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  Niektórym do szczęścia wiele nie 
potrzeba. Czy to bior¹c pod uwagę 
formy spędzania czasu wolnego, wy-
bieran¹ rozrywkę, film, czy muzykę. 
No w³aśnie – muzykę. Ale zanim 
o tym…
 Jeden zadowoli się tym, co podadz¹ 
mu „pod nos”, ktoś taki bez skonkre-
tyzowanych zainteresowań, w³asnego 
zdania oraz pogl¹dów, po prostu lu-
bi¹cy wszystko i (jak mniemam) nic
jednocześnie. Inny, natomiast, jednost-
ka świadoma w³asnych przekonań, 
ukierunkowana pogl¹dowo, ambitna, 
poszukuj¹ca oraz wybredna, potrafi 
wyrazić swój sprzeciw wobec zalewu 
przeciętności oraz tandety, pozostaj¹c 
w zgodzie z samym sob¹, nawet za 
cenę niezrozumienia i krytyki ze stro-
ny szarych mas. 
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MUZYKA 
i muzyka

  Niektórzy po przeczytaniu poniż-
szych wywodów być może uznaj¹, że 
jestem jakiś inny, dziwny (?), może
stwierdz¹, że poruszam sprawę b³ah¹ 
i nie ma sensu sobie tym g³owy za-
prz¹tać? Może w oczach pozosta³ych 
ukażę się jako zadufany w sobie „buc”, 
swoisty ignorant, który ma się za nie 
wiadomo jakiego konesera muzyki
i nie do końca wiadomo w³aściwie 
o co mu chodzi?
  Nie zważaj¹c na powyższe, pode-
jmuję problem, który mnie nurtuje,  
nierzadko irytuje i poniek¹d boli.
W zwi¹zku z tym – „show must go 
on!”. 
  Jestem pasjonatem JAKOŚCIOWEJ 
muzyki elektronicznej. Co rozumiem 
pod tym pojęciem? Z żalem przyzna-
ję, że jest mi niezwykle trudno prze-
lać na papier istotę tego, co definiuję
w elektronice jako warte uwagi, ja-
kościowe – po prostu dobre. Bo czy,
nawet tak wyszukane frazy, jak: wy-
sublimowany, przestrzenny oraz inte-
ligentny Progressive – House, nie-
śpieszny, klimatyczny Deep – House, 
czy leniwy i pe³en uroku balearic 
Slo – Mo House, będ¹ jakimkolwiek 
wyznacznikiem jakości dla kogoś kto 
w życiu nie uświadczy³ dobrej muzy-
ki elektronicznej? S¹dzę, że nie. I nie 
przesadzam. Nie mówię tego rów-

nież z pogard¹, czy ironi¹ w zamyśle. 
Wszak komu, kto ogranicza się do 
obcowania z muzyk¹ jak¹ „karmi” nas 
polskie radio i telewizja, znane s¹ takie 
znakomitości światowej sceny elek-
tronicznej jak: Trentemoller, Hernan 
Cattaneo, Guy J, Joris Voorn, Mathew 
Jonson, Gui Boratto, James Zabiela, 
Sasha, Henry Saiz, Moderat, Sebastien 
Leger, czy Danny Howells?
   No w³aśnie.
  Co zatem przeciętny obywatel Ko-
walski rozumie pod pojęciem „Tech-
no”? Moje doświadczenie pozwala 
mi bez g³ębszego namys³u stwier-
dziæ, że rozumie wszystko, tylko nie 
to, co powinien, niestety. Z jednej 
strony narasta we mnie irytacja oraz 
zażenowanie, gdy co rusz zdaję sobie 
sprawę jak p³ytk¹ i tandetn¹ muzykę 

wrzuca się do worka z napisem „mu-
zyka klubowa”, a z drugiej, zastana-
wiam się sk¹d Ci „zdezorientowani” 
ludzie maj¹ znać dobr¹ elektronikę, 
skoro polskie media promuj¹ muzy-
kę lekk¹, ³atw¹, do bólu przewidy-
waln¹, niewyszukan¹ oraz tandetn¹, 
po prostu. Przy tym można, bez po-
trzeby prowadzenia badań, stwierdzić 
– większość (zdecydowana?) ludzi 
nie szuka muzyki, skazuj¹c się tym 
samym na gusta (guściki?) innych. 
Maj¹c tego świadomość, towarzysz¹
mi mieszane uczucia, daleki jednak 
jestem od tego, aby to potępiać. Nie 
każdy wszak czuje potrzebę pl¹dro-
wania internetowych sklepów mu-
zycznych w poszukiwaniu muzyki… 
  Niewiarygodne jest to, że w polskim 
radiu od x lat „katowane” s¹ wci¹ż te 
same piosenki. Wszyscy znamy je na 
pamięć, wszystkim te „z³ote przebo-
je” wychodz¹ już bokiem, ale zatwar-
dziali konserwatyści – prezenterzy ra-
diowi maj¹ to w… szanownym po-
ważaniu. Nie wnikam, czy jest to 
efekt ich niewyszukanego gustu, czy 
raczej preferencji muzycznych ich
prze³ożonych. Tak czy owak, sytua-
cja jest nieciekawa. Skrajnie wyczer-
pany poziomem muzycznym „nasze-
go podwórka” z prawdziw¹ przyjem-
ności¹ decyduję się na radia zagra-

niczne odbierane za pośrednictwem 
(tylko, niestety) Internetu. Ale nie czas 
i miejsce na gorzkie żale. Zacznijmy
zatem od gor¹cej Hiszpanii, a precy-
zyjniej, wyspy, będ¹cej wyznaczni-
kiem muzycznej rozpusty, hedoniz-
mu, niekończ¹cych się imprez i egzo-
tycznych krajobrazów w jednym 
(Utopia?) – Ibizy. Mamy tu takie 
stacje jak „Ibiza Sonica Radio”, czy 
„Ibiza Global Radio”, gdzie przekrój 
muzyczny, jak i sam poziom prezen-
towanej muzyki, kolokwialnie rzecz 
ujmuj¹c, „powala”. Us³yszymy tu 
Soul, Jazz, Ambient, Downtempo, Nu 
Disco, wszelkie odmiany House’u, 
na bliżej niezidentyfikowanej gatun-
kowo świetnej muzyce skończywszy. 
W sezonie clubbingu na Bia³ej Wys-
pie, a więc średnio od po³owy czerw-
ca przez kolejne blisko cztery mie-
si¹ce, rok w rok, radiowe transmisje 
z najlepszych klubów na świecie 
z najbardziej ekscytuj¹cymi artystami 
muzyki elektronicznej w roli g³ównej. 
Istne szaleństwo! Lecimy dalej? Proszę 
bardzo. Wielka Brytania – BBC Radio 
1, z którym kojarzymy ikonę muzyki 
klubowej Pete’a Tong’a i jego legen-
darna już audycja „Essential Mix”, 
do której zapraszani s¹ najbardziej 
intryguj¹cy i wp³ywowi artyści zwi¹-
zani z muzyk¹ elektroniczn¹. Podob-
nie jest w Holandii, czy Niemczech. 
ONI mog¹, a MY nie? Czy naprawdę 
do „końca świata” mamy być skazani 
na Perfect, Bajm, Budkę Suflera, 
Dodę, Feela…? Litości…
  Kwestia podejścia mediów oraz 
środowiska muzycznego do muzyki 
elektronicznej w Polsce zadziwia i po-
zostawia wiele pytań bez odpowiedzi 

– temat tabu? Z jednej strony mamy 
prężnie funkcjonuj¹ce agencje promo-
torów oraz organizatorów krajowych 
„eventów” i festiwali, które bez cie-
nia w¹tpliwości dorównuj¹ już świa-
towym standardom, a jednak nie po-
święca się im w mediach tyle miejsca, 
ile powinno. Przepraszam, zapędzi³em 
się – zjawiska sceny elektronicznej nie 
ma w polskich mediach W OGÓLE! 
Jedynie Internet, jako źród³o informa-
cji, promocji oraz wymiany pogl¹-
dów, pozostaje alternatyw¹ dla tej fa-
talnej sytuacji. A tymczasem, imprezy 
ukierunkowane na muzykę elektro-
niczn¹ w Polsce od kilku ³adnych lat 
maj¹ się bardzo dobrze i (w skali po-
wiedzmy rocznej) skupiaj¹ znacznie 
większ¹ publikę niż imprezy masowe
(bo o takich tu mowa) z muzyk¹ 
Rockow¹, Popow¹, czy Hip – Hopo-
w¹. O co tu chodzi?! Festiwale (na 
dobrym poziomie) – s¹, światowego 
formatu artyści – s¹, publika (podobno 
jedna z najlepszych na świecie) – jest 
i… cisza medialna? Mam poczucie, 
że muzyka klubowa nie jest traktowa-
na poważnie, postrzegana raczej w ka-
tegoriach produktu, którego odbiorc¹ 
jest niedojrza³y emocjonalnie, infan-
tylny gimnazjalista, a nie student, pra-
cownik banku, telewizji, czy innej po-
ważnej firmy, instytucji. Z uśmiechem 
politowania, obserwuję jak polskie 
media pod niebiosa wychwalaj¹ festi-
wale z polskimi „gwiazdkami” (dob-
re, bo polskie?), które NIC nie znacz¹ 
poza granicami kraju, podczas, gdy 
nie zauważaj¹ szanowanych na świe-
cie artystów muzyki elektronicznej, 
którzy pojawiaj¹ się na naszych 
„eventach”. Dziennikarze muzyczni, 

Ci bardziej „dojrzali”, szerokim ³u-
kiem omijaj¹ scenę muzyki elektro-
nicznej z bardzo prostego powodu. 
Nie maj¹ absolutnie ¯ADNEGO po-
jęcia w tym temacie. Wychowani na
zupe³nie innej muzyce maj¹ do tego 
prawo. Szkoda jednak, że nie pode-
jmuj¹ jakichkolwiek dzia³ań, aby coś 
z tym zrobić – dowiedzieć się, po-
znać, a nie tkwić od lat na tym samym 
etapie muzycznym i ślepo wierzyć, 
że tylko muzyka z ich „czasów” jest 
w³aściwa i jedyna. A tymczasem, czy 
to nie w ich kwestii pozostaje rzetelne 
opisywanie tego, co w muzyce inno-
wacyjne, intryguj¹ce, informowanie 
o zachodz¹cych trendach, co przemi-
nę³o, a co w danym czasie robi furorę 
na festiwalach światowych? Pozostaj¹ 
jednak bierni – i nie boję się tego na-
zwać wprost – ograniczeni, po prostu. 
Cisza medialna trwa… Pogratulo-
wać… 
  Hipokryzj¹ z mojej strony by³oby 
jednak ukazanie tematu w ujęciu wy-
³¹cznie samych pozytywów. W mu-
zyce elektronicznej, jak w każdej in-
nej muzyce, wychodz¹ zarówno rze-
czy ambitne, jak i takie, o których po 
pierwszym przes³uchaniu najlepiej 
szybko zapomnieć. Przy tym, należy 
obiektywnie przyznać, przeciętnej 
muzyki klubowej wychodzi niema³o 
– niestety. Jednakże, w zalewie mu-
zyki nieciekawej, czeka na nas także
elektronika wysokiej jakości. Muzyka 
g³ęboka, dobrze wyprodukowana, po-
budzaj¹ca zmys³y, daj¹ca radość. Pro-
szę mi wierzyć, gra jest warta świeczki.  
Przekonuję się o tym codziennie…
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