzięki czemu imituje prawdzi-
we wybrzmiewanie instrumentów. Wszystko 
już w stereo, w 8-kanałach i wspomnianych 
16 bitach. Podobnie Sega Mega Drive, która 
różni się tylko tym, że ma 6 kanałów.

Ale nawet SNES ma pewne ograniczenia – 
tym razem co do wielkości pojedynczych 

sampli. Na scenę wchodzi czwarta genera-
cja gier. Jest Street Fighter II (1991) , w którym 
sample głosu uzupełniają sample efektów i 
perkusji. Ale jest przede wszystkim Donkey 
Kong Country (1994) – bardzo melodyjny so-
undtrack stworzony przez Davida Wise’a i 
Eveline Fischer wykracza poza ograniczenia 
techniczne swoich czasów. Limit odtwarza-
nia sampli na konsoli SNES to 64 kb. Za mało 
dla Wise’a, dlatego ten obchodzi przeszkodę, 
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korzystając z własnoręcznie stworzonych po-
jedynczych sampli dla każdego dźwięku.

W 1994 w pojedynek mości państwa wjeż-
dża z buta Sony – wcale nie w roli Brutusa, 
choć po kiepskiej współpracy z Nintendo – 
postanawia wyfrunąć z gniazda i popisać się 
swoją autorską konsolą. Tak świat poznaje 
PlayStation – konsolę bez kardridży, za to z 
płytami CD. I właśnie w taką jakość dźwięku 
przystrajają się gry na „Playa” – 16 bitów, 24 
kanały i 44.1 kHz. Nie jest to może zupełna 
nowość, bo od kilku dni podobnym rozwią-
zaniem szczyci się Sega Saturn, ale konsola 
Sony nie kompresuje tak dźwięku i może 
odtwarzać albumy muzyczne. PlayStation 
szybko zabiera dla siebie spory kawałek tor-
tu. Jakby to zaśpiewała gwiazda epoki, Sine-
ad O’Connor – „Nothing compares 2 you”.

W 1995 roku pojawia się  
Chrono Trigger.
Niemniej z czysto artystycznego punktu wi-
dzenia w muzycznym świecie gier dalej pa-
nuje konsola Nintendo, choć już niedługo. W 
1995 roku pojawia się Chrono Trigger (firmy 
Square) i jego legendarny soundtrack. Gra 

stworzona przez developerski „dream team”. 
Jest tam Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy) 
i Akira Toriyama (Dragon Ball), natomiast za 
muzykę odpowiada Nobuo Uematsu (Final 
Fantasy) i Yasunori Mitsuda – młody i am-
bitny człowiek z zamiarem zrobienia czegoś, 
czego nikt wcześniej nie zrobił.

I – mimo że jego komponowanie przerywa 
wypadek samochodowy, po którym wraca 
dopiero na domknięcie prac przez Uematsu 
– to faktycznie, wciąż chiptune’owa muzyka z 
Chrono Triggera w momencie premiery jest 
opisywana jako „bezprecedensowa”. Wycho-
dzi na trzech płytach CD, spodziewa się też 
kilku innych aranżacji (w tym jako acid jazz) i 
czeka ją wiele koncertów z pełną orkiestrą, jak 
podczas serii Play! A Video Game Symphony.

Wojna pomiędzy Segą, SNES-em, a Play-
Station trwa w najlepsze, ale gdzie trzech 
się bije, tam czwarty korzysta – tym razem 
korzysta PC. Komputery, które zaczynają 
rozwijać się znacznie szybciej niż konsole, 
stają się powoli najważniejszą platformą dla 
graczy. I to właśnie na poczciwym blaszaku 
rodzą się kultowe serie. W 1995 rozpoczyna 
się wojna o panowanie w świecie Enroth.

Póki co – między czterema siłami i póki co 
– zagranicą, bo w Polsce zadebiutuje dopie-
ro w 2001, kiedy za dystrybucję zabierze się 
CD Projekt. Wszystko przy akompaniamen-
cie słynnego już kompozytora klasycznego 
– uważanego kiedyś za „cudowne dziecko 
pianina” – który zaczął komponować w wie-
ku 9 lat, dwa lata później zagrał fortepia-
nowy koncert Mozarta, a kolejne dwa lata 
później już swój własny – transmitowany w 
całych Stanach. To Paul Romero i jego so-
undtrack do Heroes of Might and Magic.

Połowa lat 90. to już gry piątej generacji. 
Audio odtwarzane z CD razem z grą jest 
tylko nieznacznie kompresowane – gracze 
nie słyszą różnicy, a system nie jest obcią-
żony wczytywaniem masy danych. Muzyka 
w grach ściąga z siebie warstwę chiptune i 
ubiera się w prawdziwe instrumenty. W 1996 
w ponurej krainie wita nas osada Tristram, 
która brzmi całą paletą dźwięków i dedy-
kowanym utworem o tym samym tytule, 
skomponowanym przez Matta Uelmana.

Gitary w Tristram nie pochodzą jednak ze 
świata Diablo, tylko ze świata rocka – a do-
kładnie z Led Zeppelin i charakterystycznej 
gitary Jimmy’ego Page’a. I właśnie taki miks 
– rockowych inspiracji i orkiestry – sprawia, 
że mroczny klimat Diablo jest jeszcze bar-
dziej otaczający. Muzycy mogą już wpro-
wadzać gracza dokładnie w taki świat, jaki 
chcą stworzyć – bez większych ograniczeń 
technologicznych.

W 1996 w ponurej krainie wita 
nas osada Tristram.
Pojawia się też nowy trend – muzyka nie 
dedykowana, a oparta na licencjach, jak 
wbudowana playlista – szczególnie w grach 
sportowych. I tak do świata gier wchodzą 
muzycy znani z plakatów. Kickflip, plus roc-
ket air, plus benihanna, plus manual przy 
dźwiękach Rage Against The Machine – tyl-
ko w Tony Hawk’s Pro Skater. Szybki drift w 
Porshe 911 Turbo, słuchając Rom Di Prisco 
– cały Need For Speed: High Stakes. Słynne 
Tubthumping zespołu Chumbawamba za-
raz przed meczem o mistrzostwo świata – 
to właśnie FIFA World Cup 98.

Tak jak bez opery Wagnera nie 
byłoby takiego podejścia do 
dźwięku w filmie.
Żyjemy w czasach, które przeważnie nie 
mają swojego własnego stylu – są raczej 
zlepkiem poprzednich dekad. Tak jak bez 

© Bruno Cerkvenik © Square Enix

© Square Enix
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opery Wagnera nie byłoby takiego podej-
ścia do dźwięku w filmie, tak bez Ponga, 
Pac-Mana i ich arkadowej ferajny nie było-
by klimatycznych soundtracków w HoM&M 
czy później w Assassin’s Creed. Ktoś musiał 
przetrzeć szlaki. Choćby inżynier-wirtuoz 
grający na układzie scalonym.

Maciej baska

mailto:mac.baska%40gmail.com?subject=
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Każda firma gamingowa popełnia błędy. I to 
niezależnie od tego, czy jest to duża korporacja, 
czy małe studio gier indie, firma z tradycjami, 
czy kompletny świeżak na rynku. Tym bardziej 
nie powinno dziwić, że nawet takiemu molocho-
wi, jakim jest Nintendo, zdarzały się w przeszło-
ści niemałe potknięcia, np. w postaci nieudanej 
przenośnej konsoli Virtual Boy, która ani przeno-
śną, ani „virtual” nie była. Jednak o ile wspomi-
na się o tych drobnych wpadkach zwykle z lek-
kim uśmieszkiem na twarzy, to bywały w historii 
Nintendo również i takie, o których sama firma z 
Kioto chyba wolałaby zapomnieć.

o Muzyce 
do zeldy,

którą nawet 
nintendo chciaŁo 

porzucić
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światem Hyrule. Chociaż jest jedna, jedyna 
rzecz, za którą fani Zeldy (w tym niżej pod-
pisani) chwalą obie gry Animation Magic po 
dziś dzień. Ba, uważany jest za najmocniej-
szy element obu tytułów. Tym elementem 
jest soundtrack.

Próżno doszukiwać się jakichkolwiek infor-
macji o autorach muzyki – Tonym Trippim i 
Williamem Havlicekiem. Ich profile na stro-
nie IMDb wskazują, że kariera obu panów w 
gamedevie zaczęła się i skończyła na Link: 
The Faces of Evil oraz Zelda: The Wand of 
Gamelon, choć Trippi miał jeszcze okazję 
podzielić się swoją twórczością w grze na 
MS-DOS I.M. Meen, a także spróbował swo-
ich sił jako sound designer we Frequency. 
Niezależnie od tego, jak wyglądała ich przy-
szłość po Zeldach na CD-i, obaj panowie 
przyczynili się do stworzenia bodaj najlep-
szego soundtracku spośród całej bazy gier 
na Philips CD-i.

Możecie również spróbować 
zagrać w obie gry, ale ostrze-
gam – robicie to na własną 
odpowiedzialność.

Soundtrack do Link: The Faces of Evil oraz 
Zelda: The Wand of Gamelon, podobnie 
zresztą jak same gry, zdecydowanie wy-
różniają się na tle swoich prawilnych od-
powiedników z konsol Nintendo. I co istot-
ne, zadziwiająco dobrze tworzą nastrój do 
przeżywania przygód, a przy okazji wpada-
ją w ucho. Trudno powiedzieć, czy to wina 
niebywałej różnorodności zawartych nań 
utworów i bardzo szybkiego tempa, czy też 
to, że wykorzystano w nich niespotykane w 
innych Zeldach instrumenty, np. syntezato-
ry z lat 80., gitary elektryczne, marimba.

Jednak żeby to dostrzec, wystarczy wsłu-
chać się chociażby w Nortnika, Goronu, Fi-
restone Lake, czy Fortress Centrum (wszyst-
kie te utwory pochodzą z Link: The Faces of 
Evil), a także Aru Ainu, Kobitan, Sakado, Dor-
dung Cave i Gobiyan Ship (Zelda: The Wand 
of Gamelon). Wymieniłem tylko te najbar-
dziej znane i w pewnym sensie także moje 
ulubione. Jednak na obu sounstrackach, 
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które liczą w sumie ponad 2,5 godziny, każ-
dy będzie w stanie znaleźć coś dla siebie. O 
takiej różnorodności właśnie mówię.

© Nintendo

Nintendo szybko porzuciło 
Sony, które niedługo potem 
rozpoczęło prace nad własną 
konsolą.

A było to tak: pod koniec lat 80. Nintendo 
planowało wyprodukować i wypuścić na 
rynek pierwszą na świecie konsolę z na-
pędem płyt CD. A dokładniej miała to być 
nakładka na 16-bitowego SNES-a, która po-
zwalałaby odtwarzać płyty CD. Pierwotnie 
firma pracowała nad projektem wspólnie z 
Sony, które to miało za zadanie dostarczyć 
rzeczony napęd. Po kilku latach współpra-
cy Nintendo dopatrzyło się w umowie za-
wartej z Sony zapisku, z którego wynikało, 
że firma miałaby zarabiać krocie na każdej 
grze wydanej na nośniku CD, także tych 
wydanych przez Nintendo.

Nintendo szybko porzuciło Sony, któ-
re niedługo potem rozpoczęło prace 
nad własną konsolą i przywędrowało ze 
swoją ofertą do holenderskiego Philip-
sa. Tym razem Nintendo postarało się 
o zabezpieczenie swoich interesów – w 
umowie zostało jasno podkreślone, że 
Philips pracuje nad hardware, podczas 
gdy Nintendo miało dostarczać na niego 
oprogramowanie.

Dalsze perypetie platformy multimedial-
nej Philips CD-i pozwolę sobie pominąć, bo 
chcę skupić się na najważniejszych owo-
cach tej współpracy. W wyniku dziwnej 
umowy zawartej między Nintendo a Philip-
sem (zakładała ona m.in. stworzenie przez 
studio zewnętrzne gier na podstawie jedy-
nie udostępnionych przez Nintendo artwor-
ków postaci z kluczowych marek) powstały 
Link: The Faces of Evil oraz Zelda: The Wand 
of Gamelon.

Producent – firma Animation Magic – ze 
względu na ekstremalnie niski budżet i 
ograniczenia wynikające z umowy nie miał 
dużego pola do popisu. Ale dzięki temu 
świat otrzymał najgorsze odsłony Zeldy w 
historii. Co zabawne, Nintendo nie tylko 
nie brało bezpośredniego udziału w pra-
cach nad grami, ale też nie chce się do tych 
tworów przyznawać. Trudno im się dziwić. 
Wszak nie bez powodu mówi się o nich 
najgorszymi grami z serii Legend of Zelda, 
pomimo tego, że nikt, z Nintendo włącznie, 
nie zalicza ich do głównego kanonu.

A zawodziło wszystko. Fabuła infantylna i 
miejscami pozbawiona sensu, karykatural-
ny wygląd postaci, nieprecyzyjne sterowa-
nie i towarzyszący brak poczucia, że gra 
się w coś, co ma cokolwiek wspólnego ze 

paweŁ deMbowski

©Nintendo
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Po pierwszym odsłuchaniu trudno się ode-
rwać, a wraz z kolejnymi utworami słuchacz 
może już tylko dać się ponieść wibracjom. 
Szkoda tylko, że tym świetnym melodiom 
nie towarzyszą równie wspaniałe obrazki, 
ale kreatury rodem z sennych koszmarów. 
Niemniej jednak jeśli ktoś chce ponownie 
poczuć klimat early 90’s vibe, mogę z czy-
stym sumieniem polecić soundtracki do 
Link: The Faces of Evil oraz Zelda: The Wand 
of Gamelon, a także licznie powstałe remixy 
i remastery na YouTube stworzone przez 
fanów twórczości Trippiego i Havliceka. 
Możecie również spróbować zagrać w obie 
gry, ale ostrzegam – robicie to na własną 
odpowiedzialność.

PS. Celowo pominąłem w tym tekście Zel-
da’s Adventure. Zrobiłem to z trzech powo-
dów. Po pierwsze, może trudno będzie w to 
uwierzyć, ale spośród trzech gier na Philips 
CD-i z Linkiem i Zeldą w tytule ta jest wy-
bitnie zła pod każdym względem. Po dru-
gie, gra nie jest tak znana i memiczna, jak 
te dwie pozostałe. Po trzecie, tam nie ma 
muzyki. A nawet jeśli tam była, to nie była 
ona widać warta mojego zaangażowania.

mailto:pawel.dembowski%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/PabloSanEscobar
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jak 
powstaŁa 
Muzyka do 
celeste?
No i to jest gratka! Lena Ra-
ine po wielu schlebiających 
recenzjach i niemałej licz-
bie domysłów dotyczących 
soundtracku z Celeste, po-
stanowiła zaprezentować 
dość szczegółowo swój pro-
ces twórczy.
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© Matt Makes Games Inc.

Cieszy mnie rosnąca
 tendencja na takie zagłębianie 
się w swój proces twórczy
u kompozytorów.

Wielu recenzentów chwaliło muzykę w Ce-
leste za romans z chiptunem, pojawiały się 
także hipotezy na temat oryginalnych źródeł 
pewnych dźwięków. Lena rozwiewa wątpli-
wości. Nie wykorzystała ani chipów SID, ani 
SMP znanych z Commodore 64 i Nintendo 
Entertainment System, tudzież Game Boya. 
Nie użyła również analogowych syntezatorów 
ani rzeszy syntów wirtualnych. Głównym na-
rzędziem wykorzystanym w sound designie 
poszczególnych barw był syntezator wirtualny 
Native Instruments Massive.

Nie użyła również analogowych syntezatorów 
ani rzeszy syntów wirtualnych. Głównym na-
rzędziem wykorzystanym w sound designie 
poszczególnych barw był syntezator wirtualny 
Native Instruments Massive.

Nie wykorzystała ani chipów 
SID, ani SMP znanych z Com-
modore 64 i Nintendo Enterta-
inment System, tudzież Game 
Boya.

Środowisko kompozytorskie zna go jako jed-
ną z najbardziej wszechstronnych maszyn, 
która swojego czasu mocno zawojowała ry-
nek muzyki elektronicznej ze względu na 
wzrost popularności muzyki dubstep, do któ-
rej wydawał się niemal stworzony, chociaż na 
rynku był dostępny dużo dłużej. Dzisiaj już co 
prawda wydaje się wyparty przez Xfer Serum, 
ale wciąż jest to doskonałe narzędzie do kre-
acji dźwięków i we wprawnych rękach nada-
je się do syntezowania miriad różnorodnych 
sygnałów.

Lena Raine w swoim artykule zagłębia się w 
niemal najdrobniejsze detale, nie tylko opisu-
jąc, co zrobiła, ale również dlaczego. Wszyst-
kiego dopełnia klipami audio, w których po-
szczególne pętle są powtarzane po kilkakroć, 
byśmy mogli usłyszeć efekt wspomnianych 
zmian. Dzięki temu nawet największy laik zro-

zumie, co wydarzyło się pomiędzy surowymi 
brzmieniami prosto z oscylatorów, aż po do-
pieszczone efektami i w pełni przestrzenne 
warstwy.

© Matt Makes Games Inc.

© Matt Makes Games Inc.

Nawet największy laik zrozu-
mie, co wydarzyło się pomię-
dzy surowymi brzmieniami.

Dla ciekawych, w Celeste słyszymy również 
wirtualne Felt Piano z biblioteki Spitfire Au-
dio, jednego z potentatów rynku wirtualnych 
instrumentów. Zdecydowanie cieszy mnie 
rosnąca tendencja na takie zagłębianie się w 
swój proces twórczy u kompozytorów. Oby ta-
kich więcej!

konrad belina-brzozowski

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

Dawno dawno temu, na skrawku Internetu, była sobie pewna kraina. 
Zjeżdżali tam ludzie, którzy muzykę ze swoich ulubionych gier widzieli 
trochę inaczej niż w oryginale. Odchodziły tam więc najśmielsze inter-
pretacje, remixy i mashupy.
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© Mathias Zamęcki

od doMorosŁego 
reMixera do 
Muzycznych 
oskarów

Chciał być jak inny  
Danny – Elfman.

Na tabliczce wjazdowej widniał napis OC 
Remix, a miejsce szybko stało się syno-
nimem wolności tworzenia i spotkań 
domorosłych muzyków z twórcami gier 
indie. I do dziś ma się ono dobrze, zresz-
tą część z Was pewnie też tam bywa. 
Tymczasem niecałe 20 lat temu pojawił 

się tam Danny Baranowsky, który chciał 
tworzyć muzykę filmową.

Jednocześnie pierwsze wspomnienie, jakie 
pamięta, to jego brat grający w Super Ma-
rio Bros na czarno-białym telewizorze. Jak 
sam twierdzi Arizona, gdzie dorastał, była 
„kulturową czarną dziurą”, więc wszystkie 
jego inspiracje pochodziły z gier, klasyczne-
go rocka i początków internetu – ale, jak się 
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gresje harmonii, które są złożone, ale nie 
przestylizowane; i nie zapominać o dynami-
ce.” – Danny Baranowsky

W Crypt Of The NecroDancer Ryana Clarka 
Danny był już królem parkietu. Dosłownie, 
bo postacie w grze poruszały się w rytm 
jego muzyki. Dzięki temu zainteresował się 
game designem i dołożył swoją designer-
ską cegiełkę do kolejnej gry Clarka – Caden-
ce Of Hyrule. Ale przede wszystkim stwo-
rzył do niej muzykę na bazie utworów z serii 
The Legend Of Zelda – ubrał je w jazz, elek-
tronikę i metal. Za ten soundtrack otrzymał 
nominację do Game Awards 2019 i na dobre 
stał się jednym z tych kompozytorów, któ-
rzy muzykę z gier indie przenoszą do ga-
mingowego mainstreamu.

© del northern

później miało okazać, nie tylko. Kiedy miał 
10 lat zaczął grać na perkusji i eksperymen-
tować w oprogramowaniu Cakewalk.

Zrobił wtedy remix świątecznego utworu 
Dobry Książę Wacław, który odwzorował z 
zapisu nutowego na dzwonki. Danny ubrał 
księcia w nowe szaty – czyli techno, odgło-
sy strzałów z broni i śmigieł helikopterów. 
Można powiedzieć, że to była jego pierwsza 
elektroniczna piosenka. Po liceum przesko-
czył jednak na FL Studio. Mniej więcej wte-
dy przypadkiem natrafił na remix jednego 
z utworów z gry Final Fantasy X, której był 
fanem. Kawałek linkował do portalu OC Re-
mix i w ten sposób Danny znalazł dla siebie 
całkiem dobre miejsce na początek kariery, 
w zamyśle: muzyka filmowego.

Chciał być jak inny Danny – Elfman – kom-
pozytor ścieżek dźwiękowych do Edwarda 
Nożycorękiego czy Simpsonów, ale szybko 
zorientował się, że branża filmowa jest jesz-
cze mniej dostępna, o ile nie jest się Elfma-
nem. To akurat rzecz wspólna dla filmów i 
gier, ale różnic jest mimo wszystko więcej.
„Muzyka filmowa jest bardziej bezpośred-
nia. Jeśli w danej scenie ktoś płacze, to zna-

czy, że przyda się trochę smutnych smycz-
ków. To bardzo zerojedynkowe, podczas 
gdy w grach buduje się ogólną atmosferę” 
– Danny Baranowsky.

Danny ruszył więc z produkcją remixów 
utworów, które znał z ulubionych gier i pu-
blikował je na OC Remix. Jak sam przyznał, 
wrzucanie tam swoich rzeczy i „czekanie, aż 
ludzie rozerwą je na strzępy albo pokocha-
ją”, sprawiło, że jeszcze przed pierwszą au-
torską piosenką był już przyzwyczajony do 
tego cyklu: człowiek wypuszcza kawałek w 
świat, zgarnia podziw lub pomyje, a potem 
wypuszcza coś nowego i tak w kółko.

Ale OC Remix dał mu jeszcze dwie ważne 
rzeczy. Po pierwsze: warsztat. Na cudzych 
melodiach nauczył się muzyki od strony 
technicznej i koncepcyjnej, zanim jeszcze 
nagrał coś swojego. Przesiadł się też z FL 
Studio na Reason (od Propellerhead) i Cu-
base SX (od Steinberga). Po drugie: znajo-
mości. Z czasem stał się ważną częścią plat-
formy, dzięki czemu poznawał coraz więcej 
ludzi z branży. W tym Adama „Atomica” 
Saltsmana, który przygotowywał właśnie 
nową, mobilną wersję gry Canabalt.
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© Brace Yourself Games

Tak brzmiał jego początek – retro gry w 
nowych wersjach, chiptune, trance, a w tle 
przester na gitarze. Chwilę później Atomic po-
desłał Danny’emu kolejną grę, Gravity Hook – 
ale tym razem wyobrażał ją sobie niemą. „Bu-
jaj się, nagrywam do tego muzykę!” – odparł 
Baranowsky. „Jak chcesz, stary” – wzruszył 
ramionami Atomic, a 40 minut później dostał 
na maila pierwszy utwór do gry.

Gravity Hook przyciągnęło uwagę Edmun-
da McMillena, który kończył właśnie fla-
shową wersję gry Meat Boy i potrzebował 
kompozytora „na wczoraj”. Baranowsky 
nie miał czasu na nagranie czegoś spe-
cjalnego. Usłyszał od McMillana tylko: „Po 
prostu podeślij mi to, co masz pod ręką”. 
Wysłał więc 12 kawałków, a Edmund za-
mienił je w pełnoprawną muzykę do gry. 
Z kolei praca nad desktopową wersją, Su-
per Meat Boy, była już totalną zabawą. 
Danny korzystał z utworów, które znalazły 
się w wersji flashowej – remiksował je, jak 
za czasów OC Remix, i miał wolną rękę w 
dodawaniu tego, co mu przyszło do gło-
wy, na przykład szalonych solówek synte-
zatorowych i ciężkich gitar.

Rok później stworzył soundtrack do rów-
nie kultowego The Binding Of Isaac. Mu-
zyka musiała być dziwna, niepokojąca, ale 
jednocześnie dziecięca. Danny uznał, że 
najlepszą inspiracją będą więc kołysanki. 
Tak powstał choćby utwór Sacrificial, któ-
ry Baranowsky określił jako „schizofrenicz-
na kołysanka”. W grze od razu słychać, kto 
był kompozytorem – charakterystyczna 
elektronika wymieszana z ciężkimi gita-
rami i drum’n’bass – ale traumatyczny kli-
mat i fabuła popchnęły go do skorzysta-
nia z innych wzorców: z muzyki klasycznej 
– z jej instrumentarium i konstrukcji. W 
szkole średniej analizowali w klasie Bacha, 
mistrza kontrapunktów i harmonii. I to 
właśnie wtedy Baranowsky zrozumiał, że 
każdy instrument może grać swoją nieza-
leżną melodię tak, żeby wszystkie razem 
grały coś spójnego.

„Moim zdaniem nagrywanie nośnej muzyki 
nie jest skomplikowane: trzeba pamiętać, 
że melodia jest królową; wybierać te pro-

Maciej baska

mailto:mac.baska%40gmail.com?subject=
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aniMal 
crossing: 
new hori-
zons 
Miniaturowa Muzyka

Sporo dobrego słyszałem o cyklach gier spod 
znaku Animal Crossing, które przez lata coraz 
więcej zyskują na popularności dzięki swojemu 
powolnemu podejściu do rozgrywki i jego póź-
niejszego nagradzania. Nie pamiętam dlaczego, 
ale ten tytuł zawsze omijałem za każdym razem, 
kiedy jego nowa wersja pojawiała się na konso-
lach Nintendo. Podobna rzecz miała miejsce z 
muzyką, która ma obecnie ogromną rzeszę swo-
ich sympatyków.

©Nintendo
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nach gry dosłownie wkręcają się na stałe 
w naszą pamięć. Nie jest ani skomplikowa-
na, a wręcz banalna, zaś wszystkie cechy 
i użyte ubogie instrumentarium sprawiają, 
że jest skompresowana i przez to łatwo za-
pada w pamięć.

Podobna sytuacja jest z K.K. Slider – gwiaz-
dą muzyczną serii Animal Crossing, która 
doczekała się w Japonii własnych koncer-
tów na żywo, gdzie jego hologram przy-
grywa popularne melodie z różnych od-
słon Animal Crossing. Mało tego, przez cały 
okres naszej gry kolekcjonujemy single z 
piosenkami K.K. Slidera, wykonane w prze-
różnych stylach muzycznych, które jakością 
przywodzą niekiedy dźwięki z ery konsol 
16-bitowych.

Jeżeli już mowa o miniaturowości, warte 
odnotowania jest samo muzeum oraz pro-
ces kolekcjonowania eksponatów. Każdej 
ekspozycji (owady, ryby, skamieliny itp.) po-
święcono dużo miejsca, a w trakcie poru-
szania się po muzeum zawsze towarzyszy 
nam kojąca, ambientowa muzyka, której 
dynamika jest przypisana każdej oddzielnej 
wystawie. Kolejną ciekawostką muzyczną 
jest sama interakcja bohaterów wyspy, pró-
bujących o własnych siłach zanucić piosen-
ki, kiedy to do śpiewania dołączają również 
pozostali mieszkańcy wyspy.

Deweloperzy z Animal Crossing: New Hori-
zons poszli jeszcze o krok dalej i udostęp-
niają nam listę instrumentów, które po na-
ciśnięciu przycisku na kontrolerze wydają z 
siebie dźwięki zależnie od tego, jak długo 
lub mocno naciśniemy. Możemy wówczas 
wspólnie z przyjaciółmi przygotować noc-
ny jam session lub zmontować teledysk – 
przykładów daleko nie trzeba szukać.

Wszystkie wspomniane przeze mnie cechy 
tworzą muzyczną miniaturowość w grze 
Animal Crossing: New Horizons, z której 
zresztą kultura japońska słynie na całym 
świecie. Przecież wiele nie potrzeba, by 
skomponować dzieło, które w swojej struk-
turze jest proste, ale za to wyraża wiele za 
pomocą niekoniecznie skomplikowanych, a 
wręcz banalnych środków muzycznych.

zależnie od pory dnia ma na nas momen-
tami kojący wpływ. Szczerze nie wiem, czy 
od samego początku deweloperzy chcie-
li uzyskać taki efekt, ponieważ w Animal 
Crossing New: Horizons spędzimy ogromną 
ilość czasu, dlatego ścieżka dźwiękowa od-
grywa tutaj istotną rolę ze względu na brak 
jakiejkolwiek fabuły lub istotnych dialogów 
wpływających na samą rozgrywkę. Wszyst-
ko skupia się na rozmowach tekstowych, a o 
muzyce interaktywnej możecie zapomnieć.

Przez cały okres naszej gry ko-
lekcjonujemy single z piosen-
kami K.K. Slidera.

Jednak co miałem na myśli pisząc, że opra-
wa muzyczna w Animal Crossing: New 
Horizons lub towarzyszące jej ambienty 
są miniaturowe? Może zacznę od tego, że 
ścieżka dźwiękowa nie jest ona specjalnie 
wymagająca oraz ambitna, choć wprawne 
ucho wychwyci melodie, które po godzi-

©Nintendo

Przecież wiele nie potrzeba, 
by skomponować dzieło.

Dlatego nie jestem zaskoczony faktem, 
że muzyka do gier z serii Animal Crossing 
ma ogromną rzeszę fanów na całym świe-

©Nintendo

cie. Swawolny klimat i upływający powoli 
czas w grze sprawiają, że ścieżka dźwięko-
wa do Animal Crossing: New Horizons jest 
elementem, który na gracza wpływa koją-
co, kiedy tego najbardziej potrzebuje oraz 
uruchamia kreatywność do tworzenia wła-
snych miniaturowych muzycznych dzieł.

Dźwięki z Animal Crossing 
przynoszą ukojenie dla uszu.

Pod wpływem impulsu oraz pochlebnych 
komentarzy, postanowiłem na własnej skó-
rze sprawdzić nową odsłonę Animal Cros-
sing z podtytułem New Horizons, od której 
nie potrafię się oderwać. Po prostu wciąga 
bez reszty, a wszystkie związane z nią me-
chanizmy mnie odprężają. Niby gra o ni-
czym, ale właśnie ta cecha pozwala nam 
się zrelaksować i uciec od codziennych 
obowiązków. Poza tym dźwięki z Animal 
Crossing przynoszą ukojenie dla uszu, a so-
und design również odgrywa istotną rolę 
na wzór sesji terapeutycznych. Więcej na 
ten temat możecie zobaczyć w przygoto-
wanym przez redaktorów serwisu Kotaku 
specjalnym materiale wideo.

Mogę jedynie to potwierdzić, bo sam to 
przeżyłem na własnej skórze i faktycznie 
każdy z dźwięków otoczenia przynosi pod-
progowe ukojenie, a w dodatku muzyka 

Mariusz borkowski
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Zaczynasz swoją przygodę jako kompozytor/
ka muzyki do gier, a może masz już na kon-
cie małe projekty w swoim portfolio i chcesz 
się dalej rozwijać? Właśnie pojawiło się nowe 
zlecenie, czujesz ekscytację i zabierasz się za 
pracę nad nową grą.

Otwierasz swojego DAW-a, ładujesz swoje 
ulubione banki z Albion One czy Metropolis 
Ark 1, na które poszły wszystkie oszczędno-
ści… i nagle ekscytacja mija, gdy słyszysz, że 
to, co robisz, brzmi dokładnie tak samo, jak 
większość wcześniejszych twoich kawałków. 
Chyba wszyscy tego doświadczyliśmy, więc 
nie martw się, jeszcze nic straconego.

chcesz 
się dalej 
rozwijać?
zapanuj nad 
saMplaMi!

© Luis Burdallo
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poradzi sobie z określonymi partiami utwo-
ru. Bardzo często złożone kompozycje i 
aranżacje wymagają łączenia kilku bibliotek 
sampli, by oddać brzmienie potrzebnych 
artykulacji, dynamiki czy tempa. Czasami 
nawet tak prozaiczna sprawa jak długość 
sampli staccato może okazać się za krótka 
albo za długa, by właściwie odegrać po-
trzebną partię. Wciąż pamiętam, jak bardzo 
trudziłem się w czasie pracy nad utworem 
The Girl’s Rescue.

Nie ma w nim niczego skomplikowanego, a 
i tak było to praktycznie niemożliwe, by ryt-
miczna partia smyczków zabrzmiała właści-
wie. Jedna biblioteka, której używałem, miała 
odpowiednio długie staccato, ale z bardzo 
delikatnym atakiem, zbyt delikatnym. Inna 
biblioteka miała bardzo ostry atak, ale zbyt 
krótkie wybrzmienie, by odgrywane dźwięki 
się ze sobą łączyły i brzmiały spójnie. Finalnie 
użyłem trzech różnych bibliotek, by przynaj-
mniej zbliżyć się do tego, co sobie wyobraża-
łem tworząc szkic fortepianowy. Efekt koń-
cowy wciąż jest daleki od ideału, ale jednak 
relatywnie lepszy od tego, co było możliwe 
do uzyskania jedną biblioteką sampli.

Oczywiście łączenie wielu bibliotek sam-
pli może być nieosiągalne dla osób po-
czątkujących, które kupiły swoją pierw-
szą bibliotekę orkiestrową. Niestety w 
świecie sampli nie ma bibliotek uniwer-
salnych i prędzej czy później pojawi się 
konieczność zakupu kolejnych. Nato-
miast jeśli miałbym komukolwiek udzie-
lić rady na temat wyboru bibliotek or-
kiestrowych, doradzałbym wybór takich 
sampli, które zostały nagrane w studiach 
o podobnej wielkości, Swego czasu mia-
łem obsesję na punkcie kupowania wy-
łącznie tzw. suchych sampli.

Czyli nagranych w stosunkowo małych 
studiach o bardzo bliskim brzmieniu i 
krótkim pogłosie. Używanie „suchych” 
sampli było dla mnie ważne, ponieważ 
łatwiej jest zapanować nad brzmieniem 
bliskich nagrań, samodzielnie ustawić 
ich panoramę, zmienić barwę korekto-
rem i na końcu dodać pogłos tak, by po-
łączone różne biblioteki zabrzmiały jakby 

W gamedevie wciąż powszech-
ne są bardzo niskie budżety na 
sferę audio.

Duże, profesjonalnie wykonane biblioteki 
sampli są chlebem powszednim współcze-
snych kompozytorów. Jednak wszyscy musi-
my włożyć nieco pracy i wysiłku, by zapano-
wać nad samplami i nie dać im zapanować 
nad nami. Oczywiście nie twierdzę, że jest 
coś złego w używaniu sampli, jak to mawia-
ją, “out of the box”, czyli w ich podstawowej 
formie. W gamedevie wciąż powszechne są 
bardzo niskie budżety na sferę audio, w tym 
muzykę. Więc by móc zawrzeć w muzyce 
przykładowo sekcję smyczkową, nie mamy 
wyjścia i musimy użyć sampli, gdy nie ma 
budżetu na nagrania. 

Z drugiej strony, by uzyskać możliwie najbar-
dziej realistyczne rezultaty, musimy kompo-
nować z myślą o ograniczeniach sampli. Co 
w praktyce może oznaczać ograniczenie ar-
tykulacji, technik gry czy nawet dopasowa-
nie się do tempa i dynamiki, z jaką zostały 
nagrane sample. Czyli krótko mówiąc mu-
simy komponować nie tak, jak chcemy czy 
potrafimy, a tak by uzyskać możliwie najle-
piej brzmiącą produkcję. To jest droga, któ-
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były nagrane w tym samym miejscu. Ale 
w rzeczywistości nie jest to aż tak ważne 
czy wybierzesz „suche” czy „mokre” bi-
blioteki sampli. To co jednak mogę dora-
dzić, zwłaszcza na początek, to jeśli masz 
już jedną bibliotekę orkiestrową i chcesz 
poszerzyć swoją paletę, szukaj takiej, któ-
ra ma podobny pogłos i co też ważne – 
by umiejscowienie instrumentów w po-
mieszczenie było takie samo.

używaj syntezatorów 
kreatywnie
Używanie syntezatorów, nawet w utworach 
bazujących na orkiestrze, to dobry sposób 
na dodanie odrobiny oryginalności. Staraj 
się jednak unikać presetów. Oczywiście nie 
ma niczego złego w presetach. Prawda jest 
taka, że czasami musimy pracować bardzo 
szybko z uwagi na terminy i wtedy presety 

© Luis Burdallo

© Luis Burdallo

© Markus Hofer 

rą często wybieramy, bo jest prosta, szybka i 
daje dobre efekty. Natomiast chciałbym tutaj 
podsunąć kilka pomysłów na to, jak w moim 
przekonaniu możemy nieco bardziej ambit-
nie podejść do produkcji muzyki.

zapanuj nad saMplaMi!
Jednym ze sposobów na podniesienie sobie 
poprzeczki, zwłaszcza gdy komponujesz z 
myślą o klasycznych instrumentach (smycz-
ki, instrumenty dęte), jest skupienie się na 
kompozycji, a nie na samplach. Wiele osób 
wciąż lubi przygotować szkic fortepianowy 
przed właściwą aranżacją. Dla tych, którzy od 
zawsze komponują i aranżują jednocześnie, 
może to wyglądać jak krok wstecz, ale przy-
znam szczerze, że sam bardzo lubię to po-
dejście. Zwłaszcza gdy wiem, że instrumenty 
klasyczne mają dominować w utworze. 

Niestety w świecie sampli nie 
ma bibliotek uniwersalnych.

W trakcie pracy nad szkicem oczywiście 
możesz już myśleć o określonych instru-
mentach albo zostawić te decyzje na póź-
niej. Gdy szkic jest gotowy, wtedy możesz 
zacząć pracę nad samplami i co najważniej-
sze zdecydować, która biblioteka najlepiej 
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są bezcenne. Jednak jeśli masz czas, warto 
spróbować swoich sił i zaprojektować ory-
ginalne barwy do danego projektu. To nie 
tylko doda muzyce oryginalności, ale może 
też dzięki temu odkryjesz “swoje brzmienie”, 
które stanie się twoją wizytówką. Tworzyć 
własne brzmienia możesz nawet za dar-
mo. Na rynku jest obecnie mnóstwo dar-
mowych wirtualnych syntezatorów, choćby 
Uhe Podolski ( jeden z moich ulubionych), 
Uhe TyrellN6 i wiele innych. Jeśli jednak 
używasz presetów, ponieważ nie potrafisz 
programować syntezatorów, naprawdę nie 
było do tej pory lepszego czasu do nauki.

W sieci jest mnóstwo kursów wideo, w któ-
rych wyjaśnione są podstawowe pojęcia i 
funkcje syntezatorów, a niektóre nawet są 
skierowane stricte do twórców muzyki pod 
obraz. Poniżej kilka przykładów: Ask audio 

(kliknij), Think space education (kliknij) , Co-
urses evenant (kliknij).

twórz wŁasne saMple
Synteza świetnie sprawdza się w tworzeniu 
oryginalnych brzmień, ale ma jedną wadę – 
nie pozwala na realistyczne odwzorowanie in-
strumentów akustycznych. Oczywiście można 
uzyskać brzmienia, które przypominają instru-
menty akustyczne, ale daleko im do oryginału.

Jaki sampler wybrać?

Nagrywanie i tworzenie sampli jest jak do-
tąd jedną z najlepszych metod, jakie odkry-
łem, pozwalającą na kreowanie oryginalnych 
brzmień. Nawet jeśli finalnie takie sample 
mają być zmieszane z komercyjną biblioteką, 
dodają oryginalności i charakteru do utworu.

Nagrywanie sampli może odstraszać złożo-
nością procesu, zwłaszcza gdy popatrzymy 
na zdjęcia z sesji nagraniowych, którymi 
często chwalą się duzi producenci bibliotek. 
Jednak możesz się pozytywnie zaskoczyć, 
jak wiele zrobisz samodzielnie, zwłaszcza 
jeśli będziesz samplować instrumenty solo. 
Na początku nie potrzebujesz nawet anga-
żować instrumentalistów. Możesz nie być 
wirtuozem gitary, ale jeśli potrafisz wydo-
być pojedyncze dźwięki z instrumentu, to 
znaczy, że możesz samplować.

Zwykle tak to wygląda, że nagrywamy po-
jedyncze dźwięki, a następnie wrzucamy 
te nagrane fragmenty do samplera. Jaki 
sampler wybrać? Native Instruments Kon-
takt zdaje się być standardem, który więk-
szość z nas posiada, więc jest to wybór pra-
wie oczywisty. Ja akurat od Kontakta wolę 
Steinberg Halion 6. W moim odczuciu jest 
znacznie szybszy w obsłudze i udostępnia 
znacznie więcej zaawansowanych funkcji, 
które w Kontakcie dostępne są za pośred-
nictwem skryptów.

Ale jest wiele alternatyw. Logic ma swój po-
kładowy nowy sampler i jest też darmowy 
Hise. Samplowanie wciąż wydaje się być nieco 
bardziej tajemnicze niż inne dziedziny, ale po-
jawia się w internecie coraz więcej materiałów 
do nauki. Poniżej kilka przykładów:

Zakładając, że masz już komputer, interfejs 
audio i oprogramowanie, wystarczy doło-
żyć do kolekcji mikrofon i możesz zacząć 
samplować. Pomyśl, czy wśród znajomych 
lub rodziny jest ktoś, kto ma sprawny in-
strument muzyczny i będzie skłonny go 
pożyczyć. W zasadzie to nawet nie musisz 
samplować instrumentu muzycznego. Ask 
Audio ma kurs wideo dotyczący budowa-
nia instrumentu w samplerze NI Kontakt. 
(Kliknij) Steamworks Audio oferuje kurs z 
podstaw obsługi Steinberg Halion 6, w tym 
tworzenia funkcjonalnego instrumentu. 
(Kliknij) Hise jest darmowych samplerem 
na licencji Open source, dzięki czemu wciąż 
rośnie społeczność jego użytkowników, 
którzy też dzielą się wiedzą na jego temat. 
Warto zacząć od strony domowej. (Kliknij)

Zawsze przytaczam pewną anegdotę, bo 
jest zabawna, ale też potwierdza tezę, że 
pomysł można znaleźć wszędzie. Otóż kilka 
lat temu, pewnego gorącego letniego dnia, 
postanowiłem kupić wiatrak do mojego 
malutkiego, gorącego studia. Kupiłem naj-
tańszy jaki znalazłem w markecie, a gdy go 
uruchomiłem, okazało się, że nie jestem w 
stanie pracować przy jego hałasie.

Ale zupełnie przez przypadek akurat praco-
wałem nad utworem do gry, w którym bra-
kowało mi mechanicznych, robotycznych 
barw. Nagrałem brzęczenie owego wen-
tylatora, wrzuciłem do samplera, przestro-
iłem, dodałem pogłos i voilà! To brzmienie 
stało się sygnaturą robotów w większości 
utworów, jakie stworzyłem do gry.

Sampling stał się jednym z pierwszych kro-
ków, jakie wykonuję w pracy nad nowym 
projektem. Biorę instrument albo inny re-
kwizyt, który wydaje dźwięk i nagrywam 
sample. Pamiętam, że jak zaczynałem pra-
cę nad muzyką do gry Scythe: Invaders 
from Afar, wiedząc, że będę potrzebował 
brzmień szkockich i chińskich, zsamplowa-
łem dwa charektyrystyczne instrumenty 
ludowe, Dulcimer oraz YueQin.

Chciałem móc używać sampli podczas 
aranżowania w Cubase, zamiast od razu na-
grywać swoją karkołomną grę na tych in-

strumentach. Łatwiej było zbudować aran-
żację bazując na samplach, by później część 
z partii nagrać już z instrumentem w dło-
niach. Oczywiście nie możemy zapominać, 
że sampling to bardzo czasochłonny pro-
ces, zwłaszcza gdy chcemy bardzo precy-
zyjnie zsamplować złożony instrument jak 
np. skrzypce czy trąbka. Więc samplowanie 
może nie być najlepszym pomysłem w zde-
rzeniu z krótkim terminem. Z drugiej strony 
w gamedevie okazjonalnie zdarzają się mo-
menty przestoju i oczekiwania i to jest do-
bra okazja do wykorzystania tego czasu na 
poszukiwanie inspiracji w samplingu.

Ponad dwa lata temu zsam-
plowałem pianino Yamaha B2 i 
używałem tych sampli w swo-
ich produkcjach.

Naprawdę warto. Pomyśl, ile oryginalności 
może zyskać zarówno projekt, nad którym 
pracujesz, jak i twoje portfolio. Wartościo-
wym produktem ubocznym jest też fakt, że 
z czasem uzbierasz pokaźną kolekcję sam-
pli, które będą już twoje na zawsze. Takie 
nastawienie doprowadziło mnie do chęci 
podzielenia się dźwiękami, które zrobiłem 
czy nawet zainspirowało do tworzenia no-
wych, by móc się nimi podzielić ze światem.
Tak powstał pomysł na założenie firmy So-
nic Atoms, która jest malutkim butikiem z 
bibliotekami sampli. Ponad dwa lata temu 
zsamplowałem pianino Yamaha B2 i uży-
wałem tych sampli w swoich produkcjach, 
a całkiem niedawno postanowiłem wydać 
je jako darmową bibliotekę sampli pod na-
zwą „Novel Piano”. Rzecz jasna nie twierdzę, 
że ty też musisz tworzyć komercyjne biblio-
teki sampli. To akurat przygoda, która nie-
spodziewanie zapukała do moich drzwi.

© Luis Burdallo

© Markus Hofer 
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Niełatwo być polskim graczem mojego pokolenia i 
mieć realną nostalgię do czwartej generacji konsol, 
utożsamiać dzieciństwo z szesnastoma, nie ośmio-
ma bitami. Wchodząc w to medium od pirackiego 
zaułka, z fikuśnych klonów NES-a (który „NES-em” 
jeszcze nie był, tylko „Pegasusem”) przeskoczyli-
śmy od razu do początków trójwymiaru, braci Mario 
zdradziliśmy z Crashem Bandicootem, Castlevanię 
z Residentem, a beat’em upy w sosie fantasy z Clo-
udem Strife’em. 

eMocjo-
nalna 
strona 
konga
gdy platforMówki 
przestaŁy już 
tylko bawić
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Pomimo standardowej melodii, obowiąz-
kowej w pastelowym platformerze, nagra-
na na zlecenie Rare kompozycja atmos-
ferą odlatuje daleko poza dotychczasowe 
standardy gatunku. David był w błędzie, 
niemniej luźniejsza perspektywa pozwoli-
ła dodać utworowi niespotykanej zwykle 
głębi. Dostał angaż z miejsca. Pomysły, 
które tak ożywiły motyw przewodni pozio-
mów leśnych, szlifował miesiącami (a jeśli 
uwzględnić kolejne odsłony serii: latami), 
zawsze łącząc wpadające w ucho kolejno-
ści dźwięków z szokującym jak na tę gene-
rację… smutkiem.

Wcale nie żartuję. Aquatic Ambience, Life 
in the Mines, Bayou Boogie, In a Snow-Bo-
und Land - można długo wymieniać kul-
towe motywy Wise’a z tych gier i wszyst-
kie łączy muzyczna nostalgia. Gdy do tego 
dołożymy kompozycje Novakovic, zaan-
gażowanej specjalnie z myślą o jeszcze 
spokojniejszych, bardziej ambientowych 
fragmentach, wychodzi nam teoretycznie 
kontrowersyjna ścieżka dźwiękowa, której 
„nikt” nie połączyłby ze zręcznościówką 
Nintendo. Treetop Tumble z „Eveline’owe-
go” Country 3 orbituje gdzieś dookoła 
plemiennej opowieści o duchach. Cave 
Dweller Concert z „jedynki” zaczyna się 
horrorowym ambientem. 

Flight of the Zinger z idealnej „dwójki” łączy 
brzęczące tło (wszak to poziomy w olbrzy-
mich ulach) z klawiszową tęsknotą za cza-
sami minionymi. Granie w Donkey Kong Co-
untry rodzi sprzeczne uczucia - bawimy się 
niesamowicie, ale dusza smutnieje. Jeżeli tak 
to działa na pokolenie „nadrabiające” szesna-
stobitowce po latach, wyobraźmy sobie, jak 
ta emocjonalna retropodróż musi rezonować 
ze szczęśliwcami biegających po tych świa-
tach we wczesnym dzieciństwie.

Wise i Novakovic oddali tej generacji sporą 
przysługę. Zaszczepiali jej za młodu prze-
konanie, że platformówki mogą mieć wiele 
odcieni, pobudzać zmysły na różnych płasz-
czyznach. Nie są tylko hurraoptymistycznym 
maratonem w prawo podbitym czadowymi 
kompozycjami, a ścieżka obrana przez wcze-
śniejsze Nintendo czy Capcom (Mega Man!) 

Gdy jakimś dziwnym przypadkiem zagra-
łem na Super Nintendo u „kuzynki kuzy-
na”, Super Mario World wziąłem za kolejny 
rosyjski patchwork, przerzucający sprite’y 
jednej produkcji do drugiej, niezwiązanej z 
marką. To wspomnienie niezmiennie mnie 
bawi. Gdyby pięcio- czy sześcioletni ja wie-
dział, że właśnie sprawdza „next-gena”, 
do tego jedną z najważniejszych platform 
jego późniejszego życia! No właśnie - po-
mimo brzydkich luk w wykształceniu moż-
na jednak za tą generacją szczerze tęsknić. 
Bo nawet jeśli świat gier od wtargnięcia 
doń Sony na wielu płaszczyznach rozkwitł, 
taki, jaki był za SNES-a/Mega Drive’a, nie 
był nigdy więcej.

Szczególnie w gatunku platformerów. Hi-
storia ta jest dość znana, nie ma potrzeby 
wchodzić w drobne niuanse, ale Donkey 
Kong Country niejedną rewolucję ma na 
koncie. Wizualną (oprawa „nie z tej ziemi”), 
deweloperską (to co najmniej cudowne 
gry), wydawniczą (zewnętrzne Rare opra-
cowało hit na licencji Nintendo, który nie 
podobał się początkowo Shigeru Miyamo-
to). Wszystko, co napisałbym na ten temat, 

byłoby zaledwie kreatywnym (chyba!) po-
wtórzeniem rzeczy już gotowych, powta-
rzanych ponadto od dekad. Że nie byłoby 
SNES-a w pełni bez brytyjskich pozycji z 
rozbrykaną rodzinką Konga - wiemy. Nas 
niemniej interesować będzie rewolucja 
muzyczna, czyli robota dwojga początku-
jących kompozytorów, Davida Wise’a i Eve-
line Fischer (obecnie Novakovic), którzy 
w trzy lata zrobili dla gatunku więcej niż 
Sega, Nintendo oraz pozostali razem wzię-
ci od rewolucji lat osiemdziesiątych. A nie 
mówi się o tym prawie wcale.

Wise, jak sam wspomina, nie podszedł do 
zlecenia udźwiękowienia pierwszego Co-
untry wybitnie poważnie. Był freelancerem, 
ubzdurał sobie, że równie ważne IP w portfo-
lio Nintendo i tak przejmie Koji Kondo, a jego 
praca pozostanie w archiwum. Podejrze-
wam, że dlatego roztańczone DK Island Swi-
ng poprzedzone jest powolnym budowa-
niem tempa „wychylającym się” z odgłosów 
dżungli, a po głównym motywie kiełkuje 
emocjonalny pasaż bliższy dojrzałym Metro-
idom niż grze o hycaniu z palmę na palmę i 
zbieraniu setek lewitujących bananów. 
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to zaledwie jedna z dostępnych opcji, żaden 
uniwersalny wzór. To pokolenie będzie rosło, 
widząc w gatunku platformę, nośnik. 

Trójwymiarowe collectathony później-
szych konsol coraz chętniej oddalają się 
od pstrokatej natury Super Mario (przypo-
mnijcie sobie choćby oniryczną naturę 40 
Winks), zręcznościówki strzelają (Ratchet & 
Clank), gangsterzą (Sly Cooper) lub prze-
chodzą burzę hormonów (Jak and Daxter). 
A gdy dzieci przeżywające pierwszą me-
lancholię przy Stickerbrush Symphony z 
Donkey Kong Country 2 same już tworzą 
gry wideo, mogą za pośrednictwem sceny 
indie zrobić z nimi w zasadzie wszystko.

Przechodząc po raz pierwszy Limbo, Bra-
ida, Hollow Knighta czy moje ukochane 
Celeste, widziałem manifesty niewiele 
starszych ode mnie osób, które do świata 
gier wideo wchodziły tymi samymi drzwia-
mi, co ja. Hiperwrażliwców, uzależnionych 
od smutku, rozpamiętujących, o niespo-
kojnych sercach. Przekonanych, że funda-

© Nintendo

© Nintendo 
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Novakovic zamilkła chwilę po legendar-
nym wykupieniu Brytyjczyków przez Mi-
crosoft ( jej ostatnie dzieło to oprawa do 
Vivy Piñaty). Żadne z nich nie wykreowało 
nowego monumentu w czasach „po Rare”. 
W czym nie doszukuję się bynajmniej spi-
sku, artyści nie spędzają całego życia na 
szczycie własnego talentu. Tym bardziej, że 
o „luce” po muzyce Donkey Kong Country 
nie ma, jak wspominaliśmy wyżej, mowy, 
skoro poetyka szesnastobitowych zręczno-
ściówek weszła „pod skórę” branży.

Śmieję się w myślach, gdy tu lub tam usły-
szę stereotypowe „platformówki są dla 
dzieci”. No są, oczywiście, że są dla dzieci. 
Również. Naprawdę dużo szczęścia miały 
dzieci, które od nich zaczęły. Tym mają-
cym pierwszą styczność z gatunkiem za 
pośrednictwem SNES-a nawet trochę za-
zdroszczę. Regularnie powtarzać Donkey 
Kong Country będę zapewne do końca 
swoich dni, więc trochę cheatuję, ale sam 
się do nich dopisuję. Dla mnie to historycz-
na klauzula - początek czasów, gdy zręcz-
nościówki zaczęły za czymś tęsknić.
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mentalny gatunek tego medium powinien 
też opowiadać o śmierci, rozstaniu, upły-
wie czasu, zaburzeniach lękowych, walce z 
problematyczną częścią własnej psychiki. 
Może wzruszać, intrygować, odkrywać. 

Czy odrobinę przesadzam, widząc między tym 
i szalenie emocjonalnymi ścieżkami dźwięko-
wymi do Donkey Konga logiczny związek? 
Nie walczyłbym tutaj jak lew, jednak całkiem 
niedawno sam ze zdumieniem odkryłem, jak 
kolosalny wpływ na moje upodobania w sztu-
ce miał… PSX-owy port Raymana 2. Konsumu-
jemy te tytuły dekadami, to normalne, że łą-
czą się z naszym DNA autonomicznie.

David Wise miał okazję zacementować swo-
je znaczenie dla platformerów dwukrotnie 
w kończącej się powoli dekadzie. Raz, gdy 
na prośbę Retro Studios wrócił do wielkiego 
małpiszona i przetłumaczył dawną emocjo-
nalność na język współczesnej muzyki gro-
wej w Tropical Freeze (przed mroźną potęgą 
Forest Folly nie padnie na kolana tylko kom-
pletny wariat!). Później drugi, pomagając 
dawnym członkom Rare, już pod bandero-
lą Playtonic, tchnąć życie w anachroniczny 
projekt Yooka Laylee (pierwowzór może być 
dyskusyjny, z jakością Impossible Lair za to 
nie sposób dyskutować). 

adaM piechota

A PLAgue TALe: 
Innocence 

oRiginal sounDtRack By olivieR DeRivièRe

10% RAbAtu
na hasło gamemusic na wszystkie 

(z wyłĄczeniem PRe-oRDeRów) tytuły w Black scReen RecoRDs
hasło ważne 17.10–30.10.

kuP teRaz!

https://www.instagram.com/sephirothek
https://blackscreenrecords.com/collections/all-releases/products/a-plague-tale-innocence-original-soundtrack-by-olivier-deriviere
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- Pierwsza edycja to było jednora-
zowe wydarzenie, bez pewności 
kontynuacji. Ale po tym jak udało 
się wam zrobić edycję drugą, mo-
żecie być naprawdę dumni. Teraz 
macie rzeczywiście cykliczną im-
prezę, prawdziwy festiwal – po-
wiedział mi Gareth Coker zaraz 
po zakończeniu w ubiegłym roku 
Game Music Festival 2019. 

© Joanna Gałuszka
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gaMe Music 
festival 
2020 Zanim usłyszałem te słowa, tak na to 

wszystko nie patrzyłem. Po prostu spełnia-
liśmy swoje marzenia z dzieciństwa i tyle. 
Podchodziliśmy do GMF z dużym dystan-
sem, robiąc to co kochamy. Bez ciśnienia.

Po tych słowach pomyślałem, kurczę gość 
ma trochę racji. Zaczynamy budować regu-
larność, markę, GMF zaczyna być imprezą 
rozpoznawalną na świecie. Ponad połowa 
uczestników  (a przewinęło się już ich przez 
nasze koncerty ponad 10 tysięcy) przyby-
wa spoza Polski – z Europy, Azji, Ameryk, 
Australii. 
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Pandemia koronawirusa okazała się ogrom-
nym ciosem dla imprez kulturalnych. Jej ofia-
rą w tym roku padło wiele cennych i ważnych 
inicjatyw. Decyzję o tym, by mimo wszystko 
dokończyć realizację trzeciej edycji Game 
Music Festival podejmowaliśmy w kwietniu 
– w kulminacyjnym momencie globalnej pa-
niki. Przyznam, że wówczas nie było to łatwe. 
Byliśmy już w dosyć zaawansowanej fazie 
produkcji, bo takie skomplikowane i duże im-
prezy przygotowuje się cały rok. 

Odpędzaliśmy myśl o poddaniu się, rezygna-
cji z trzeciej edycji. Brzmiały mi w głowie wciąż 
przywołane na początku słowa uznania. Szko-
da by było projektu nie kontynuować. Może 
pandemia minie do jesieni? Może nie będzie 
lockdownu? Postanowiliśmy zaryzykować. 

Trzeba było dokonać zmian. Przygotować 
wersję hybrydową festiwalu z profesjonalną 
transmisją online. Oczywiście myśleliśmy o 
takiej formie już wcześniej mając świado-
mość, że możemy w ten sposób dotrzeć do 
fanów pięknej muzyki z gier na całym świe-
cie. Pandemia wymusiła po prostu przy-
spieszenie jej wdrożenia.

Moc
Płakałem jak dziki bóbr. Wrzesień 2015 roku. 
Sala kinowa w Krakowie. Nasz pierwszy po-
ważny koncert muzyki z gier. Zaaranżowali-
śmy na kwintet smyczkowy, gitarę, sopran i 
tenor muzykę Paula Romero z serii Heroes 
of Might&Magic. Ryczałem. Nie tylko dlate-
go, że ta muzyka jest poruszająca, nie tylko 
dlatego, że smyki cudnie zawodziły a wo-
kale wywoływały ciarki na plecach. Jest w 
muzyce z gier jedna jej potężna właściwość: 
czas. Czas który spędzamy z grą. Ten czas 
wywindował wzruszenie do nieznanych mi 
wcześniej poziomów.

Nietuzinkowe rozwiązania harmoniczne czy 
użycie odpowiednich barw instrumentacyj-
nych. Interesujący aranż, dobry miks. Pew-
nie można zdefiniować dobrą muzykę na 
wiele sposobów. Fajnie posłuchać dobrej 
muzyki. Zwłaszcza na żywo.

A co jeśli ta muzyka jest ilustracją? Zna-
my to przecież od wieku z kina - tu muzy-
ka  jest kontrapunktem obrazu, warstwą 
dopełniającą, charakteryzującą postaci, 
nastrój, przeżycia bohaterów. Kompozytor 

© Joanna Gałuszka

© Joanna Gałuszka

ki zarówno wizualnej jak i dźwiękowej. Ta 
druga nas oczarowała. Bo jak nie zachwy-
cić się kiedy w trakcie rozgrywki sound-
track podbija wszystkie emocje, uderza-
jąc w struny dokładnie tak jak trzeba i tam 
gdzie trzeba. 

Pisaliśmy więc o tym – początkowo do-
syć amatorsko. Rozmawialiśmy z kompo-
zytorami, i sound designerami, pozna-
waliśmy tajniki produkcji, poszerzaliśmy 
wiedzę, pogłębialiśmy pasję. Z czasem 
choć tego nie zauważyliśmy, zaczęliśmy 
się coraz bardziej profesjonalizować, 
choć może to zbyt poważne słowo, bo 
nigdy nie wychodziliśmy poza sferę hob-
bystycznej zajawki.

Pamiętam jak w 2006 roku spisaliśmy dla 
zabawy nasze pryncypia, swoisty deka-
log, mówiący o tym po co w ogóle działa-
my, jaka jest nasza misja i co w przyszłości 
chcemy osiągnąć. Znalazły się tam takie, 
jak wówczas się nam zdawało fantazje, jak 
własna radiostacja, gazeta drukowana, la-
bel wydający muzykę z gier na winylach 
czy właśnie….koncerty i festiwal sygnowany 
logo „game music”.

Dziś z dużym poczuciem zadowolenia i sa-
tysfakcji mogę stwierdzić, że jak na bandę 
geeków okazaliśmy się całkiem skuteczni w 
spełnianiu swoich marzeń.   

burza
- Mówię Ci, że zaraz wszystkie giełdy wal-
ną nie ma siły. Dłużej nie można udawać że 
nic się nie dzieje – powiedział mi znajomy 
na imprezie dokładnie w sobotę 22 lutego 
2020 roku. 

Od miesiąca Chiny, druga największa 
gospodarka świata była w zasadzie za-
trzymana przez tajemniczego wirusa z 
Wuhan. Mimo to paniki na świecie nie 
było, a indeksy giełdowe w Nowym Jor-
ku biły kolejne rekordy.  Następnego 
dnia w niedzielę Włochy poinformowa-
ły o masowych zachorowanych. Zaczęło 
się.  W poniedziałek giełdy zanurkowa-
ły a tydzień później zaczęły zamykać się 
granice państw. 

Z jednej strony fajnie taki feedback usły-
szeć, ale z drugiej poczułem delikatny 
ciężar odpowiedzialności za widzów i ich 
oczekiwania. To uczucie miało już wkrótce 
okazać się przydatne. 

Marzenia
Nie, nie zaczynaliśmy w garażu jak naka-
zuje tradycja mitologii założycielskiej każ-
dego udanego projektu.  Ale blisko. Do fe-
stiwalu dojrzewaliśmy długo i spokojnie. 
Jak dobre wino. Cały projekt „game mu-
sic”, którego elementem jest także ten oto 
magazyn, zrodził się w Polsce piętnaście 
lat temu. Najpierw jako mały serwis inter-
netowy grupy nastoletnich aspirujących 
gryzipiórków. Ach cóż to były za początki! 
Kochaliśmy gry, dostrzegając w nich nie 
tylko zwykłą rozrywkę. Widzieliśmy, że po-
trafią być nośnikiem całkiem niezłej sztu-
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często stylizuje ją według opowiadanej 
historii zgodnie z jej miejscem czy cza-
sem. Film trwa dwie może trzy godziny. 
Oglądamy go raz, no może dwa. Dobra 
muzyka zostanie na pewno przez wrażli-
we ucho w nim wychwycona i docenio-
na. Być może to wrażliwe ucho zapragnie 
wrócić do niej poza filmem. Słaba kom-
pozycja, choć może spełnić swoją rolę 
w połączeniu z filmowymi scenami, bez 
nich zostanie prze melomana szybko za-
pomniana, bądź uznana za niewartą dal-
szej eksploracji. 

Zdarza się jednak, że siła obrazu i związa-
nych z nim emocji jest tak potężna, że i 
słaba muzyka się obroni. Wystarczą nawet 
wspomniane 2-3 godziny interakcji.

A gry wideo? Gracz spędza z muzyką znacz-
nie więcej czasu. To mogą być dziesiątki, 
setki godzin. Muzyka zostanie chcąc nie 
chcąc zapamiętana. Każda nuta wryje się w 

pamięć. To ogromna moc gier  ich przewa-
ga nad filmem, szczególnie w kontekście 
muzycznym. 

To teraz trochę matematyki. Weźmy dobrą, 
bardzo dobrą muzykę. Taką która broni się 
sama, bo jest świetna, stworzona przez mi-
strza w swoim fachu. Pomnóżmy ją przez 
obraz -  niech będzie muzyką użytkową, 
ilustracyjną. Niech każdy jej takt kojarzy się 
z konkretnymi emocjami z filmu. Albo nie! 
Wrzućmy ją do gry! Niech dźwiękowe dłu-
to rzeźbi umysł odbiorcy w zapamiętaniu i 
bez ograniczeń nuta po nucie, godzina po 
godzinie. Pięćdziesiąt, sto godzin… A teraz 
podnieśmy to wszystko do potęgi wykona-
nia na żywo. Akustycznie. Już wiecie dla-
czego nie byłem w stanie powstrzymać łez. 

zaufanie
- To był chyba najpiękniejszy dzień w moim 
życiu. Na widowni żona i dzieci, na scenie 
big band jazzowy, genialni artyści z który-

mi mogłem zagrać, no i moja muzyka we 
wspaniałym wydaniu. Nie sądziłem, że spo-
tka mnie takie niesamowite doświadczenie 
– mówił niezwykle wzruszony Peter Mc-
Connell. Legendarny kompozytor m.in. so-
undtracku do Grim Fandango, przyleciał z 
Kalifornii do Wrocławia na pierwszą edycję 
GMF na koncert, który przygotowaliśmy, by 
pokazać jego dzieło w całej okazałości.  
  
- Dałem wam wolną rękę w aranżowaniu 
mojej muzyki, oddałem swoje dziecko pod 
waszą opiekę. Ale zrobiliście to dobrze. Bar-
dzo dobrze! Nie żałuję że wam zaufałem – 
dodał Peter. 

Myślę, że zaufanie jest tu słowem klucz. Bu-
dowaliśmy nasze relacje z twórcami od lat. 
Wiemy, że kompozytorzy są bardzo przy-
wiązani do swoich partytur. To że pozwalają 
nam „bawić się” swoją twórczością wskazu-
je naprawdę na spory kredyt zaufania.

Bo każdy koncert Game Music Festival to 
pieczołowicie przygotowane nowe dzieło 
muzyczne poświęcone jednej grze bądź 
serii kilku gier, które nie są jednak wyrwa-
ne z kontekstu, lecz połączone wspólnym 
muzycznym pierwiastkiem. Monograficzny 
charakter koncertów pozwala skupić się na 
spójnej tematyce muzycznej jednej pro-
dukcji, bez przeskakiwania co kilka minut 
między melodiami z różnych gier i często 
z zupełnie innej bajki. W zamian dajemy 
możliwość spokojnego i nieśpiesznego za-
poznania się z repertuarem danego kom-
pozytora w formule zaaranżowanej spe-
cjalnie na potrzeby Festiwalu. Wszystko w 
duchu „slow listening”. 

Materiałem wyjścia jest czywiście orygi-
nalny soundtrack, ale dostosowujemy go 
zawsze do realiów koncertu filharmonicz-
nego. Jak to w praktyce wygląda? Nasi or-
kiestratorzy siadają i komponują na nowo. 
Inspirują się oryginalną twórczością, ale 
mają sporo swobody. 

Ktoś powie, że przefilozofowane. Jednak 
działa hipnotyzująco. Serwujemy powol-
ne słuchanie, delektowanie się muzyką i 
dźwiękiem. Wybór miejsca festiwalu nie 

jest więc przypadkowy. Akustyka sal Naro-
dowego Forum Muzyki gwarantuje dozna-
nia najwyższych lotów. Wykorzystujemy w 
pełni atrybuty tego gmachu. 

rodzina
Równolegle z wydarzeniami artystycznymi 
w ramach festiwalu odbywają się spotka-
nia i dyskusje panelowe z udziałem profe-
sjonalistów branży dźwiękowej gier, a tak-
że warsztaty i prelekcje prowadzone przez 
kompozytorów będących gośćmi specjal-
nymi GMF. Chcemy by festiwal nie tylko 
był miejscem celebracji muzyki, ale też fa-
chowej dyskusji, edukacji i wymiany myśli. 
W tym roku postanowiliśmy też uzupełnić 
festiwal o konkurs kompozytorski dla mło-
dych talentów. 

Tegoroczny program zadowoli najbardziej 
wymagających koneserów. W tym roku 
wzięliśmy na warsztat czarującą muzykę 
Darrena Korba. Jego piosenki po prostu 
biją na głowę większość wypromowanych 
hitów z list przebojów i nie ma w tym cienia 
przesady. Do tego porywające, momenta-
mi folkowo-ludyczne kompozycje Borislava 
Slavova. Jestem dumy, że udało nam się za-
pracować na ich zaufanie.

I na koniec mała reflkesja. Skoro „odhaczy-
liśmy” pozycje z naszej spisanej przed laty 
misji to co dalej? Życzyłbym sobie byśmy 
zachowując stały artystyczny rozwój nigdy 
nie utracili tego lekko amatorskiego, star-
t-upowego ducha naszej imprezy. Bowiem 
kameralna, wręcz rodzinna atmosfera GMF 
jest jego wielkim atutem. Wciąż jesteśmy 
po prostu grupą przyjaciół i marzycieli jak 
przed laty. I oby tak zostało. 

© Joanna Gałuszka
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Muzyka 
jako kate-
goria uży-
tecznoŚci 
czyli jak udźwiękowić 
planszówkę?

Niedawno miałem ogromną przy-
jemność zagrania w dwie produk-
cje mobilne z serii GO!, czyli tytu-
ły Hitman: GO oraz Lara Croft: GO, 
wydane przez Square Enix Mon-
treal. Z przyzwyczajenia miałem 
uszy szeroko otwarte, nawet pod-
czas rozwiązywania najtrudniej-
szych zagadek.
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niu sterylnego, poważnego klimatu, opar-
tego o długie i proste akordy. Idiom powa-
gi jest tu tworzony przez znaną z ogromnej 
ilości soundtracków instrumentację – do-
dajmy fortepian do smyczków z delikatną 
perkusją, a otrzymamy paletę brzmień tak 
szeroką, że udźwiękowi wszystko od Hit-
man: GO aż do House of Cards.

Miłym dodatkiem była np. de-
likatna obecność rosyjskich 
instrumentów ludowych.

Oprawa dźwiękowa jest jednorodna i spo-
kojna, co nie oznacza całkowitego braku 
zmian. Miłym dodatkiem była np. deli-
katna obecność rosyjskich instrumentów 
ludowych w utworach z poziomów roz-
grywających się w Sankt-Petersburgu, 
albo kultowy dla tej serii utwór Franciszka 
Schuberta, pojawiający się na poziomach z 
bossami. Oprawa dźwiękowa gry Lara Cro-
ft: GO rządzi się bardzo podobnymi pra-
wami, wytwarzając atmosferę tajemnicy i 
przygody dość skąpymi środkami kompo-
zytorskimi – kilka prostych, konsonujących 
i świetnie skonstruowanych brzmieniowo 
akordów potrafi sprzyjać nieskomplikowa-
nej rozgrywce o wiele bardziej niż monu-
mentalne brzmienia.

Sądzę, że zjawisko takiego traktowania 
oprawy muzycznej w grach zasługuje na 
większą uwagę. Nie tyle z powodu treści 
tej oprawy per se, lecz funkcji jaką pełni. 
Zadając sobie pytanie: „czy oprawy do tych 
dwóch gier są muzyką?”, zdecydowanie 
odpowiadam twierdząco. Jednak idąc głę-
biej i pojmując muzykę przede wszystkim 
jako kategorię sztuki muszę stwierdzić, 
że nie jestem w stanie nazwać tej oprawy 
sztuką. I nie jest to stwierdzenie jakkolwiek 
pejoratywne czy dezawuujące pracę Squ-
are Enix Montreal. Nie próbuję tu wchodzić 
w buty wykształciucha.

Zastanawiałem się nad odpowiednim ry-
sem charakterologicznym tego typu twór-
czości muzycznej. Jest to zjawisko, które 
mimo swojej nieprzerwanej obecności 
podczas rozgrywki nie zwraca właściwie 

Muzyka z Hitman: GO polega 
na wytworzeniu sterylnego, 
poważnego klimatu.

Gdy już przeszedłem obie gry, próbo-
wałem przypomnieć sobie jakiekolwiek 
ciekawe elementy oprawy dźwiękowej, 
które zwróciły moją uwagę. Zoriento-
wałem się wtedy, że… nie zapamiętałem 
nic konkretnego. Nad każdą z tych gier 
spędziłem kilka godzin swojego życia, a 
nie potrafiłem przywołać z pamięci żad-
nego wybranego motywu, zabiegu ani 
odczucia. Postanowiłem wtedy wrócić 
do rozgrywki, głównie w celu zwrócenia 
większej uwagi na soundtrack. Po uważ-
nym wysłuchaniu kilku utworów dosze-
dłem do wniosku, że warto napisać na 
ten temat parę słów. Nie z powodu tego, 
że tracki te są genialne czy charaktery-
styczne. Przeciwnie, przede wszystkim z 
dlatego, że takie nie są.

Z jednej strony, temat ten można uznać 
za mało istotny, skoro to tylko oprawa gier 
quasiplanszowych. Warto jednak pamię-
tać, że kapitalizacja segmentu gier mobil-
nych jest zbliżona w liczbach do połączo-
nych segmentów rynku gier na PC oraz 
konsolowych – w skrócie, prym w zyskach 
wiedzie rozgrywka na urządzeniach mobil-
nych, a obserwowanie zjawisk w oprawie 
muzycznej tego typu produkcji uważam za 
nie mniej istotne niż twórczość muzyczna 
przeznaczona dla innych platform.

Wzmożona uwaga podczas powtórnej 
rozgrywki w dwie powyższe gry nadal nie 
sprawiła, że zapamiętałem z ich oprawy 
muzycznej jakikolwiek konkretny motyw. 
Ścieżka dźwiękowa tych produkcji tworzy 
niemal niezauważalną aurę, która rozpo-
ściera się jakby pod całą rozgrywką, ani 
razu nie zwracając celowo uwagi gracza. 
Nie dzieje się w niej też nic szczególnego. 
Muzyka z Hitman: GO polega na wytworze-
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Muzyka była wywołana 
prawdopodobnie niechęcią 
do rozpraszania gracza.
żadnej uwagi gracza, a jednocześnie bez 
niego gra wydawałaby się pusta i o wiele 
mniej treściwa. Decyzja o skomponowa-
niu właśnie takiej muzyki była wywołana 
prawdopodobnie niechęcią do rozprasza-
nia gracza, mającego podczas rozgryw-
ki do wykonania zadania bardzo klarow-
ne, jasne i niewymagające nadmiernego 
upiększenia.

Przypomina to koncepcję musique d’ameu-
blement, wynikającą z twórczości kompozy-
tora Erika Satie, tylko w wariancie użytkowo
-komercyjnym – czyli po prostu przemyślanej 
muzyki tła. Jej backgroundowy charakter nie 
wynika z nieumiejętności kompozytora do 

przyciągnięcia uwagi, lecz ze świadomości 
roli oprawy muzycznej w całej produkcji.

Wróćmy do rozważań w kontekście sztu-
ki. Sądzę, że istotne mogą okazać się wy-
wody rosyjskiego filozofa Borysa Grojsa, 
poszukującego możliwości klarownego 
zdefiniowania rodzajów ludzkiej twórczo-
ści. Nie zagłębiając się w definicję sztuki 
można stwierdzić, iż stara się ona być me-
dium przekazywania ważnych informacji o 
zróżnicowanym charakterze (duchowym, 
krytycznym, ideologicznym, jakimkolwiek 
innym). Design zaś jest dziedziną twórczo-
ści, która skoncentrowana jest na użytecz-
ności danego przedmiotu. Te dwie dzie-
dziny nie są wcale rozłączne, co wynika z 
naszego języka. 

Przykładowo, jesteśmy w stanie frazeolo-
gicznie określić jako sztukę coś, co jedno-
znacznie wynika z użytecznego designu 
(choćby w przykładowym zdaniu „ten 
nowy iPhone to prawdziwe dzieło sztu-
ki!)”, co nie zawsze działa w drugą stronę 
– rzadko kiedy postrzegamy sztukę w kate-
goriach „projektu” w sensie designerskim, 
zwłaszcza na gruncie muzycznym. Książka 
Grojsa „W potoku” to rozległe poszukiwa-
nia istoty współczesnej twórczości, w któ-
rej muzyka pisana jako oprawa produktu 
(gry komputerowej) jest istotnym i skom-
plikowanym zjawiskiem.

Tak więc typ realizacji oprawy muzycznej 
jaki spotykamy we wszystkich częściach 
gier z serii GO! stanowi element designu 
gry, a nie artystycznego podejścia do so-
undtracku. Jest dokładnym odzwierciedle-
niem wizualnego komunikatu, otrzymywa-
nego w postaci starannie dobranej estetyki 
graficznej (zwłaszcza w idealnie sterylnym, 
wysublimowanym Hitmanie). I nie jest to w 
moim odczuciu muzyka jakkolwiek gorsza 
niż symfoniczny soundtrack Jespera Kyda 
do Hitmana 2 o dzikim budżecie, nagrywa-
ny w Budapeszcie, a postprodukowany w 
Kopenhadze. 

Zestawianie tych dzieł jest niemiarodajne, 
ponieważ mimo pełnienia tej samej funkcji 
(wypełnienie gry zawartością muzyczną), 

© Michel Enea

realizują to zadanie w skrajnie odmienne 
sposoby. W jednym przypadku celowo 
ograniczone są środki wyrazu (co tworzy 
logiczny ciąg estetyczny pomiędzy cha-
rakterem mechaniki gry a treścią muzyki), 
w drugim zaś wręcz przeciwnie – słyszymy 
pełną orkiestrę symfoniczną, a kompozycje 
stanowią częściowo niezależną artystycz-
nie nadbudowę, żyjącą niejako własnym 
życiem i stanowiącą pole do oddzielnej 
interpretacji. W przypadku gier z serii GO! 
oprawa muzyczna stanowi przede wszyst-
kim przedłużenie funkcjonalności gry, a 
nie samodzielną treść.

Cytat: Postrzeganie muzyki jako kategorii 
użyteczności w sensie czynienia z niej ele-
mentu designu niekoniecznie musi prowa-
dzić do jałowości.

Reasumując: jeśli soundtrack nie zwraca 
naszej uwagi, możliwe jest, że właśnie tak 
miało być. Wszak o wiele gorsza jest sy-
tuacja, w której muzyka jest niecharakte-
rystyczna ze względu na nieumiejętność 

twórcy. Postrzeganie muzyki jako katego-
rii użyteczności w sensie czynienia z niej 
elementu designu niekoniecznie musi 
prowadzić do jałowości i znudzenia – kry-
teria interpretacji są płynne, a ostatecznie 
wszystko zależy od warsztatu kompozyto-
ra. Osobiście, wolę twórczość skąpą i sa-
moświadomą niż rozbuchane i monumen-
talne średniaki.

© Square Enix Montreal
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retro 
Muzyka   
hoMeworld 
reMastered
Był taki czas, gdy Relic Enterta-
inment był jednym z najbardziej 
nowatorskich studiów dewelo-
perskich w branży. Był to czas za-
mierzchły, bo sięgający początków 
studia i czasów, gdy 3D dopiero 
rodziło się i powoli zadomawiało 
w naszych domach. Dzisiaj pamię-
tamy głównie Quake’a. Przypisuje-
my mu wszystkie zasługi, łącznie z 
byciem pierwszą grą w pełni wyko-
rzystującą 3D, co nie jest jednak do 
końca prawdą.

© Gearbox Software 
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21 lat po premierze dotarło do 
mnie, jakim arcydziełem jest 
Homeworld.

Quake wyszedł w 1996 roku i był pierwszym 
prawdziwym 3D FPS-em, ale jednak został 
wyprzedzony przez grę studia Parallax So-
ftware z wydanym w 1995 Descent. Gra ta 
wykorzystywała 3D bardziej niż Quake, po-
nieważ mieliśmy wolność ruchu w trzech 
osiach wraz z dowolnym obracaniem na-
szego statku. Była to jednak zupełnie inna 
skala niż to, co przyniosła w 1999 roku de-
biutancka gra studia założonego raptem 
rok po premierze dzieła id Software.

Homeworld to RTS 3D, jedna z pierwszych 
trójwymiarowych strategii w historii. Palmę 
pierwszeństwa dzierży jednak jako pierwsza 
gra strategiczna wykorzystująca wszystkie 
3 osie trzech wymiarów nie tylko jako ko-
smetykę, ale jądro gameplayu. Umiejętne 
nawigowanie gwiezdną flotą i nacieranie 
na armadę przeciwnika pod odpowiednim 
kątem decyduje o losach bitwy bardziej niż 
frontalny atak. To plus epicka historia upa-
dłej rasy tracącej swoją planetę i zmuszonej 
do tułaczki pośród gwiazd zasługiwało na 
muzykę zdolną udźwignąć skalę opowieści 
snutej przez ambitne studio.

Pamiętam, że lata temu, w styczniu 2003, 
na moim biurku wylądowało CD-Action z 
pełną wersją Homeworlda. Miałem prawie 
14 lat, mój angielski był w powijakach, więc 
zarówno historia jak i briefingi były zbyt zło-
żone i bariera ta wraz z niewybaczającym 
błędów systemem sterowania sprawiły, że 
odbiłem się od tej gry. Wróciłem do niej do-
piero w 2020, gdy znajomy ze studiów spre-
zentował mi odświeżoną przez Gearbox So-
ftware wersję z 2015 roku .

Dopiero odpalając ten tytuł 21 lat po pre-
mierze dotarło do mnie, jakim arcydziełem 
jest Homeworld. Pod każdym względem 
gra ta nie zestarzała się nic a nic. Sterowa-
nie to miód, wizualnie modele bronią się na-
dal, a historia wciąga jak czarna dziura. No i 
jeszcze muzyka. Bogowie, ta MUZYKA!!!
Paul Ruskay popełnił jeden z najlepszych 

soundtracków w historii. Nie bez powodu 
zebrał laury najlepszej ścieżki dźwiękowej 
roku 1999 magazynów PC Gamer oraz Eu-
rogamer. Biorąc pod uwagę, że słucham re-
mastera z kasety DAT (a zatem tylko liźniętej 
nowymi technikami, a nie zmiksowanej od 
podstaw), mam wrażenie, że kompozytor 
wyprzedził epokę o ponad dekadę. Mamy 
tu syntezatorowe ambienty przeplatane z 
instrumentami etnicznymi i wokalizami ko-
jarzącymi się z bliskim wschodem.

Kompozytor wyprzedził epokę 
o ponad dekadę.

Balans wszystkich elementów składowych 
i jedno z najlepszych zastosowań Adagio 
for Strings Samuela Barbera w historii ma-
lują nam odważny obraz, który już w dniu 
premiery zasłużył na status kultowego, a 
dla nowego słuchacza zleje się jakością z 
najjaśniejszymi gwiazdami muzycznego 
firmamentu gier.

konrad belina-brzozowski

mailto:k.b.brzozowski%40gamemusic.pl?subject=
https://www.instagram.com/lordqiuu/
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skies of 
arcadia 
przygoda 
w przestworzach

Dreamcast świetną konsolą był. 
Nawet najbardziej zagorzali fani 
PlayStation 2, pierwszego Xboxa 
czy GameCube’a przyznają, że to 
był kawał dobrego hardware’u, któ-
ry wyprzedzał swoje czasy. Szkoda 
tylko, że ten potencjał został zmar-
nowany przez samą Segę. 

Konsola zakończyła swój żywot 
niemal trzy lata po premierze w Ja-
ponii i dwa lata po ukazaniu się na 
pozostałych rynkach. Jako powód 
upadku najczęściej wskazuje się 
mikre wsparcie zewnętrznych pro-
ducentów, którzy mogliby zasypać 
konsolę swoimi grami. Jak na ironię, 
najlepsze tytuły ukazały się właśnie 
pod koniec istnienia Dreamcasta. 
Wśród nich znalazła się perełka o 
nazwie Skies of Arcadia.

 © Sega Wow
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ria podniebnych piratów stawiających opór 
potężnemu imperium Valuan zachwyciła 
recenzentów. Dziennikarze zwracali uwa-
gę przede wszystkim na warstwę wizualną, 
która jak na tamte czasy była rzeczywiście 
nieziemska i wręcz wypełniona detalami. 
Rozpływano się także nad świetnie napisa-
ną fabułą, postaciami, dobrze rozplanowa-
nym systemem walki i generalnie nad całą 
przygodową otoczką, która towarzyszyła 
graczowi od głównego menu aż do napi-
sów końcowych. Osobiście potwierdzam, 
że żaden z powyższych elementów w ogó-
le się nie zestarzał, chociaż od premiery gry 
minęło już 20 lat.

A muzyka? Za tę warstwę odpowiada-
li Yutaka Minobe i Tatsuyuki Maeda. Obaj 
panowie znani są przede wszystkim jako 
autorzy soundtracków do gier z Sonikiem. 
Moim zdaniem niesłusznie, bowiem to ich 
dzieło dopełnia ten wspaniały obrazek ide-
alnego jPRG-a na Dreamcasta.

Już sam motyw rozpoczynający grę świet-
nie oddaje to, z czym będziemy mieć do 
czynienia: z tytułem wypełnionym po brze-
gi przygodami w przestworzach! Dalej jest 
tylko lepiej. Soundtrack doskonale wpisu-
je się w dotychczasowe kanony tych gier 
jRPG, w których kluczową rolę odkrywa 
eksploracja świata, przeżywanie przygód, 
zwroty akcji, zaskoczenia, zdrady, piraci itd., 
ect. Mamy więc spokojne melodie wystę-
pujące w wioskach, jak np. Sky Pirate Island, 
Sailor Town (w tym przypadku rzeczywiście 
czuć ten żeglarsko-portowy klimat) czy 
bardziej nastrojową, wpisującą się w sytu-
ację piratów Sky Pirate Hideout, albo prze-
piękne Blue Sky Pirates’ Ship, które wiernie 
oddaje moją radość, kiedy znajduję się na 
statku w powietrzu. Oczywiście są też inne 
utwory: bardziej mroczne (choć nie aż tak 
bardzo) Dungeon of Searing Heat, czy nie-
pokojące Cave Dungeon, skoczne, rodem z 
festynu Kingdom of Ixa’taka i Kingdom of 
Nasrad, czy znajdujące się na drugim bie-
gunie bardziej stonowane Valua City i Ice 
Town. Jest także cały zestaw innych melo-
dii, które zdecydowanie w żadnym wypad-
ku nie pojawiły się w grze przypadkowo. 
Ponieważ nie tylko stanowią background 

do co bardziej kluczowych scen w grze, ale 
również opisują – a jakże – uczucia wystę-
pujących w grze postaci. Szczególną uwa-
gę zwracam tu m.in. na zagrany niemal w 
całości na wiolonczeli Theme of Legend, 
fortepianowy Theme of Loneliness, monu-
mentalny Theme of the Armada, czy nieco 
smutniejszy Theme of Tragedy.

Nie zapomniano również o „motywach” 
głównych bohaterów, jak i złoczyńców. Każ-
dy z nich brzmi oryginalnie, nie ma wśród 
nich powtórzeń i świetnie oddają charak-
tery każdej z postaci. Szczególnie wyróżnia 
się Vyse’s Theme. Zapadł w mojej pamięci 
ze względu na użycie w nim gitary elek-
trycznej. Sama melodia zaś już od samego 
początku wskazuje, że mamy do czynienia 

 © Jaime Sullivan

zMiany tylko na lepsze
Prace nad grą ruszyły pełną parą w 1999 roku. 
Nad jej powstaniem czuwało wewnętrz-
ne studio Segi, Overworks, w skład którego 
wchodziły osoby pracujące wcześniej m.in. 
przy Phantasy Star, Sonic the Hedgehog, Sa-
kura Wars czy Panzer Dragoon.

Do czasu premiery gra zdążyła już zmie-
nić tytuł (i to kilkukrotnie), a nawet plat-
formę docelową – z Segi Saturn na Segę 
Dreamcast. Szczególnie ta ostatnia zmia-
na miała duże znaczenie dla przyszłości 
całego projektu. Główna producentka 
gry, Rieko Kodama, w wywiadzie dla Ko-
taku powiedziała, że po decyzji o przenie-
sieniu produkcji na dużo mocniejszą kon-
solę Segi możliwa była zmiana koncepcji 
całego projektu. Ot na przykład począt-
kowo planowano, że akcja gry toczyć się 
będzie przede wszystkim na ziemi, a nie 
w powietrzu, zaś zamiast epickich pod-
niebnych bitew gracze otrzymaliby jedy-
nie walki na dachach pociągów.

Ogólnie można powiedzieć, że przesiadka z 
jednej platformy na drugą była dla niewiel-
kiego zespołu z Overworks wybawieniem. 
W wypowiedzi dla serwisu IGN przyznali 
bowiem, że Dreamcast w porównaniu z Sa-
turnem posiadał zdecydowanie łatwiejszą 
do opanowania architekturę, nie mówiąc 
już o większej mocy obliczeniowej, przez 
co produkcja Skies of Arcadia przebiegała 
wyjątkowo gładko. Ta zmiana sprawiła rów-
nież, że zespół mógł podczas prac wycią-
gnąć z najnowszej konsoli Segi wszystko to, 
co najlepsze, by dostarczyć tytuł z najwyż-
szej półki. Cała ekipa Overworks postawiła 
sobie jeden cel: Skies of Arcadia miało być 
dla Dreamcasta tym, czym Final Fantasy VII 
i VIII dla PlayStation. Poprzeczka została za-
tem zawieszona bardzo wysoko.

przygody wysokich lotów
Skies of Arcadia pojawiło się w Japonii w po-
łowie 2000 roku, w pozostałych regionach 
na przełomie 2000 i 2001 roku. Choć po-
czątkowo nic na to nie wskazywało, histo-

 © Sega Wow
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z zawadiaką szukającym przygód i wrażeń, 
który nie boi się czyhających za rogiem nie-
bezpieczeństw. Stonowany, fortepianowy 
utwór Fina’s Theme bardzo dobrze opisu-
je charakter jednej z ważniejszych postaci 
w grze. Fina jest bardzo młodą i delikatną 
dziewczyną o bladej cerze. Jest cicha, choć 
ciekawa świata i ma ogromne serce. Drach-
ma’s Theme z kolei przypisany został posta-
ci, której wygląd oparto na osobie kapita-
na Ahaba z książki Moby Dick. Drachma to 
dumny i honorowy żeglarz. Przeżył osobistą 
tragedię – stracił żonę i syna, a w wyniku 
walki ze swoim arcywrogiem Rhaknamem 
stracił też rękę i oko. Obecnie jego jedynym 
celem jest zemsta… No i są jeszcze czarne 
charaktery. Ot na przykład Galcian, dowód-
ca wojskowy Valuan Armada, dorobił się 
typowo militarnego motywu z pewną nut-
ką niepokoju. Już po pierwszym odsłuchu 
trudno nie odnieść wrażenia, że człowiek 
ów ma niecne zamiary. Ale to nic w porów-
naniu z Ramirez’s Theme, którego mroczną 
melodię okraszono pojawiającymi się co 
chwilę dźwiękami idealnie imitującymi gło-
sy znikąd. Ciarki przechodzą po plecach…

Gdybym miał porównać soundtrack Skies 
of Arcadia do jakiejkolwiek innej gry jRPG, 
to najpewniej umieściłbym ją między Gran-
dią a Suikodenem III. Między chęcią przeży-
wania przygód i sielanką a motywami, któ-
re towarzyszą przy poważniejszych i wręcz 
kluczowych momentach. Ten soundtrack 
posiada dosłownie wszystko, co mieć powi-

nien każdy jRPG z wysokiej półki.

Ciąg dalszy nastąpi(ł)?

Skies of Arcadia otrzymało tonę pozytyw-
nych recenzji. I choć te nie przełożyły się 
na sprzedaż, plany wobec gry również były 
duże i dalekosiężne. Pojawił się jednak pro-
blem, a raczej cała ich masa, które unie-
możliwiały ich realizację. Mimo szumnych 
zapowiedzi nie udało się stworzyć portu 
gry na PlayStation 2 i PC. Udało się nato-
miast przenieść grę na GameCube’a – Skies 
of Arcadia Legends (przez fanów nazywany 
„Director’s Cut”) poprawiło to i owo, dodano 
do niego parę nowych rzeczy, ale wygląda-
ło znacznie gorzej od swojej starszej siostry.

Wciąż pod dużym znakiem zapytania stoi 
sequel. Po wydaniu Skies of Arcadia Le-
gends Kodama przyznała, że jest zainte-
resowana stworzeniem kontynuacji gry, i 
że GameCube byłby platformą docelową. 
Prace nad sequelem miały wejść w począt-
kową fazę na początku 2003 roku. Rok póź-
niej Kodama w wywiadzie dla niemieckie-
go „MAN!AC Magazine” poinformowała, że 
projekt został zamrożony, ponieważ dużą 
część ekipy Overworks przydzielono do 
prac przy Sakura Wars: So Long, My Love. 
Skies of Arcadia zostało również pominięte 
w kampanii Segi polegającej na wydawa-
niu na PlayStation 3 i Xbox 360 remasterów 
HD swoich najgłośniejszych gier, choć było 
wskazywane właśnie jako jeden z najbar-
dziej oczekiwanych remasterów.

Od tamtej pory w temacie powstania kon-
tynuacji zrobiło się cicho. Dopiero na po-
czątku tego roku dało się usłyszeć głosy z 
Segi, że planowane jest ponowne ożywie-
nie Skies of Arcadia, ale wciąż brakuje kon-
kretów. Jako ciekawostkę warto nadmienić, 
że zespół Overworks planował stworzyć 
równolegle z Legends sequel na konsolkę 
GameBoy Advance, ale i ten pomysł szybko 
upadł. Ciekawie natomiast wygląda sprawa 
muzyki z gry, która wbrew pozorom prze-
żywa swoją drugą młodość. Człowiek, który 
patrzy na to wszystko z boku, mógłby po-
wiedzieć, że Skies of Arcadia to tytuł niszo-
wy. Zatem wydanie w dniu premiery gry 
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soundtracku na płycie CD jest szczytem 
możliwości i więcej nie trzeba nic w tym 
kierunku robić. Jakież było moje zdziwienie, 
kiedy kilka lat temu znalazłem soundtrack 
ze Skies of Arcadia na Spotify! Lepszego 
prezentu Sega nie mogła mi sprawić!

Ale to jeszcze nie wszystko. Nie dalej jak 
rok temu wytwórnia Wayo Records wydała 
Skies of Arcadia – Eternal Soundtrack, czy-
li trzypłytowy album winylowy zawierający 
oryginalną muzykę autorstwa Yutakiego 
Minobe i Tatsuyukiego Maedy. Jednak na 
tym wytwórnia nie poprzestała, wypusz-
czając również… pozytywkę odgrywającą 
motyw główny Skies of Arcadia. Całkiem 
nieźle jak na niszową grę.

Skies of Arcadia zapisało się na kartach hi-
storii jako jedna z najlepszych gier na Dre-

amcasta i jako jedna z najlepszych gier 
jRPG. Do dzisiaj jest ciepło wspominana 
przez fanów, a i nowi gracze, jak tylko mają 
okazję, sami próbują ją poznać, zaś swo-
je doznania pokazują innym na portalach 
YouTube i Twitch. Sam wciąż liczę na to, że 
kiedyś doczekamy się prawowitej konty-
nuacji. Choć myślę, że obecne trendy każą 
przypuszczać, że prędzej doczekamy się 
ładnego remastera HD. Nintendo Switch 
przyciąga mnóstwo takich gier, więc…

 © Sega Wow

paweŁ deMbowski
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11 lipca świat obiegła smutna wiadomość o śmier-
ci szefa Nintendo, Satoru Iwaty. Przez wiele dni 
wszyscy, począwszy od zwykłych graczy i naj-
prawdziwszych fanów, a na osobach związanych 
z branżą skończywszy, składali hołd biznesme-
nowi, programiście, ale przede wszystkim – gra-
czowi. Niektórzy uważali, że tego typu reakcje 
były nieco przesadzone, ale gdyby prześledzić 
jego przebieg jego kariery, to można z czystym 
sumieniem uznać, że wszystkie te gesty były jak 
najbardziej uzasadnione.

satoru 
iwata 
czŁowiek, który 
wpŁynąŁ na Muzykę 
do gier wideo

© Deon Quinlivan 
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Satoru Iwata zaczynał swoją przygodę z gra-
mi na początku lat 80. ubiegłego wieku.

Dlatego też samemu zastanawiałem się w jaki sposób 
gamemusic.pl może uczcić jego pamięć. Na szczęście od-
powiedź na to pytanie okazała się całkiem prosta: zamiast 
skupiać się na samej osobie Iwaty, jak to zrobili inni, posta-
nowiłem przyjrzeć się temu, co każdy szanujący się gracz 
powinien cenić u osób jemu podobnych, którzy postanowili 
nie tylko grać w gry, ale samemu je tworzyć. Tak jest, w na-
szym hołdzie dla Satoru Iwaty przywołujemy najważniejsze 
tytuły, nad którymi osobiście sprawował pieczę i omawiamy 
je w najważniejszy znany sobie sposób – od ich muzycznej 
strony.
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Iwata zapisał swoje nazwisko 
nie tylko jako producent, ale 
też programista.

Zadania skomponowania muzyki do tego 
tytułu podjął się Jun Ishikawa, którego na-
zwisko pojawiało się później w niemal każ-
dej kolejnej grze z Kirbym, aż do Kirby: Triple 
Deluxe na 3DS. I przysięgam na wszystkie 
świętości, że soundtracki jego autorstwa 
odzwierciedlają zjawisko synestezji – Ishi-
kawa skomponował każdy utwór tak, aby 
gracz mógł wręcz usłyszeć kolory. W końcu 
cała seria charakteryzuje się tym, że jest tak 
kolorowa, że aż zęby bolą, do bólu radosna 
i miejscami nawet emanująca energią jak 
naładowany cukrem dzieciak.

Nawet ludzie, z którymi współpracował, 
bądź bez jego udziału tworzyli muzykę do 
kolejnych części, jak Shogo Sakai, Hirokazu 
Ando, Tadashi Ikegami, Tomoya Tomita i Me-
gumi Ohara, nie przestawali w tworzeniu cu-
kierkowatego i przepełnionego przygodami 
świata zapisanego na pięciolinii. Wystarczy, 
jeśli przesłuchacie kilka utworów: wszystkie 
wersje Green Greens; Grape Garden, które 
brzmi niemal jak kołysanka; Butter Buildin-
gs;, dynamiczne Super Copy Ability Battle, 
Gourmet Race i wiele innych.

Ostatnią grą, o której wręcz należy wspo-
mnieć, jest Earthbound (znane w Japonii 
jako Mother 2), pod którą Iwata zapisał 
swoje nazwisko nie tylko jako producent, 
ale też programista. I jedno mogę wam 
powiedzieć – musiał mieć przy tym wiel-
ką radochę. Earthbound dalekie jest od 
tradycyjnych RPG-ów, do których byliśmy 
przyzwyczajeni za sprawą Final Fantasy 
czy Dragon Questów. Tutaj miejscem ak-
cji jest typowe przedmieście, bohatera-
mi typowe dzieciaki, jakich jest na pęczki 
na osiedlowych podwórkach, a przygoda 
czyha tuż za rogiem piekarni.

Earthbound dalekie jest od 
tradycyjnych RPG-ów, do któ-
rych byliśmy przyzwyczajeni za 
sprawą Final Fantasy.

Kiedy pierwszy raz zagrałem w Earthbo-
und, odniosłem wrażenie, że ta gra to dzie-
ciństwo w pigułce: chciałeś przeżyć wielką 
przygodę – uruchom wyobraźnię. I nagle 
rzeczy małe i przeciętne – takie, jakie wi-
działo się zawsze w drodze do szkoły, czy 
sklepu na drugim końcu ulicy – zamieniły 
się w coś większego i epickiego, godne od-
bycia podróży życia niczym bohaterowie 
rodem z powieści Tolkiena. To jak zabawa 
„podłoga jest lawą”, tylko w Earthbound po-
wierzchnia do zabawy większa. Ale im dalej 
w las… Więcej nic nie powiem. W to trzeba 
zdecydowanie zagrać.

Zabrzmi to być może górnolotnie, ale Iwa-
ta naprawdę miał niebagatelny wpływ na 
elektroniczną rozrywkę. To była jedna z 
tych osób, które stawiają czerpanie przy-
jemności z grania ponad sprzętowy wy-
ścig zbrojeń. Tę zasadę można dostrzec we 
wszystkich grach, nad którymi siedział od 
początku swojej kariery w branży gier.

Iwata zaczynał swoją przygodę z grami po tej 
„drugiej stronie” na początku lat 80. ubiegłego 
wieku jako pełnoetatowy pracownik w HAL 
Laboratory. Pierwszym tytułem, który zapro-
gramował na świeżutkiego NES-a, był Balloon 
Fight. Kto by pomyślał, że ta niepozorna pro-
dukcja znana wszystkim posiadaczom Pega-
susa (głównie za sprawą składanki 168-in-1) 
charakteryzująca się nieprzeciętnym game-
playem i prostymi zasadami okaże się istnym 
pożeraczem czasu i świetną zabawą zwłasz-
cza dla dwóch graczy.

Gra odniosła wielki sukces, powstawały ko-
lejne jej kontynuacje, porty i odniesienia 

do oryginału w innych grach (np. w Animal 
Crossing na GameCube można było na-
wet w niego zagrać), a w serii Super Smash 
Bros. trudno o to, żeby zabrakło czegokol-
wiek związanego z Balloon Fight (plansza? 
Muzyka? Wszystko jest już na miejscu). 
Wszelkie melodie zawarte w grze, w tym 
także charakterystyczny motyw przewod-
ni, zostały skomponowane przez Hirokazu 
Tanakę. To właśnie remiks jego autorstwa 
oddający cześć Iwacie mogliście wysłuchać 
na naszej stronie.

Kolejna produkcja, pod którą przez jakiś 
czas Iwata razem z Miyamoto podpisywał 
się już jako producent była seria gier z Kir-
bym w roli głównej. Jedna z wielu rozpozna-
walnych ikon Nintendo pojawiła się po raz 
pierwszy na rynku w 1992 roku na Game-
Boyu w Kirby’s Dream Land. I cała była… bia-
ła. Ot, specyfika przenośnej konsoli Ninny 
– gry mogły być jedynie białe, zielone, albo 
szare, więc siłą rzeczy nawet późniejszy ró-
żowy Kirby nie miał specjalnie wyboru.
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Keiichi Suzuki i Hirokazu Tanaka, kompo-
zytorzy znani z pierwszej części Mother, a 
także nowoprzybyli Hiroshi Kanazu i Toshiy-
uki Ueno również musieli mieć niezłą frajdę 
podczas prac nad Earthbound. Może wiecie 
lub nie, ale soundtrack nie tylko w pełni od-
daje emocje i atmosferę tego, co gracz wi-
dzi aktualnie na ekranie, ale to też kopalnia 
smaczków prosto z Zachodu.

Kompozytorom zależało na tym, aby gra 
pod każdym względem jak najbardziej 
przypominała „nasz” czas i miejsce, za-
tem odniesienia do popkultury wydawały 
się być koniecznością. Na szczęście Tana-
ki i Suzuki to wytrawni słuchacze i byli ze 
światowymi trendami na bieżąco. Takie 
zespoły lub artyści jak Beach Boys, Be-
atlesi, The Who, The Doors, Chuck Berry, 
Van Dyke Parks, Randy Newman, Ray Bra-
dbury, Frank Zappa, John Lennon i wielu 
innych mieli niebagatelny wpływ na twór-
czość kompozytorów z Japonii.

Trzy naprawdę wspaniałe gry, 
tworzone przez równie wspa-
niałe zespoły i z niesamowitymi 
dźwiękami przygrywanymi w tle.

Ba, wielu z nich można nawet usłyszeć w 
grze. Na przykład utwór grany przez tręba-
cza z Onett to nic innego, jak puszczona w 
przyśpieszeniu druga część IX symfonii An-
tonina Dvoraka, Battle Against Weak Ene-
my to Tequila zespołu The Champs, Mega-
ton Walk zawiera odgłosy bębnów, które 
brzmią podobnie do fragmentu z Sgt. Pep-
per’s Lonely Hearts Club Band Beatelsów, 
utwór grany podczas walki z Frankiem (ten 
z nożami w dłoniach i ciemnymi okulara-
mi) to Johnny B Goode Chucka Berry’ego, 
a będąc po ciemnej stronie Księżyca da 
się usłyszeć… mocno zniekształcony hymn 
Stanów Zjednoczonych.

Moi drodzy, wymieniłem i omówiłem dla 
Was trzy gry. Trzy naprawdę wspaniałe gry, 
tworzone przez równie wspaniałe zespoły 
i z niesamowitymi dźwiękami przygrywa-
nymi w tle. To właśnie one dały początek 
długiej, krętej, ale za to owocnej drodze ka-
riery człowieka, który miał zmienić Ninten-
do. I zmienił.

paweŁ deMbowski

© Nintendo

© Rossdraws
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wywiady
każda gra, jaka dzieje się w piekle, Musi 
zawierać jakąŚ dozę Metalu.

‒ darren korb
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Branża gier wideo, zwłaszcza jej mu-
zyczna strona, to świat pełen wyzwań, 
wymagający od kompozytorów nie-
ustannej pomysłowości i dotrzymywa-
nia terminów. Wielu weteranów nie boi 
się przyznać, że ta praca potrafi dać w 
kość. Dziś mamy okazję porozmawiać 
z Adamem Burgessem – młodym ar-
tystą, który stawia czoła tym wyzwa-
niom i który odniósł wielki sukces.

Adam komponuje i orkiestruje dla 
wielokrotnie nagrodzonej serii Over-
watch, jednocześnie kontynuując pi-
sanie własnych, oryginalnych kom-
pozycji dla wielu różnych mediów 
wizualnych.

Wielu weteranów nie boi się 
przyznać, że ta praca potrafi dać 
w kość.

adaM  
burgess 
studiowanie Muzyki Może poMóc  
udoskonalić twoje rzeMiosŁo,  
ale nie nauczy cię jak znaleźć pracę

© Adam Burgess 
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Kim jest Adam Burgess? Jaką muzykę lubi 
komponować, a jakiej słuchać? Czy gra na 
instrumentach i czy można go zobaczyć 
na żywo, na scenie?
Jestem kompozytorem w Blizzard En-
tertainment. Urodziłem się w Newcastle, 
w Australii i kocham muzykę odkąd się-
gam pamięcią. Dorastałem grając w gry 
wideo. Jest tylu artystów, których uwiel-
biam, z różnych gatunków muzycznych, 
okresów historycznych i kultur. Staram 
się być otwarty zarówno w kwestii moich 
gier jak i muzyki, nie dać się ograniczyć w 
żaden sposób. Uwielbiam zacierać grani-
ce, co możecie usłyszeć w mojej muzyce 
do Overwatch, a także w nowym albumie 
Overwatch: Cities & Countries.

Spędziłem wiele lat grając w kapelach i 
koncertując w Australii, ale dzisiaj jestem 
znacznie szczęśliwszy mogąc pracować za 
kulisami. Możecie mnie zobaczyć na Blizz-
Conowej scenie z działem muzycznym, 
ale to tyle, jeżeli chodzi o moją sceniczną 
karierę.

W 2014 roku ukończyłeś Berklee Col-
lege of music. Czy studia przygotowa-
ły cię do rozpoczęcia kariery w branży 
gier wideo?

Nauczyłem się wielu kompozytorskich 
umiejętności, których używam po dziś 
dzień. Tak więc jestem bardzo wdzięczny, 
że mogłem studiować muzykę, ale jest też 
wiele rzeczy, których musisz się nauczyć z 
doświadczenia poza środowiskiem akade-
mickim. Z kreatywnego punktu widzenia 
studiowanie muzyki może pomóc udosko-
nalić twoje rzemiosło, ale nie nauczy cię jak 
znaleźć pracę, jak być dobrym członkiem 
zespołu, jak współpracować z reżyserem 
ani co robić, gdy coś nie idzie zgodnie z pla-
nem. Wszystkie te lekcje są tak samo waż-
ne, gdy próbuje się znaleźć pracę jako kom-
pozytor w branży gier wideo.

mógłbyś nam opowiedzieć jak rozwijała 
się twoja kariera po Berklee i jak znalazłeś 
się w Blizzard entertainment?
Adam Burgess: Moją pierwszą robotą po 
college’u była praca dla islandzkiego kom-
pozytora Ólafura Arnaldsa przy tworzeniu 
transkrypcji muzyki, przygotowywaniu 
partytur i pomaganiu w lekkiej reorkiestra-
cji jednej z jego tras koncertowych. Jeszcze 
jako fan wysłałem mu mailem transkryp-
cję jednego z jego utworów, które zanoto-
wałem. Praca dla Ólafura dała mi doświad-
czenie potrzebne do znalezienia pracy 
jako asystent kompozytora w Los Angeles. 

Dzięki tej posadzie wiele się nauczyłem o 
przemyśle muzycznym i jego praktykach. 
Miałem też kontakt z muzyką filmową, dla 
telewizji, trailerową, a także branżą sam-
plingową. Pracowałem również jako asy-
stent miksera.

Ściśle współpracowałem z ze-
społem Overwatch od począt-
ku mojej obecności w Blizzar-
dzie. – Adam Burgess

Przez cały ten okres szukałem stanowiska, 
które pozwoliłoby mi zająć się komponowa-
niem muzyki. Dowiedziałem się, że Blizzard 
szuka asystenta kompozytora i była to dla 
mnie wymarzona praca. Złożyłem aplikację 
online i zostałem zatrudniony przez dział 
muzyczny, w którym rozpocząłem współ-
pracę z kompozytorem i naszym obecnym 
dyrektorem muzycznym Derekiem Du-
kiem. Ściśle współpracowałem z zespołem 
Overwatch od początku mojej obecności 
w Blizzardzie, a przede wszystkim z Dere-
kiem, z którym pracowałem przez ponad 12 
miesięcy, nim gra została wydana. W 2018 
roku przeszedłem ze stanowiska asystenta 
na stanowisko kompozytora.

Jakim wyzwaniom musi sprostać tak mło-
dy kompozytor jak ty? Wielu weteranów 
branży nie boi się przyznać, że ich praca 
potrafi być bardzo ciężka.
Myślę, że wyzwania, które napotykam, są 
typowe dla większości kompozytorów. Jak 
utrzymać inspirację, jak podejść do tema-
tu na świeżo, gdy coś po prostu nie działa, 
dotrzymywać terminów, radzić sobie z kry-
tyką. Wydaje mi się, że większość kreatyw-
nych ludzi cierpi na te same problemy.

nad muzyką do Blizzardowskich gier za-
wsze pracuje zespół kompozytorów. Jakie 
obowiązki pełnisz w zespole odpowie-
dzialnym za Overwatch? Jesteś odpowie-
dzialny np. za konkretne utwory bądź ich 
typy?
Moim głównym celem jest tworzenie mu-
zyki do gameplayu. Dużo tej muzyki moż-
na usłyszeć na nowym albumie Overwatch: 
Cities & Countries, ale moja praca obejmuje 

również specjalną zawartość w grze, taką 
jak wydarzenia sezonowe, wydarzenia z Ar-
chiwów oraz premiery kilku bohaterów. Od 
czasu do czasu maczam palce w filmowym 
świecie Overwatch, pracując nad zwiastu-
nem lub krótkometrażową animacją. Myślę, 
że każdy z nas otrzymał odpowiednią rolę. 
Pisanie muzyki dla tej serii wymaga zespo-
łu, a my naprawdę staramy się wykorzy-
stać swoje mocne strony i wspierać się w 
naszej pracy. Z pewnością nie da się tego 
zrobić w pojedynkę i uważamy, że gra ko-
rzysta na obecności wielu różnych głosów 
kompozytorskich.

Overwatch 2 ma duży element 
fabularny i właśnie badamy 
sposób, w jaki muzyka może 
wspierać narrację rozciągniętą 
na wiele misji. – Adam Burgess

© Blizzard

© Blizzard

© Adam Burgess
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mnóstwo muzyki z Overwatch wciąż jest 
niedostępne dla fanów, czy to w sklepie 
internetowym, czy na platformach stre-
amingowych. Planujecie to zmienić w naj-
bliższej przyszłości?
Właśnie wydaliśmy album Cities & Coun-
tries, który zawiera utwory ze wszystkich 
map w Overwatch. Album jest już dostępny 
do streamowania na YouTube, Spotify, iTu-
nes, Apple Music i Deezerze. Zaktualizowa-
liśmy również witrynę Overwatch o nową 
sekcję muzyczną, w której znajdują się na-
sze wcześniej wydane albumy muzyczne 
Overwatch. Nieustannie pracujemy nad 
nową muzyką i nie możemy się doczekać, 
aby udostępnić ją społeczności.

Czy Overwatch 2 zaoferuje nam powiew 
świeżości, np. w postaci nowych brzmień 
lub stylów muzycznych?
Overwatch 2 ma duży element fabular-

ny i właśnie badamy sposób, w jaki mu-
zyka może wspierać narrację rozciągniętą 
na wiele misji. To w serii nowe podejście 
do muzyki. Oczywiście jest w Overwatch 
rdzeń, którego nie chcemy stracić, chociaż 
koncentracja na historii z pewnością wpro-
wadzi nowe brzmienia oraz style, których 
wcześniej nie słyszano w tej serii. Wszyscy 
jesteśmy podekscytowani nowym kierun-
kiem i nie możemy się doczekać, gdy na-
dejdzie odpowiedni czas na podzielenie się 
rezultatami.

Overwatch to nie jedyna gra, do której 
skomponowałeś muzykę, prawda? Gdzie 
jeszcze możemy cię usłyszeć?
Blizzard to obecnie jedyna firma w branży, 
dla której komponuję. Moją muzykę znaj-
dziecie w innych grach, jak World of War-
craft: Legion, World of Warcraft: Battle for 
Azeroth i Heroes of the Storm.

Czy poza Overwatch 2 pracujesz obecnie 
nad innymi produkcjami? W drodze są 
WoW: Shadowlands, Diablo IV i niesławne 
Diablo Immortal.
W tej chwili skupiam się na Overwatch 2. 
Jednak praca w Blizzardzie pozwala ci spę-
dzać czas również z innymi franczyzami. 
Robiłem to w przeszłości, więc potencjalnie 
może się to powtórzyć. Czas pokaże.

Od czasu do czasu maczam 
palce w filmowym świecie 
Overwatch. – Adam Burgess

Czy chciałbyś na koniec przekazać coś na-
szym czytelnikom, udzielić rady począt-
kującym kompozytorom?
Dziękuję za spędzony ze mną czas. Roz-
mowa z portalem poświęconym muzyce z 
gier wideo jest naprawdę czymś świetnym. 
Mam nadzieję, że muzyka z Overwatch: 
Cities & Countries przypadnie wszystkim 
do gustu, tak samo jak nam jej tworzenie, 
mam również nadzieję, że zobaczymy was 
wszystkich w grze!
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Każdemu, kto zaczyna komponować, radzę 
po prostu pisać to, co kocha. Wierzę, że każ-
dy z nas jest sumą doświadczeń, a łącząc 
je w interesujący sposób będziemy w stanie 
odnaleźć swój głos.

© Blizzard

© Blizzard

daniel wójcik
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peter 
connelly 
zawsze chciaŁeM naprawić;  
rzeczy, których fani nie sŁyszą

The Dark Angel Symphony to niedawny projekt Petera Connelly, w którym 
kompozytor tchnął nowe życie w swoje ścieżki do gier z serii Tomb Raider: 
The Last Revelation, Chronicles i Angel of Darkness. Jak bywa z takimi pro-
jektami, zaliczył drobne upadki i spore wzlot, jednak Connelly – z pomocą dr. 
Richarda Nilesa, orkiestratora – zebrał i wyprodukował album z 38 ścieżek 
zagranych przez orkiestrę na żywo. Spytaliśmy go jak to wszystko się zaczęło 
i jak przebiegała produkcja.

Wyprodukował album 
 z 38 ścieżek zagranych  
przez orkiestrę na żywo.

Przede wszystkim, gratuluję Tobie i całe-
mu zespołowi, że udało się Wam to urze-
czywistnić. Czytając o wydaniu The Dark 
Angel Symphony, zaciekawiłao mnie skąd 
wziął się taki pomysł i jak to wszystko się 
zaczęło?
Dziękuję za te miłe słowa, naprawdę je do-
ceniam. Pomysł zrodził się w 2012/13 roku, 
więc wrzuciłem go na swoją stronę i byłem 
zaskoczony tym, jak bardzo dobrze został 

© Peter Connelly
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przyjęty. Od tego momentu zacząłem tylko 
pracować nad logistyką i wyborem osób, 
które zaangażuję.

Wszystko zajęło 4 lata. napotkaliście ja-
kieś większe przeszkody? Co wolelibyście 
wiedzieć przed rozpoczęciem prac? Ten 
okres zajął więcej niż praca nad niejedną 
partyturą i wydaje się, że TDAS było o wie-
le większym wysiłkiem.
Faktyczna produkcja zajęła dwa lata, cho-
ciaż pomysły pojawiały się przez cztery…
CHOCIAŻ (sic!)…głównym problemem było 
tak naprawdę zebranie wszystkich w jed-
no miejsce w tym samym czasie, zbieranie 
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© Angel Studios

© Angel Studios

wionym aranżerem, potrafi DUŻO (sic!) wy-
cisnąć z minimalnej orkiestry. Miał bardzo 
trudną robotę, ale wiedziałem, że da sobie 
radę.

TDAS to część szerszego fenomenu po-
nownego nagrywania starych soundtrac-
ków i odkrywania ich na nowo. Jak my-
ślisz, dlaczego takie projekty przyjmują 
się tak dobrze? Jak czytałeś komentarze 
od fanów czy darczyńców, co wydawało 
się być najważniejsze z ich perspektywy?
Wg mnie było dużo problemów ze starymi 
nagraniami i zawsze chciałem je naprawić; 
głównie rzeczy, których fani nie słyszą, ale 
– pisząc muzykę od zera – zawsze miałem 
pewien pomysł, do którego zmierzałem, i 
pomimo że dużo z utworów wyszło wspa-
niale, niektóre nie spełniły moich oczeki-
wań. Muzyka z TR4 i TR5 zawsze wołała o 
to, by zostać zagraną przez pełną orkie-
strę, więc cieszę się, że w końcu dostałem 
taką szansę. Dobrze je mieć zrealizowane 
wszystkie w ten sam sposób.

Odkopując nagrania i myśląc o brzmieniu 
TDAS, zauważyłeś coś, co dziś zrobiłbyś 
inaczej? Które ścieżki wg. Ciebie idealnie 
nadawały się do albumu?
Peter Connelly: Mało bym zmienił w tych 
nagraniach. Nieważne, jak dokładnym je-
steś w organizowaniu i uczeniu się z po-
przednich doświadczeń, nigdy nic nie idzie 
dokładnie według planu. Nawet jakbym 
zrobił to wszystko od początku, coś mogło-
by być zrobione lepiej.

Jedyna rzecz jaką bym zmienił, to zwięk-
szyłbym ilość rogów w nagraniach i upew-
nił się, że mamy więcej czasu na zakończe-
nie finalnego miksu. Moje ulubione ścieżki 
to “The Last Revelation”, “Chronicles” / “She 
Will Live on Forever in our Hearts” i “Dance 
of the Lux Veratatis” (bardzo chciałem po-
prawić wersję z AOD [Angel of Darkness – 
przyp. tłum.]. Lubię je wszystkie, a to dużo 
mówi bo zazwyczaj nie znoszę WSZYSTKIE-
GO, lol [sic!].

Jak się czułeś przeżywając nagrywa-
nie klasycznych Tomb raiderów po raz 
kolejny?

funduszy (które powiększyły się trzykrotnie 
od kampanii na KS [kickstarterze – przyp. 
tłum.]). oraz sytuacje poza naszą kontrolą, 
ale mówiąc profesjonalnie, nie powinienem 
się nad nimi rozpisywać. Dla przykładu, 
pierwsze sześciomiesięczne opóźnienie, po 
tym jak chcieliśmy ogłosić projekt, trafi-
ło nas z boku, kiedy inny, podobny projekt 
również zaliczył obsuwę.

Jaki miałeś dostęp do materiału źródło-
wego? Podobno musiał wyciągać pliki z 
gier i porządkować wszystko w excelu.
Mam całą muzykę, jaką kiedykolwiek 
skomponowałem, głównie w plikach MIDI, 
które potem wysłałem do dr. Richarda Ni-
lesa i wtedy zaczął czynić swoją magię. Mu-
siałem ukrócić tracklistę przetworzonych 
utworów przez to, że kampania dała nam 
1/3 z celu 180 tysięcy funtów, więc musieli-
śmy zaoszczędzić.

Jak się pracowało z Dr. richardem niles? 
Wspomniałeś, że wprowadził on projekt 
na zupełnie nowy poziom. Jak układał się 
wasz workflow?

Richard Niles jest wspaniałym gościem i 
DOSKONAŁYM (sic!) aranżerem/muzykiem. 
Pierwszy raz słyszałem jego pracę w latach 
80. i specjalnie wybrałem właśnie jego. Bez 
niego nie byłoby TDAS. Zostawiłem go w 
spokoju, nie chciałem wcinać się i poten-
cjalnie zaburzać kreatywność, na której je-
dzie. Tylko KILKA (sic!) urywków, niewartych 
wyliczania, zostało zmienionych. Wszystko 
zrobił perfekcyjnie za pierwszym razem.
Cytat: Uwielbiam słyszeć oryginalne utwo-
ry, ale w świeższej odsłonie. – Peter Connelly

Jak zbalansowaliście nowe brzmienie ze 
starym, dziś już nostalgicznym? TDAS 
brzmi świeżo, jednak nie tak inaczej od 
oryginału.
Kierunkiem dla TDAS było pozostanie wier-
nym oryginałom, jednak nie chcieliśmy być 
odtwórczy, więc dałem Richardowi pliki 
MIDI zaś on zrobił to co zrobił. Uwielbiam 
słyszeć oryginalne utwory, ale w świeższej 
odsłonie, chociaż – jako że mieliśmy tyl-
ko 1/3 budżetu – użyliśmy orkiestry ponad 
dwukrotnie mniejszej niż tej z nagrań An-
gel of Darkness. Richard jest jednak zapra-

© Angel Studios
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To było surrealne, czułem się jak w kapsule 
czasu. Naprawdę interesujące było grzeba-
nie w plikach MIDI i wspominać jak kiedyś 
pisałem muzykę, a jak – po 20 latach – piszę 
ją teraz, zupełnie inaczej.

jan szafraniec

mailto:jan.szafraniec%40gamemusic.pl?subject=
https://twitter.com/schafr_jan
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O kreatywności i procesie tworzenia, współpracy z 
orkiestrą oraz przyszłości muzyki w grach, miałem 
przyjemność rozmawiać z Jonem Everistem – kom-
pozytorem muzyki do BattleTech i Disintegration.

Nie forsuję kreatywności, ale 
wierzę w to, że kreatywność 
przychodzi wraz ze stałym na-
tężeniem pracy.

Jon, niektórzy kompozytorzy skupiają się 
na jednym instrumencie, który determi-
nuje ich pomysły, podczas gdy Ty potra-
fisz grać na perkusji, gitarze, pianinie i 

pracujesz z orkiestrami symfonicznymi, 
łącząc elektroniczne partie z nagraniami 
na żywo. To całkiem spora dawka różno-
rodność! Czy masz jakiś jeden instrument, 
który jest ci szczególnie bliski, kiedy za-
czynasz tworzyć nowe szkice?
Użyłbym sformułowania “potrafię grać” 
bardzo luźno w tym przypadku – powie-
działbym, że jestem całkiem biegły na kilku 
instrumentach (pianino, perkusja, gitara), 

jon 
everist 
wierzę w to, że kreatywnoŚć  
przychodzi wraz ze staŁyM  
natężenieM pracy

© Jon Everist 
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znawać. Podążasz za nimi gdziekolwiek 
prowadzą i pozwalasz rzeczom toczyć się 
naturalnie.

Twój soundtrack do BattleTech zdobył cał-
kiem sporo nagród dla najlepszej muzyki 
z gry. Ostatnio pracowałeś z V1 Interactive 
i marcusem Lehto czy Jackiem menhor-
nem przy Desintegration, o czym poroz-
mawiamy z chwilę. Czy masz może jakieś 
przyzwyczajenia i nawyki, które nie zmie-
niły się od Twoich zupełnych początków? 
może używasz wciąż tego samego progra-
mu DAW albo przechodzisz przez te same 
kroki procesu tworzenia albo przywykłeś 
do jakichś detali, bez których nie mógłbyś 
pracować?
Myślę, że jestem jednym z tych kompozy-
torów, którzy bez przerwy się zmieniają. 
Sądzę, że jeśli robiłbym rzeczy w ten sam 
sposób albo wykorzystywał te same proce-
sy, to straciłbym zmysł tej kreatywnej iskry. 
Choć jednocześnie wydaje mi się, że to nie 
jest całkowicie prawda – jedna rzecz, która 
się nie zmienia, to że wstaję rano i pozwa-
lam sobie eksplorować pomysły w bardzo 
podobny sposób. Nie forsuję kreatywności, 
ale wierzę w to, że kreatywność przychodzi 
wraz ze stałym natężeniem pracy. Nawet 
jeśli ta “praca” to tylko siedzenie i rozmy-
ślanie. Dla mnie ten zawód jest w całości 
związany z akcją. Zawsze chodzi w nim o 
zrobienie tego pierwszego kroku i przeła-
manie przeszkody na drodze albo znalezie-
nie drogi naokoło. I właśnie utrzymywanie 
tej stałości natężenia pracy to coś, co dla 
mnie się nie zmieniło. Nie chcę przez to 
powiedzieć, że jestem na najwyższych ob-
rotach każdego dnia.

W niektóre dni studnia jest zupełnie sucha 
albo pomysł z forsowaniem kreatywno-
ści po prostu się nie sprawdza, ale również 
wtedy uznaję te “dni wolne” za ich własną 
formę pracy. Długie spacery czy odpoczy-
nek z rodziną, rozluźnianie się i ładowa-
nie baterii, tworzy potencjalną energię na 
przyszłą kreatywność. Jestem też jednym 
z tych kompozytorów, dla których pisanie 
muzyki, kiedy nie czują się dobrze fizycznie, 
jest trudne. Potrzebuję dobrze się wyspać, 
poćwiczyć i mieć w sobie jakąś dawkę we-

wnętrznego spokoju, zanim poczuję się w 
pełni kreatywny i wskoczę w ten stan, w 
którym wszystko przepływa, gdzie mam 
najwięcej empatii.

Wielu artystów zgodziłoby się 
ze stwierdzeniem, że jeśli robią 
i czują te same rzeczy co 4 czy 
5 lat temu.

Nie zgadzam się z powszechną opinią, 
że tworzenie muzyki jest odbiciem we-
wnętrznego cierpienia. Myślę, że każda 
empatyczna osoba (a wierzę, że większość 
kompozytorów musi być niewiarygod-
nie empatyczna) już zastanawia się nad 
niesprawiedliwością i cierpieniem świata 
bardziej niż przeciętny człowiek. Od roz-
poczęcia pierwszych prac nad BattleTech 
zmieniłem już swój DAW, zmieniłem swój 

ale rzadko czuję się komfortowo nagrywa-
jąc te fragmenty samodzielnie, jeśli mają 
w sobie coś złożonego. Zostawiam to pro-
fesjonalistom. Z drugiej strony bardzo do-
brze czuję się w pracy z syntezatorami, 
dlatego zawsze bardzo chętnie włączam 
je do moich soundtracków. Nawet wtedy 
bardzo często polegam na pomocy profe-
sjonalistów czy synth programmerów, jak 
moi przyjaciele: Drew Jordan i Chris Bur-
gess, których pracę słychać w muzyce do 
Disintegration.

Są kompozytorzy, których naprawdę po-
dziwiam i którzy jednocześnie są ekstre-
malnie utalentowanymi wykonawcami, jak 
Sarah Schachner (smyczki) czy Will Roget 
(flet), ale ja nie jestem nawet blisko ich po-
ziomu biegłości. Mam skłonność do two-
rzenia przede wszystkim na pianinie, żeby 
sformułować melodie, akordy, harmonie. I 
kiedy mam już trochę pomysłów w Cubase, 
zaczynam orkiestrować innymi instrumen-
tami i obrabiać te pomysły w bardziej reali-
styczne wizje tego, czym mogą być.

Od czego zaczynasz, kiedy tworzysz? Od 
melodii, rytmu, nastroju? Co jest takim 
najważniejszym czynnikiem, wokół które-
go owijasz swoje pomysły?
Dobre pytanie. Dla mnie to zmienia się za 
każdym razem, kiedy siadam do pisania. 
Czasem od razu złapię jakąś melodię w gło-
wie i wtedy zaczynam rozwijać ją harmo-
niami, które stopniowo wpływają na siebie. 
Czasem siądę właśnie z zamysłem napisa-
nia najpierw melodii i wtedy odkryję jakiś 
ciekawy rytm, który muszę nagrać – któ-
ry potem działa na melodię czy harmonię. 
Innym razem bazuję bardziej na nastroju, 
gdzie tworzę tekstury na moim syntezato-
rze modularnym i nagrywam ciekawe frag-
menty, kiedy pomysł na melodię albo rytm 
wybija się na chwilę.

Wszystko, co tak naprawdę robię w każ-
dym z tych scenariuszy, to próby wykre-
owania tego momentu odkrycia. Kiedy 
czujesz tę iskrę w stylu “ooo, to brzmi 
świetnie!”, to właśnie są małe drogowska-
zy, które jako kompozytor musisz rozpo-

© V1 Interactive 
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osobiście zanim pandemia się zaczęła. 
To było wspaniałe. Zdecydowałem, że 
będziemy nagrywali z mniejszą grupą 
muzyków niż przy BattleTech, wybiera-
jąc tylko 19 smyczków i 10 dęciaków. To 
było bardzo zorientowane na możliwość 
nagrania wszystkiego, czego potrzebo-
waliśmy w jeden dzień. Mieliśmy prawie 
190 stron muzyki do przejścia, prawie 55 
minut do nagrania, a to bardzo dużo jak 
na jeden dzień.

Muzycy byli wyśmienici i dali radę w każ-
dym utworze. To naprawdę bardzo mnie 
rozluźniło, kiedy zagrali Main Theme po 
raz pierwszy i od razu niemal perfekcyjnie. 
Ogromną część składową tego stanowi do-
bra orkiestracja i kopiowanie partytur, które 
zrobili moi przyjaciele, odpowiednio: Bren-
don Williams i Landon Ashby. Kiedy party-
tura jest dobrze zanotowana i czytelna, mu-
zycy mogą się odprężyć i po prostu skupić 
na graniu.

To musi być wyjątkowe uczucie dla kom-
pozytora, żeby trzymać winyl ze swoją 
własną muzyką. Podejrzewam, że to nie-
porównywalne z cyfrowymi playlistami, 
bo jest bardzo materialne i dość osobi-
ste. Pamiętasz swoją pierwszą myśl, kie-
dy fizycznie trzymałeś w rękach swoją 
muzykę?
To prawda, to jest bardzo wyjątkowe. Nigdy 
nie sądziłem, że coś takiego może mnie spo-
tkać. Zawsze jestem zdumiony, kedy wydaję 
nagranie albo CD i ludzie faktycznie chcą je 
kupić. Myślę, że moje pierwsze utwory, któ-
re zostały wydane fizycznie, to Shadowrun 
Hong Kong, które pojawiły się na podwój-
nym CD. Nie mogłem uwierzyć, że ludzie 
to kupowali i w dodatku chcieli, żebym się 
podpisał na ich egzemplarzach. To było bar-
dzo surrealistyczne odczucie. Mój pierwszy 
wytłoczony winyl był z muzyką do Necropo-
lis w 2016, tak myślę, i to było bardzo fajne 
uczucie. Ta gra nie była takim hitem, jakiego 
wszyscy się spodziewali, ale ja wciąż jestem 
ogromnie dumny z tej muzyki, a sam winyl 
wciąż wisi na ścianie w moim studio.

Jako kompozytor do gier wideo na pewno 
często musisz być pytany o Twoje gamer-

skie, muzyczne korzenie i inspiracje, ale 
czy są jakieś zespoły albo gatunki nie-
związane z grami, które również mają na 
Ciebie wpływ?
Bardzo wiele. Dorastałem w eklektycznym 
guście muzycznym. W muzykę wszedłem 
po raz pierwszy właśnie z gier. Final Fan-

© Jon Everist

© Jon Everist

szablon chyba 5 razy, zmieniłem ustawie-
nia komputera, dodałem kilka samplerów, 
zacząłem używać całkowicie innych bi-
bliotek orkiestrowych, rozwinąłem swoje 
słownictwo muzyczne, rozwinąłem swoją 
artystyczną wrażliwość itd. Myślę, że wielu 
artystów zgodziłoby się ze stwierdzeniem, 
że jeśli robią i czują te same rzeczy co 4 
czy 5 lat temu, to prawdopodobnie nie idą 
do przodu tak mocno.

Soundtrack do Disintegration to bardzo 
kompletny album, który ma całkiem fil-
mowy nastrój. Czy mógłbyś opowiedzieć 
nam jak ten projekt się zaczął?
Zostałem zaproszony do pracy nad Disin-
tegration na początku 2018. To było nie-
spodziewane spotkanie. Widziałem, że 
moja przyjaciółka dostała pracę w studiu, 
o którym wcześniej nie słyszałem. Wysła-
łem jej wiadomość z gratulacjami, pytając 
nad czym będzie pracowała i dodając w 
żartach “Daj znać, jeśli będziecie potrze-
bowali jakiejś muzyki”. Byłem zaskoczony, 
kiedy odpisała mi “No cóż… właściwie to 
potrzebujemy”. Nie byłem w tamtym mo-
mencie świadomy, że Marcus Lehto stał za 
sterem V1 Interactive, a oczywiście Halo 

bardzo mnie fascynowało, kiedy byłem w 
szkole średniej i grałem w serię przez stu-
dia aż do teraz.

Podobnie w Destiny. Kiedy pierwszy raz 
spotkałem Marcusa było dla mnie ja-
sne, że ma bardzo wyraźną wizję ich 
gry i wielkie aspiracje co do tego, czym 
chce, żeby ta gra była. To było unikalne 
połączenie pierwszoosobowej strzelanki 
z silnym naciskiem na opowieść i budo-
wę świata. Marcus mówił bardzo dużo w 
muzycznym języku, którego potrzebo-
wał do gry, i chciał być zaangażowany w 
każdy aspekt jej tworzenia, włączając w 
to muzykę. Po tym pierwszym spotkaniu 
napisałem główny motyw projektu jako 
próbę takiej muzycznej palety, która we-
dług mnie była adekwatna. Na szczęście 
bardzo mu się spodobało.

Twoje kompozycje zostały nagrane razem 
z Budapest Scoring Orchestra, podobnie 
jak muzyka do BattleTech. Znaliście się już 
teraz bardzo dobrze czy jednak tym razem 
coś Cię zaskoczyło?
To było doskonałe doświadczenie. Ja i 
mój aranżer uczestniczyliśmy w sesjach 

© Jon Everist

tasy III (SNES) był prawdopobonie tym, co 
sprawiło, że faktycznie zainteresowałem 
się tworzeniem muzyki. Zacząłem grać 
na perkusji i, mimo że nie było mnie stać 
na mój własny zestaw, to radośnie roz-
waliłem jeden od mojego sąsiada, grając 
Rage Against the Machine przez długie 
godziny. Dosłownie – zniszczyłem każdy 
naciąg na bębnach i każdy talerz i musia-
łem pracować, żeby oddać im pieniądze, 
i żeby pozwolili mi dalej grać! Lata 90. i 
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początek XX wieku były świetnym czasem 
dla muzyki; zainteresowałem się produk-
cję elektroniki i hip-hopu przez słuchanie 
takich artystów, jak: Aesop Rock, Mos Def, 
MF Doom, Radiohead, Wu Tang, Mr Lif, 
Bjork and Aphex Twin.

Nigdy nie przypuszczałem, że również dla 
mnie będzie to możliwe, żeby być kom-
pozytorem muzyki do gier czy filmów, ale 
uwielbiałem ich soundtracki. Bardzo szano-
wałem Amona Tobina, więc kiedy zobaczy-
łem, że napisał muzykę do Splinter Cell Ca-
hos Theory, w końcu pomyślałem: “Whoa… 
może mogę to zrobić!”. Moja miłość do pro-
dukcji hip-hopu zainspirowała mnie do ku-
pienia sampler keyboardu, starego Ensoniq 
ASR 10. Wtedy bym tego nie wiedział, ale 
jest bardzo podobny do tego, co robię teraz, 
grając sample na keybordzie do stworzenia 
i zorkiestrowania muzyki. Zamiast 100 luź-
nych dysków, mam 4 TB sampli na SSD… 
Witamy w przyszłości!

no właśnie, Disintegration dzieje się w 
odległej przyszłości. Zbyt daleko od tego, 
gdzie teraz jesteśmy, żeby zgadnąć cokol-
wiek, ale rzućmy okiem na tworzenie mu-
zyki w najbliższych 100 latach. Jak myślisz, 
jaki będzie kierunek branży gier wideo i 
ogólnie muzyki?
Trudno powiedzieć. Słyszę wielu ludzi 
przekonanych, że kompozytorzy będą 
zastąpieni przez AI. Myślę, że jest w tym 
trochę prawdy, jeśli chodzi o jakieś mo-
tywy do TV albo treści online, ale trudno 
sobie wyobrazić, że kompozytor całkowi-
cie nie gra roli. Jedna rzecz, którą widzę 
bardzo wyraźnie z biegiem lat, to że tech-
nologia zabiera coraz więcej rzeczy, które 
stoją nam na drodze. Chodzi mi o to, że 
zaledwie 15 lat temu potrzebowałeś sza-
lonego budżetu i zestawu superkompute-
rów, żeby stworzyć przekonującą muzykę. 
Albo kiedy próbowałem wczytać projekt 
na moim ASR 10, musiałem manualnie 
ładować 12 osobnych dysków i czekać 20 
minut, żeby wszystko się uruchomiło. Te-
raz mogę wejść do swojego studia, włą-
czyć sampler i komputer i 5 minut później 
mam już całą orkiestrę i tysiące innych in-
strumentów pod palcami.

Maciej baska

Cieszę się tworzeniem muzyki 
samodzielnie, a więc bardziej 
poprzez kreatywne wyczucie 
niż poprzez złożony program.  
– Jon Everist

Trudno sobie wyobrazić, jakie inne bariery 
mogą być jeszcze usunięte z procesu two-
rzenia, ale wyobrażam sobie, że AI będzie 
odgrywało rolę właśnie w tym. Jeśli cho-
dzi szczególnie o gry wideo, to jest to trud-
ne to przewidzenia. Wyobrażam sobie, że 
moc komputerów osiągnie taki poziom, że 
niemożliwe pomysły staną się czymś po-
wszechnym. Może być tak za 50 lat, że włą-
czysz grę, a gra będzie pisała dla Ciebie mu-
zykę w czasie Twojego grania, w zależności 
od tego jak grasz. Bardzo dużo takiej inte-
raktywności robimy obecnie manualnie, 
ale jeśli moglibyśmy w zasadzie przecho-
wywać DAW i wszystkie sample wewnątrz 
samej gry, i nauczyć grę naszego języka 
kompozytorskiego, to nie ma powodu, dla 
którego komputer nie mógłby napisać mu-
zyki za nas.

Więc może w odległej przyszłości kom-
pozytor tylko określi ograniczenia swojej 
kompozycji i wprowadzi jakiś rodzaj kom-
pozytorskiego języka (główny motyw itd), 
a resztę zrobi za niego growy silnik audio? 
Dla mnie to brzmi jak przerażająca przy-
szłość, szczerze mówiąc. Cieszę się tworze-
niem muzyki samodzielnie, a więc bardziej 
poprzez kreatywne wyczucie niż poprzez 
złożony program. Tak jak malarz woli nama-
lować krajobraz zamiast pozwolić wykonać 
to w całości maszynowo uczącej się AI. Na 
tę chwilę jestem zadowolony, że mogę pi-
sać muzykę własnoręcznie!

RökI
oRiginal sounDtRack

by AEthER

10% RAbAtu
na hasło gamemusic na wszystkie 

(z wyłĄczeniem PRe-oRDeRów) tytuły w Black scReen RecoRDs
hasło ważne 17.10–30.10.

kuP teRaz!

https://blackscreenrecords.com/collections/all-releases/products/roki-official-soundtrack-by-aether
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Supergiant Games, studio znane z Ba-
stion, Transisitor i Pyre, wydało nie-
całe dwa lata temu grę Hades, która 
przez dość spory czas była dostępna 
jedynie na Epic Games Store, ale teraz 
można już ją znaleźć także na Steamie. 
Muzykę do niej skomponował Darren 
Korb, kompozytor innych gier dewelo-
perów z San Francisco. 

darren 
korb 
praca z supergiant gaMes 
pozwoliŁa Mi osiągnąć 
rzeczy, których nigdy sobie 
nie wyobrażaŁeM

© Darren Korb 
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W swoich korzeniach Hades jest 
mieszanką poprzednich gier stu-
dia, dlatego też postanowiłem po-
rozmawiać z kompozytorem o two-
rzeniu muzyki, który przywodzi na 
myśl Bliski Wschód...tyle że z do-
datkiem kilku ciężkich riffów na gi-
tarę elektryczną.
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gry? Jakie instrumenty by tam pasowały? 
Jaki styl muzyczny wzmocni wymowę gry, 
którą tworzymy? Jaki rodzaj muzyki mogę 
sprawnie stworzyć, by była przekonująca? 
Nie miałem na celu odejścia od swojego 
stylu. To raczej był wniosek uzyskania odpo-
wiedzi na te pytania. No i przy okazji to też 
świetna zabawa!

Nie nazwę czegoś skończo-
nym, dopóki nie będę zadowo-
lony z tego, jak to brzmi. 

Zdarzyło się coś szalonego kiedy praco-
wałeś z Supergiant?
Dużo rzeczy! Ostatnio nagrałem kilka 
świetnych wykonań. Ashley Bratt i ja wyko-
naliśmy orkiestralne aranżacje piosenek ze 
wszystkich gier z orkiestrą kameralną pod 
batutą Austina Wintory. Dla 3000 osób na 
PAX East, a w zeszłym roku na PAX West. 
Ashley i ja graliśmy akustycznie w Londy-
nie. W zasadzie za każdym razem zbiera 
się tam sto/tysiąc [sic!] osób, żeby zobaczyć 
jakiś występ z Supergiant, to naprawdę 
niesamowite.

Po 10 latach pracy z SPG, chciałbyś prze-
robić jakiś album lub dokonać jakichś 
zmian?
Nie nazwę czegoś skończonym, dopóki 
nie będę zadowolony z tego, jak to brzmi. 
Staram się jak tylko mogę, żeby się pogo-
dzić z każdym kawałkiem, jaki wydaję. W 
tym momencie, nie należy już on do mnie. 
Na pewno wiele utworów, które mógłbym 
przerobić, dziś brzmiałyby inaczej, ale to nie 
jest coś złego!

W dzisiejszym świecie muzyka jest dla nas 
tylko tłem do pracy czy czymś więcej?
Zależy od osoby. Podejrzewam, że dla wielu 
osób łatwe jest włączenie jakiejś potężnej 
playlisty i zajęcie się własnymi problema-
mi, bo serwisy streamingowe sprawiły, że 
ma się w zasadzie dostęp do czegokolwiek 
się chce. Wydaje mi się, że nawrót vinyli jest 
odpowiedzią na to. Jest coś specjalnego w 
tym, że musisz niańczyć nagranie przez 20 
minut w świadomości, że zaraz musisz je 
obrócić. To zachęca do aktywnego odsłu-

chu, co jest dzisiaj zapewne czymś rzadkim. 
Ja nie mogę słuchać muzyki jak pracuję, bo 
moja praca opiera się w końcu o audio.

Powiedziałeś, że muzyka jest kosmicznym 
językiem, który nie zna granic. mógłbyś 
rozwinąć tą myśl?
Hmmmm....nie pamiętam, jak to mówi-
łem, ale ma to sens. Uważam, że muzyka 
jest czymś, co może wywołać silną emo-
cjonalną reakcję bez względu na język czy 

©Supergiant Games

©Supergiant Games

©Supergiant Games
©Supergiant Games
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Naprawdę uważam się za 
szczęśliwca, że moja praca fak-
tycznie przynosi tyle spełnie-
nia i frajdy.

Jak wygląda typowy dzień pracy nad mu-
zyką do Hadesa?
Zależy od utworu, nad którym pracuję. Je-
żeli to jest dłuższy utwór, który towarzyszy 
walce w zaświatach, to zaczynam nad chwy-
tami na jeden ze śródziemnomorskich in-
strumentów. Zdobyłem ich kilka na począt-
ku pracy nad projektem (bouzuki, baglamę 
i lavtę) i na nich buduję fundament. Potem 
rozbudowuję strukturę utworu i nagrywam 
te wszystkie różne instrumenty pod kon-
kretną aranżację. Potem w zasadzie dupli-
kuję formę utworu dla wersji hardrocko-
wej tego samego pomysłu, wykorzystując 
tradycyjną, rockową aranżację. Nagrywam 
gitarę, linię na bass, perkusję. Przeważnie 
zajmuje mi to kilka tygodni, żeby złożyć taki 
utwór, od początku do końca.

Z utworami wokalnymi jest inaczej. Czasa-
mi pisanie tekstów zajmuje dużo czasu, ale 

kawałki w Hadesie są przeważnie dosyć roz-
budowane, więc to powolne dodawanie do 
siebie fragmentarycznych muzycznie, roz-
budowanych sekwencji. 

minęło 10 lat, odkąd zacząłeś współpra-
cować ze studiem Supergiant Games. Jak 
wspominasz ten czas?
To było bez wątpienia najlepszych 10 lat mo-
jego życia! Naprawdę uważam się za szczę-
śliwca, że moja praca faktycznie przynosi 
tyle spełnienia i frajdy, i to jeszcze wśród tak 
niesamowitych, utalentowanych kolegów, 
którzy są równie świetnymi ludźmi. Praca 
z Supergiant Games pozwoliła mi osiągnąć 
rzeczy, których nigdy sobie nie wyobraża-
łem. Reakcja ludzi na moją muzykę do gier 
była czasami przytłaczająca. Kompletny 
szał, naprawdę to doceniam!

muzyka z Hadesu wcale nie przypomina 
żadnej twoich poprzednich kompozycji. 
Czy zamierzałeś zmieniać swój styl?
Ogólnie rzecz ujmując, moje podejście do 
stylu muzycznego projektu jest kombina-
cją odpowiedzi na takie pytania: Jaki styl 
muzyczny ma znaczenie w tym świecie 
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kulturę. To jest coś w nas, w ludziach. Rezo-
nujemy z harmonijnymi wibracjami w po-
wietrzu. Może to ma coś wspólnego z na-
szym wrodzonym dążeniem do organizacji 
wszystkiego.

Zagrałeś wiele koncertów w uSA przez 
ostatnie dwa lata. Jest jakaś szansa, że 
przyjedziesz do europy?
Ashley i ja mieliśmy ten styczniowy koncert 
w Londynie. Chcielibyśmy zagrać więcej, 
gdyby pojawiła się okazja i odpowiednia 
ilość czasu. Trasa pewnie by nie zadziałała, 
bo cały czas pracuję nad kolejną grą SPG. 
Jak zniknę na miesiąc czy dwa, nikt nie bę-
dzie dbać o audio!

Stwierdziłem, że każda gra, 
jaka dzieje się w piekle, musi 
zawierać jakąś dozę metalu.

Zawsze pracujesz sam, kiedy robisz muzy-
kę dla gier? Jest tak przez budżet czy po 
prostu tak wolisz?
Na początku to było spowodowane przez 
mały budżet. Nauczyłem się jednak do-

ceniać ten proces, w którym patrzę, gdzie 
ponosi mnie ciekawość. Muszę jednak 
przyznać, że zarządzanie orkiestrą jak aran-
żowaliśmy utwory dla Supergiant Orchestra 
razem z Austinem Wintory i Brianem LaGu-
ardią, orkiestratorem, było świetną zabawą! 
Nie mogę wykluczyć jakiejś kolaboracji w 
przyszłości!

Jak zaczynałeś pracę nad Hadesem, czym 
się inspirowałeś?
Wiedziałem, że chce mieć w tej pracy in-
strumenty śródziemnomorskie, ale i same 
muzyczne pomysły, które przywiodą na 
myśl sam styl śródziemnomorski. Stwier-
dziłem też, że każda gra, jaka dzieje się w 
piekle, musi zawierać jakąś dozę metalu. 
Na dodatek, chciałem odzwierciedlić też 
lekki ton gry i wyszło na to, że uzyskałem 
brzmienie thereminu (z Casio SK-1), który 
przypominał mi muzykę na Halloween czy 
starych filmów sci-fi, w taki narzucający się 
sposób. Z tych elementów wyszła muzyka 
do Hadesa!

©Supergiant Games 
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Ścieżki DŹwiĘkowe z gieR na auDioFilskich winylach 

nASZe WYDAWnIcTWA

LITTLE ORPHEUS 
(ORIGINAL SOUNDTRACK) 

BY JESSICA CURRY 
& JIM FOWLER

RISK OF RAIN 2 
(ORIGINAL SOUNDTRACK) 

BY CHRIS CHRISTODOULOU

RöKI (ORIGINAL 
SOUNDTRACK) 

BY AETHER

VA-11 HALL-A (COMPLETE 
SOUND COLLECTION) BY 

GAROAD (CD)

VAMPYR (ORIGINAL SO-
UNDTRACK) BY OLIVIER 

DERIVIèRE

RISK OF RAIN 
(ORIGINAL SOUNDTRACK) 

BY CHRIS CHRISTODOULOU

YUPPIE PSYCHO 
(ORIGINAL SOUNDTRACK) 

BY GAROAD

DIVINITY: ORIGINAL SIN 2 
(ORIGINAL SOUNDTRACK) 

BY BORISLAV SLAVOV

RAIN WORLD (ORIGINAL 
SOUNDTRACK) BY JAMES 

PRIMATE

DEAR ESTHER 
(ORIGINAL SOUNDTRACK)

 BY JESSICA CURRY

DEADBOLT 
(ORIGINAL SOUNDTRACK) 

BY CHRIS CHRISTODOULOU

ERICA (ORIGINAL 
SOUNDTRACK) 

BY AUSTIN WINTORY

BATTLETECH (ORIGINAL 
SOUNDTRACK) BY JON 

EVERIST

THE MUSIC 
OF THE INNER WORLD 

(OFFICIAL SOUNDTRACK) 
BY CHRISTIAN BARTH

SO LET US MELT 
(OFFICIAL SOUNDTRACK) 

BY JESSICA CURRY

OTHERCIDE 
(ORIGINAL SOUNDTRACK) 

BY VARIOUS ARTISTS

BLOOD & TRUTH 
(ORIGINAL SOUNDTRACK) 

BY JOE THWAITES 
& JIM FOWLER

ANNO 1800 (ORIGINAL 
GAME SOUNDTRACK) BY 

DYNAMEDION

SHADOWRUN: 
DRAGONFALL 

(OFFICIAL SOUNDTRACK) 
BY JON EVERIST

JESSICA CURRY 
BUNDLE

https://blackscreenrecords.com/collections/all-releases


W
Y

W
IA

D
Y

W
Y

W
IA

D
Y

150 151

Jest kompozytorem znanym z Bro-
ken Age, Grim Fandango, Hearthsto-
ne, Full Throttle i wielu innych świet-
nych gier, których nie sposób zliczyć. 
Peter McConnell opowiedział nam o 
tym, jak niespełniona gwiazda rocka 
została ikoną muzyki do gier wideo, 
o życiu na wsi i o tym, jak orkiestra 
symfoniczna wpłynęła na ścieżkę 
dźwiękową do Broken Age.

Co sprowadziło cię na drogę muzyki do 
gier i kiedy w ogóle zainteresowałeś się 
komponowaniem?
Hmm, jak to ująć, żeby nie przedłużać? Cóż, 
zaczęło się prawie od chwili narodzin! Jako 
dziecko mieszkałem w Szwajcarii. Miałem 
poważnie chore gardło i nie mogłem nawet 
mówić. Więc jak wyzdrowiałem, od razu 
zacząłem śpiewać. I nigdy nie przestałem. 
Niektóre z moich najstarszych wspomnień 
są związane właśnie z muzyką. 

peter  
Mcconnell 
chciaŁeM być, nie wieM,  
gwiazdą rocka

© Johan Köhn 
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Teraz szybko college. Wtedy myślałem, że 
zostanę naukowcem. Potem zdałem sobie 
sprawę, że jednak tego nie chcę; że studio-
wałem to, co uważałem, że powinienem 
studiować, a nie to, co naprawdę kocham. 
Więc skupiłem się na muzyce. Dużo się 
wtedy działo, cała nowa fala na przykład, no 
i Mac wtedy robił się potężny.

Zobaczyłem Monkey Island i 
wtedy ujrzałem prawdziwy po-
tencjał tej muzyki.

Ukończyłem college po 6 latach (kilka lat po-
szło na przerwy). Wydali też Maca, a ja ukoń-
czyłem studia w 1984 roku, więc uczyłem lu-
dzi, jak go używać. To było w studiu muzyki 
elektronicznej na Harvardzie. Chociażby Stevie 
Wonder grał tam na pierwszej Yamaha DX7, 
kiedy był na trasie koncertowej w Harvard Law 
School. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem to 
DX7. Jeden facet wstał podczas Q&A i zapytał 
Steviego: „Co to do cholery jest?”. Po kilku mie-
siącach mieliśmy już jeden w studiu Harvardu.

Kiedy skończyłem szkołę, nie miałem po-
mysłów, jak zarabiać. Chciałem zostać, 

nie wiem, gwiazdą rocka. Mogłem prze-
cież pracować z technologią dźwiękową, 
no i właśnie tak dostałem pracę w firmie 
Lexicon. Wytwarzali jednostki Reverb. Mój 
kumpel z uczelni, i przyszły współpracow-
nik, Michael Land, również tam pracował. 
To było w latach 1986-1987, więc przemysł 
gier był wtedy w powijakach. Geeki dalej 
wielbiły Zorka. Miałem obsesję na punkcie 
tej gry! Zork został napisany na DEC PDP-
10 (komputer mainframe) przez kilku go-
ści z MIT. Każdy inżynier, jakiego znałem, 
pracował na maszynie DEC Unix i grał w 
oryginalną wersję tej gry. To była odzna-
ka honoru wśród maniaków kompute-
rowych: zdobywanie każdego punktu w 
oryginalnym Zorku. Za ten ostatni trzeba 
było wysłać kartkę pocztową na nieznany 
adres do znalezienia w grze. 

W 1989 roku mój przyjaciel Michael Land 
opuścił Lexicon i przeniósł się do Bay Area 
w San Francisco, gdzie uzyskał tytuł... magi-
stra muzyki, więc zaplanowaliśmy założenie 
zespołu. Zamierzałem rzucić pracę, wyje-
chać na Zachód i dołączyć do niego w reali-
zacji naszego planu. Cóż, plan się rozpadł w 
międzyczasie, ale potem Michael Land do-

stał pracę w LucasArts. Więc nie jechałem 
na Zachód, ale nadal grałem w zespołach, 
kodowałem dla Lexiconu i głodowałem 
jako artysta, jak w prawdziwej bohemie.

Michael Land pracował nad systemem im-
plementacji muzyki do gier w LucasArts. 
Przyprowadził mnie, żebym go sprawdził. 
Wtedy też zobaczyłem Monkey Island i uj-
rzałem prawdziwy potencjał tej muzyki. 
Zdałem sobie sprawę, że gry wideo zaczę-
ły stawać się dramaturgicznym medium, 
z partyturami i innymi ciekawymi rzecza-
mi. Dostałem okazję rozpocząć tam pra-
cę, pomagając Michaelowi w pracy nad 
systemem iMUSE (Interactive Music Stre-
aming Engine), który był później używa-
ny w kilku grach studia. Potem mogłem 
napisać trochę muzyki. To była naprawdę 
bardzo duży krok dla mnie: miałem roz-
mowę kwalifikacyjną, podczas której nie 
tylko przekazywałem CV, ale także kasetę 
z demo! Poczułem, że naprawdę zaistnia-
łem się w świecie. Muzyka wkrótce stała 
się częścią mojej pracy.

Wyszło na to, że przepracowa-
łem dla Lucas Arts 10 lat zanim 
odszedłem.

Od tamtych czasów zawsze się starałem, 
aby moja codzienna praca miała w sobie 
więcej i więcej muzyki. Cały czas. Stwo-
rzyliśmy Monkey Island 2 i Indiana Jones 
and the Fate of Atlantis, pierwsze rzeczy 
dla iMUSE. Wyszło na to, że przepracowa-
łem dla Lucas Arts 10 lat zanim odszedłem 
i zostałem niezależnym kompozytorem w 
2000 r.. Wkrótce potem Michael Land i ja 
pracowaliśmy razem nad jednym projek-
tem medialnym, który zakończył się zupeł-
ną katastrofą finansową!

Czy ten projekt ujrzał kiedyś światło dzienne?
Nie istnieje od dawna. To była witryna me-
dialna SmashMash tworzona przez użyt-
kowników. Nie trafiliśmy wtedy czasowo, 
to było niestety trudne. Doświadczenie po 
byciu przedsiębiorcą w Dolinie Krzemowej 
jest przydatne, jednak chciałbym, żeby zdo-
bywanie go nie zajmowało tyle czasu.

Wspomniałeś, że obecnie pracujesz jako 
niezależny kompozytor. Opowiesz mi tro-
chę o tym sposobie życia?
Tak, obecnie pracuję sam w studiu tuż obok 
mojego domu, który znajduje się w wiej-
skiej części hrabstwa Marin za San Fran-
cisco. Jest na zboczu wzgórza, obok jest 
dużo otwartej przestrzeni. W naszym mie-
ście jest tylko poczta i sklep wielobranżowy 
ze słupkiem do przywiązywania koni, któ-
ry naprawdę jest używany! W okolicy jest 
mnóstwo koni i hipisów, do których już na-
leżę do pewnego stopnia.

W domu mogę patrzeć, jak dorastają moje 
dzieci i jednocześnie komponować muzykę. 
Próbowałem stworzyć życie, które będzie 
polegało na przebywaniu z rodziną i pisaniu 
muzyki. Mam szczęście, że do tej pory mo-
głem to robić. Nigdy nie wiadomo, bo bycie 
muzykiem nie oferuje dużo stabilności.

© Double Fine Productions
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Patrząc na twoje osiągnięcia, powiedział-
bym, że nie masz się czym przejmować!
Ludzie tak mówią! Ale mówię Ci: ilość głu-
piego szczęścia, jakie miałem, żeby móc pi-
sać całą tą muzykę, jest niewyobrażalna.

A skoro mowa o szczęściu, możesz mi po-
wiedzieć, w jaki sposób udało ci się namó-
wić melbourne Symphony Orchestra do 
wykonania muzyki do Broken Age?
Ciekawa historia. Kiedy po raz pierwszy 
dowiedziałem się o kampanii Double Fine 
Adventure na Kickstarterze, zebranie takiej 
kwoty było imponującym osiągnięciem. 
Jednak, wiele osób spoza branży gier nie 
rozumie, jak niesamowicie małą kwotą są 3 
miliony dolarów. To była naprawdę wyjątko-
wa gra, więc jeżeli było coś, czego chcieliśmy 
być pewni, to tego, że jak najwięcej muzyki 
będzie nagrane live. Więc jeśli mieliśmy uży-
wać syntetyzowanych dźwięków, musieli-
śmy mieć dobry powód. Dyskutowaliśmy o 
użyciu małego zespołu, sekstetu ze smycz-
kami i dęciakami. Jednak wraz z postępem 
prac nad grą stało się jasne, że naprawdę 
potrzebowaliśmy większego kalibru.

W międzyczasie pracowałem nad orkie-
stracją do Grim Fandango dla Andrew 
Pogsona z Melbourne Symphony Or-
chestra. Zadzwonił do mnie na początku 
2013 roku i powiedział, że jest wielkim fa-
nem mojej muzyki z czasów LucasArts. 
Myślał nad tym, czy mógłbym zebrać 
muzykę z gier LucasArts do wykonania 
na koncercie w Australii, a ja oczywiście 
się zgodziłem! To w zasadzie cała histo-
ria, przez wszystkie licencje należące do 
Disneya, nawet jeśli w tamtym czasie nie 
byli tego świadomi. To jakiś cud, że udało 
mi się znaleźć w Disneyu odpowiednich 
ludzi, aby uzyskać zgodę.

Kiedy masz już zarezerwowaną 
orkiestrę, czas staje się bardzo 
cenny.

Pracowałem więc nad aranżacją i jedno-
cześnie nad muzyką do Broken Age. W tym 
czasie współpracowałem z orkiestratorem, 
moim przyjacielem Jonathanem Sacksem. 
Pracował razem z kompozytorem Randym 

Newmanem przy Toy Story, Autach, Potwo-
rach i Spółka, itd. Ja  pracowałem z Jona-
thanem nad stworzeniem takiej orkiestracji 
do Grim Fandango, którą zawsze chciałem 
robić, chociaż na którą w czasach LucasArts 
nie mieliśmy funduszy.

Pewnego dnia dostałem e-maila od An-
drew Pogsona. Dowiedział się, że pracuję 
nad ścieżką dźwiękową do Broken Age. W 
tym samym czasie zastanawiałem się, czy 
byłby sposób na zaangażowanie Melbourne 
Symphony Orchestra do Broken Age. An-
drew zapytał mnie, czy kiedykolwiek zasta-
nawiałem się nad tym, i odpowiedziałem, 
że faktycznie – zastanawiałem się. Czytał mi 
w myślach! Okazało się, że Andrew Pogson 
był zwolennikiem pomysłu!

Nie ma sposobu, dzięki któremu mogliby-
śmy wykonać 25 minut muzyki do Broken 
Age w normalnych warunkach bez pomo-
cy Andrew. Mieliśmy wielkie szczęście. Na-
grywanie było obsługiwane zdalnie, kiedy 
byłem w studiu w Kalifornii i słuchałem go 
przez Skype’a, podczas gdy orkiestra wy-
konywała moją partyturę. Mieliśmy fanta-
styczne wykonania. Kiedy masz już zare-
zerwowaną orkiestrę, czas staje się bardzo 
cenny. Co do każdej minuty. Siedzieliśmy 
jak na szpilkach, bo stawka była wysoka. 
W końcu wszystko wypadło świetnie i cie-
szę się, że mogliśmy to zrobić. Jeszcze raz 
chciałbym bardzo podziękować Andrew. 
Nigdy nie będę w stanie mu wystarczająco 
podziękować!

Wspomniałeś o muzyce Grim Fandango wy-
konywanej w Australii. Opowiedz mi więcej!
Były dwa koncerty, jeden w Brisbane, drugi 
w Perth. Fajne jest to, że mój przyjaciel Au-
stin Wintory (kompozytor do Journey) dy-
rygował koncertem w Brisbane, gdzie grała 
Queensland Symphony Orchestra. Austin 
przypominał mi zawsze, że jest wielkim fa-
nem muzyki z Grim Fandango. Mnie nie-
stety nie udało się dotrzeć na żaden z tych 
koncertów. Szczerze powiedziawszy, nie je-
stem zbyt wielkim fanem podróży.

Czy chciałbyś usłyszeć więcej wykonań 
swojej muzyki w przyszłości?
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To byłoby naprawdę dobre. Bardzo lubię 
robić jak najwięcej muzyki koncertowej. 
Kiedy zaczynałem tworzyć muzykę do gier, 
było to dość prostolinijne. Zacząłem w mo-
mencie, gdy wciąż mieliśmy wersje gier na 
komputery z PC Speaker, takie jak Mon-
key Island. Właściwie nie pracowałem nad 
tymi wersjami, ale miałem okazję zobaczyć, 
jak były stworzone. Zawsze było dużo ko-
dowania co wiązało się zawsze z wyjątko-
wym dźwiękiem. Dziś możemy właściwie 
tworzyć muzykę, która była wtedy tylko 
w naszych głowach. Chciałbym nadrobić 
te wszystkie lata syntezatorów. To powie-
dziawszy, nie mam jednak nic przeciwko 
nim. Korzystam z nich, ale już nie z przymu-
su, tylko jak mam ochotę.

raczej wolisz żywą orkiestrę, prawda?
Tak, ale są wyjątki, jak np. Plants vs. Zom-
bies: Garden Warfare. To była zabawa w 
lata 80. i świetnie się przy tym bawiłem. 
Nienawidzę tego mówić, bo to brzmi sta-
ro, ale jak byłem na studiach, to muzyka 
nowofalowa była bardzo ważna. Zespoły 
takie jak The Cars i The Human League 
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były wtedy spore, miały coś w rodzaju syn-
th-rock’n’rollowego brzmienia. Napraw-
dę fajnie było wrócić do tych dni bycia 
dzieciakiem. Masz jednak rację, że wiele z 
tego, co zrobiłem, polegało na nagraniach 
live. Na przykład Psychonauts i około po-
łowa Broken Age.

Poziom niuansu i ekspresji  
jest zupełnie inny.
Gdybyś miał szansę pracować nad dowol-
nym projektem, co by nim było?
Cóż, byłoby to coś niesamowitego. Broken 
Age było dla mnie takim projektem. To gra 
jak żadna inna, jakiej wcześniej nie widzia-
łem, która ma naprawdę piękną historię, 
jest kreatywna i inna. Mój idealny projekt 
jest więc zawsze czymś innym, czymś, o 
czym nawet nie śmiałeś marzyć. Lubię, kie-
dy myślę: „Nigdy bym o tym nie pomyślał”. 
Wtedy pracuje mi się najlepiej. Sly Cooper 
to kolejny taki przykład.

Myślę, że bardziej fascynuje mnie klimat, 
historia, perspektywa i widok gry, niż jej 
faktyczny gatunek. Wiesz, jaki byłby mój 
najbardziej wymarzony koncert? Teatr mu-
zyczny! Powinien w jakiś sposób być inte-
raktywny i być trochę jak gra wideo. Nie 
wiem, jak by to wyglądało, ale mam taki 
pomysł, żeby pewnego dnia pojawiła pu-
bliczność na żywo.

mówiąc o różnych formach medialnych, 
czy pracowałeś nad jakimiś projektami in-
nymi niż gry wideo?
Niewiele. Pisałem do kilku filmów, co jest 
naprawdę fajne i chętnie bym to powtórzył. 
Ciekawe w komponowaniu do filmów nie-
animowanych jest to, że w filmie patrzysz 
na drobne zmiany mimiki, na czyjeś brwi 
lub kącik ust. Poziom niuansu i ekspresji 
jest zupełnie inny. Chociaż ja nie mam nic 
przeciwko animacji, ponieważ nadrabia to 
innymi rzeczami, a więc takimi, których nie 
można sobie wyobrazić w prawdziwym ży-
ciu. Film i poziom jego subtelności jest jed-
nak bardzo interesujący. Więc fajnie byłoby 
zrobić ich więcej.

Czy masz jakieś ulubione seriale lub filmy, 
które polecasz?
Musiałbym nadrobić zaległości w świecie 
rozrywki o wiele dokładniej, niż mogę so-
bie na to pozwolić, żeby móc polecać rze-
czy. Moja żona i ja jesteśmy wielkimi fanami 
wszystkich klasyków, takich jak Mad Men i 
Gra o Tron. Seriale telewizyjne są naprawdę 
nowym wyżem  sztuki wizualnej, ponieważ 
w końcu ludzie się zorientowali, że film jest 
co najwyżej odpowiednikiem opowiadania. 
Złożoność postaci jest zupełnie inna. Gry 
wideo również mają taką możliwość, ponie-
waż spędzasz w nich tak samo dużo czasu, 
jednak w dużej mierze zależy to od tego, jak 
rozgrywka uzupełnia historię. Zwykle nie 
jest aż tak skuteczna jak serial telewizyjny.

Bardzo dobrze być tatą.

Kiedy urodziło się nasze pierwsze dziecko, 
moja żona i ja byliśmy uzależnieni od De-
adwood. I nadal jest to jedna z najlepszych 
rzeczy, jakie widziałem. Prawdopodobnie 

pomaga to, że jestem fanem starego Za-
chodu! Jestem zafascynowany tym okre-
sem w historii Ameryki. Sama jakość scena-
riusza była dla mnie tak zdumiewająca, bo 
to prawie szekspirowski poziom pisarstwa. 
Czekam, aż ujrzę coś takiego w grach, nie li-
cząc oczywiście Broken Age, które jest taką 
opowieścią!

Wspomniałeś o dzieciach. Ile?
Mam syna i córkę. Moja córka jest bardzo 
wrażliwym muzykiem, a mój syn jest już ar-
tystą scenicznym. Oboje grają na pianinie. 
Bardzo lubię być tatą.

Peter McConnell wyciąga telefon i pokazuje 
klip wideo, na którym jego córka gra na pia-
ninie. Przegląda nagrania wideo i zdjęcia, 
ale nie może znaleźć tego jednego, którego 
szuka. Następnie z dumą pokazuje filmik, 
w którym jego dzieci śpiewają „Let It Go” z 
Krainy Lodu. Peter McConnell rzeczywiście 
lubi być tatą.

© Double Fine Productions
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