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Zainteresowanie twórczością Stanleya Kubricka nie maleje, choć minęło już ponad 
piętnaście lat od premiery jego ostatniego filmu (Oczy szeroko zamknięte, 1999). 
O niegasnącej popularności reżysera świadczy chociażby sukces frekwencyjny wysta-
wy „Stanley Kubrick. (De)humanizacja” w krakowskim Muzeum Narodowym, którą 
obejrzało 42,5 tysiąca osób1. Pokazywanym w Krakowie eksponatom dokumentują-
cym proces produkcyjny poszczególnych filmów twórcy Lśnienia towarzyszyły od-
twarzane z kierunkowych głośników utwory muzyczne kojarzone z 2001: Odyseją 
kosmiczną czy Barrym Lyndonem, co stanowiło w wypadku krakowskiej wystawy ory-
ginalny wkład w koncepcję przywiezioną z Deutsches Filmmuseum we Frankfurcie 
nad Menem. Kompozycja Haendla w miejscu, w którym zwykle w ciszy przyglądamy 
się nieruchomym obrazom, daje pretekst, by zastanowić się nad rolą muzyki w percep-
cji dzieła filmowego, a szczególnie – nad jej udziałem w „konstruowaniu” przestrzeni.

Wspomniane tutaj funkcje ścieżki dźwiękowej należy z  pewnością postrzegać 
w szerszym kontekście – rozwijanej przez Kubricka koncepcji dzieła totalnego2 czy 
polifonii sztuk3. Terminy te różnią się w zależności od przytaczanego źródła, są jed-
nak tożsame z ogólną ideą, trafnie opisującą metodę twórczą autora 2001: Odysei 
kosmicznej – świadomego łączenia środków wyrazu właściwych dla odmiennych dzie-
dzin sztuki (opera, kino) oraz kunsztownej syntezy wrażeń zmysłowych różnego ro-
dzaju (dźwięk, obraz) dla uzyskania finalnego efektu. Taki charakter spektaklu znacz-
nie wykracza – co szczególnie trzeba podkreślić w kontekście 2001: Odysei kosmicznej 
– poza praktyki kina gatunkowego. Po pierwsze właśnie ze względu na autonomię 
muzyki jako pełnoprawnego środka wyrazu, nie zaś jedynie ilustracji dla narracji 
i  komunikacji wizualnej. Dominująca w klasycznym okresie Hollywood praktyka 

1 Informację podaję za stroną Muzeum Narodowego w Krakowie [on-line:] http://mnk.pl/aktualno-
sci/wystawe-stanley-kubrick-obejrzalo-42-5-tys-osob [01.06.2016].

2 P. Kletowski, Filmowa odyseja Stanleya Kubricka, Kraków 2006, s. 11.
3 K. Kozłowski, Stanley Kubrick. Filmowa polifonia sztuk, Warszawa 2013, s. 231.
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spychania muzyki (najczęściej oryginalnie skomponowanej dla kina) do roli tła, tau-
tologicznie i niezauważalnie ilustrującego akcję za pomocą schematycznego zestawu 
środków, jest bowiem praktycznie nieobecna w późnych filmach Kubricka. Po drugie 
zaś – poprzez wybór repertuaru, który nie tylko pozostawał w opozycji do konwen-
cjonalnego sposobu przedstawiania, lecz także przeczył intuicyjnym skojarzeniom 
(kompozycje XIX-wiecznych klasyków w świecie przyszłości).

Jaka jest jednak rola tej autonomii? Zadanie muzyki w filmach Kubricka stanowi 
konstruowanie przestrzeni. W przypadku interesującego mnie filmu będzie to rzecz 
jasna przestrzeń kosmiczna. Przedmiotem niniejszego artykułu jest zatem sproble-
matyzowanie specyfiki autonomiczności muzyki oraz tego, jakimi funkcjami może 
być ona obarczona w  percepcji dzieła jako „audio-wizualnego paktu”4, w  którym 
wrażenia dźwiękowe nakładają się na obrazy i odwrotnie.

Rys historyczny

Obecność muzyki w  twórczości Stanleya Kubricka przynajmniej od 2001: Odysei 
kosmicznej wręcz ostentacyjnie wykracza poza tradycyjnie przypisane jej miejsce. 
Model klasycznej, „niesłyszalnej” ścieżki dźwiękowej do momentu premiery filmu 
(1968 rok) nie pozostał, rzecz jasna, nienaruszony, choć wciąż odgrywał istotną rolę 
w  przyzwyczajeniach widzów. Nie istniał już taki system produkcji, który by go 
wspierał (orkiestry w każdej wytwórni stały się anachronizmem), wyczerpała się też 
klasyczna formuła estetyczna i przezroczysty sposób opowiadania. Wielu reżyserów 
wyprawiało się więc daleko poza obręb dawnego schematu – co dotyczy szczególnie 
gatunku science fiction, rządzącego się osobnymi prawami: to na gruncie tej kon-
wencji fantastyczna materia fabularna usprawiedliwiała elektroniczne dźwięki oraz 
odważniejsze eksplorowanie nowych brzmień.

Po epoce dominacji Hollywoodzkiego, sentymentalnego idiomu w muzyce filmo-
wej coraz częściej sięgano po kompozycje z różnych źródeł, nie bacząc na ostrzeże-
nia przed „rozpraszającymi” widzów właściwościami cytatów z klasyki. Jak zauważył 
Mike Cormack, zwłaszcza w latach sześćdziesiątych reżyserzy zaczęli interesować się 
walorem niejednoznaczności, który wnosiły do filmu klasyczne kompozycje5. Wyda-
je się jednak, że niewielu artystów kina poza Stanleyem Kubrickiem wprowadzało je 
do swojej twórczości w sposób na tyle systematyczny i konsekwentny, że stało się to 
zasadniczym elementem ich autorskiego stylu.

Podstawową kategorią opisującą (bardzo obszerny) wyboru muzyki do filmów 
twórcy Full Metal Jacket jest eklektyczność. Stylistyczne bogactwo cytatów muzycz-
nych w filmach Kubricka to jednak coś więcej niż postmodernistyczna samowystar-
czalność zmysłowych efektów6 – reżyser świadomie i z pełną powagi ironią sięga po 
4 Pojęcie audiowizualnego paktu przytaczam za M. Chionem, por. Audio-wizja. Dźwięk i obraz w ki-

nie, tłum. K. Szydłowski, Warszawa – Kraków 2012, ss. 5–10.
5 M. Cormack, The Pleasures of Ambiguity: Using Classical Music in Film [w:] Changing Tunes. The 

Use of Pre-existing Music in Film, red. P. Powrie, R. Stilwell, Aldershot–Burlington 2006, ss. 19–20.
6 I. Sowińska, Dźwięki i obrazy. O słuchaniu filmów, Katowice 2001, s. 167.
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utwory takie jak Tako rzecze Zaratustra Richarda Straussa, by przywołać stojący za 
nimi kontekst filozoficzny. Paradoksalnie zatem można powiedzieć, że metoda Stan-
leya Kubricka, daleka zarówno od klasycznego, jak i od postmodernistycznego mo-
delu ścieżki dźwiękowej, nawiązuje do praktyk kina niemego, które przyswoiło sobie 
stałą obecność dobrze znanych kompozycji klasycznych, odgrywanych przez tapera 
lub orkiestrę podczas seansów. Jednak sam sposób montażu dźwięku i obrazu nie 
pozostawia ostatecznego efektu przypadkowi, lecz wiąże go z poetyką pokrewną tej 
stosowanej w wideoklipach, w których muzyka dyktuje rytm ujęć. Sam reżyser 2001: 
Odysei kosmicznej w równie zaskakujący sposób streścił swoją koncepcję „współpra-
cy” z kompozytorami: 

Jest cokolwiek bezsensowne zamawiać muzykę u kompozytora, który – niezależnie jak 
jest dobry – nie osiągnie poziomu Mozarta ani Beethovena, skoro istnieje już potężny 
repertuar muzyki orkiestrowej, obejmujący również dzieła współczesne i awangardowe. 
Jeśli repertuar ten się wykorzysta, można eksperymentować z muzyką już w bardzo 
wczesnej fazie montażu, a czasem nawet ciąć sceny zgodnie z jej rytmem7.

Nowa formuła widowiska filmowego

Z  punktu widzenia współczesnego odbiorcy kina trudno wyobrazić sobie reakcje 
widzów, którzy podczas pierwszych seansów 2001: Odysei kosmicznej (1968) zetknęli 
się ze spektaklem odbiegającym w sposób zasadniczy od ich przyzwyczajeń estetycz-
nych. Usiłując przywołać atmosferę premierowych pokazów z  wiosny 1968 roku, 
odgadujemy, że powszechne było zaskoczenie publiczności wpatrującej się w ciemny 
ekran, na którym nie pojawiało się nic przez prawie trzy pierwsze minuty projekcji. 
Zamiast obrazu film otwierał wydobywający się z  głośników sal kinowych awan-
gardowy utwór na orkiestrę symfoniczną. Zaproponowana przez reżysera formuła 
widowiska od samego początku – od pierwszych taktów wspomnianej muzycznej 
uwertury (Atmosphères Györgya Ligetiego) – zaskakiwała swoją oryginalnością.

Po ponad czterdziestu latach od przełomu dźwiękowego muzyka wysunęła się 
(przynajmniej chwilowo) na pierwszy plan – bo choć wizualna pustka wstępnych 
kadrów 2001: Odysei kosmicznej jest znacząca, to w widowisko wprowadza widza-słu-
chacza właśnie dźwięk, nadając mu od razu charakter audiowizualny. Wspomniany 
moment premiery 2001: Odysei kosmicznej jest istotny także dlatego, że film ten 
stanowi w twórczości reżysera wyraźny przełom. Ograniczona rola słowa, zepchnię-
tego na dalszy plan przez efekty dźwiękowe i muzykę, to cecha wyróżniająca ostatnie 
dzieła Stanleya Kubricka, w których „zaznacza się wyraźny powrót do początków 
filmu, rozumianego zasadniczo jako wizualny środek przekazu, do którego dźwięk, 
właściwie wykorzystany, dodaje trzeci wymiar”8.

7 M. Sineux, Maestro, muzyka!… (Obraz i dźwięk w kinie Stanleya Kubricka), tłum. M. Mizerkiewicz 
[w:] Stanley Kubrick w opinii krytyki zagranicznej, red. A. Kozanecka, Warszawa 1989, s. 140.

8 Ibidem.
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Kosmos – muzyka – filozofia

Nowa formuła audiowizualnego widowiska została uruchomiona za pomocą muzyki. 
Najwyższy czas podkreślić, że wybór materiału muzycznego nie był w tym wypadku 
bez znaczenia (choć często przypomina się anegdotę o tym, iż niemal przypadkowo, 
poprzez odbiornik radiowy, muzykę Ligetiego odkryła dla kina ówczesna żona Stan-
leya Kubricka, co stało się bodźcem do zmiany koncepcji ścieżki dźwiękowej filmu – 
wcześniej ilustrację muzyczną zamówiono już u Alexa Northa9). Należy docenić wagę 
tego artystycznego spotkania, ponieważ reżyser powrócił do twórczości węgierskiego 
kompozytora w dwóch jeszcze filmach: Lśnieniu oraz Oczach szeroko zamkniętych. 
W 2001: Odysei kosmicznej muzyka Ligetiego, ze względu na wymiar tak czasowy, 
jak i funkcjonalny, odgrywa kluczową rolę – dyktując filmowi awangardowy rytm, 
a także dopełniając jego pozakadrową przestrzeń.

Dość obszerny fragment utworu Atmosphères, który funkcjonuje w filmie jako 
uwertura (powtórzony także w „antrakcie”), zasługuje z pewnością na osobną analizę.  
Wrażenie nieziemskości wyzwolone przez nietypową fakturę dźwiękową można po-
równać do opisywanego przez Bertolta Brechta efektu obcości – siłą rzeczy przestaje-
my odbierać muzykę jako neutralną część spektaklu, przybiera ona formę komenta-
rza wyrywającego widza z oglądu sytuacji. Zważywszy na szczególne umiejscowienie 
na ścieżce dźwiękowej, można Atmosphères interpretować jako abstrakcyjny wyraz 
tego, co poprzedzało sportretowane w następnej sekwencji narodziny ludzkości (co 
znamienne, jest to utwór instrumentalny; nie użyto w nim ludzkich głosów, w od-
różnieniu od pozostałych kompozycji Ligetiego z 2001: Odysei kosmicznej). W tym 
ujęciu nabiera znaczenia swoista bezkształtność muzycznej struktury – trudno wy-
łowić z dźwiękowej magmy przewodni temat, kierunek rozwoju czy choćby wyraźną 
frazę. W ten sposób uwaga słuchacza skupia się na samym mechanizmie przeobrażeń. 
Ten „ewolucyjny” proces charakteryzuje pewien paradoks: brzmieniowe masy „dają 
jednoczesne poczucie bezruchu i ruchliwości”10. Poprzez tę cechę kompozycji Ligetiego 
reżyser wprowadził do filmu element zawieszenia tradycyjnych kryteriów czasu, kreu-
jąc swego rodzaju artystyczny ekwiwalent dystansu do ery sprzed narodzin człowieka.

Inny utwór Ligetiego – Requiem, pełniący rolę tematu monolitu, tajemniczej bry-
ły, której pojawienie się napędza akcję filmu, w pełni oddaje jego tajemnicze pocho-
dzenie: wokaliza chóru oparta na dysonansach i dramatycznej artykulacji budzi nie-
pokój, być może właśnie ze względu na nietypowe potraktowanie przez kompozytora 
ludzkiego głosu. W scenie, w której człekokształtne małpy odkrywają ten niezwykły 
artefakt, muzyka, początkowo nałożona na wrzaski przerażonej zgrai, wydobywa się 
z tła, by w końcu całkowicie wypełnić warstwę dźwiękową. Równocześnie zabieg ten 
wzmacnia zawarte w samej kompozycji crescendo, którego szczyt ma miejsce, gdy nad 
monolitem w jednej linii układają się Słońce i Księżyc. Nagłe cięcie obrazu i muzyki, 

9 Por. J. Topolski, Szach i mat Kubricka, „Ruch Muzyczny” 2009, nr 10, s. 36.
10 J. Cody, György Ligeti, The Ensemble Sospeso [on-line:] http://www.sospeso.com/contents/compos-

ers_artists/ligeti.html [22.05.2011].
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skontrastowane z  ciszą pustkowia w następnych ujęciach, podkreśla doniosły cha-
rakter całego zdarzenia. Analogicznie przedstawia się scena odkrycia monolitu cztery 
miliony lat później przez ekspedycję na Księżycu. W  tym wypadku odczytujemy 
powtórzony utwór muzyczny zupełnie inaczej, poprzez postawę naukowców, któ-
rzy, uzbrojeni w aparaturę badawczą, zaciekawieni zbliżają się do monolitu. Mimo 
swojego wyposażenia zdają się rozmijać z  tajemnicą bardziej nawet niż ich dalecy 
przodkowie. Requiem tym razem oznacza coś mniej metafizycznego, a bardziej nie-
pokojącego i zagadkowego. Podczas próby wykonania fotografii obiektu atmosferę 
rozdziera przenikliwy pisk o bardzo wysokiej częstotliwości, który sytuuje się gdzieś 
na granicy zdolności percepcji. Wobec tego dźwięku tajemnicza muzyka spoza świata 
przedstawionego cichnie.

Wspomniany wyżej efekt dźwiękowy naprowadza nas na kolejny problem este-
tyczny, wokół którego zorganizowany jest podkład muzyczny filmu. Niemal wszyst-
kie cytowane przez Kubricka kompozycje są umieszczone nie tylko poza kadrem, lecz 
także poza światem przedstawionym – stanowią więc przykład tak zwanej muzyki 
transcendentnej lub niediegetycznej. Jedynie krótkie migawki muzyczne z planety 
Ziemi oraz piosenka śpiewana przez dogorywający komputer pokładowy brzmią 
w diegezie (trywialna melodia A Bicycle Built for Two, brzmiąca jak z zacinającej się 
płyty gramofonowej) – źródło tych dźwięków jest widoczne w kadrze. Zatem sam 
fakt transcendencji muzyki wobec obrazów zabarwia omawiane tu utwory intrygują-
cą autonomią, nadaje im status zewnętrznego komentarza, który często można inter-
pretować w sposób filozoficzny.

Tego rodzaju funkcję – podtrzymującą przeczucie istnienia transcendencji – 
spełnia rozpisany przez Györgya Ligetiego na szesnaście głosów utwór Lux aeterna11 
(jego fragmenty wykorzystano w scenach podróży na Księżyc, których fabularny sens 
również sprowadza się do przekraczania granic czasoprzestrzennych). Niemal przez 
całą sekwencję słyszymy pulsującą wokół jednego tonu linię wokalną, niepostrzeże-
nie zlewającą się z dźwiękami emitowanymi przez kosmiczny wehikuł. Jednocześnie 
otwierając dźwiękową otchłań, utwór ten poniekąd antycypuje niezwykłe zdarzenia 
z udziałem monolitu, które zostaną ukazane w następnej scenie, i płynnie przechodzi 
w powtórzone Requiem.

Podobna tajemniczość towarzyszy podróży „poza nieskończoność”12. Ścieżka 
dźwiękowa tej części filmu została skonstruowana z Requiem i Atmosphères podda-
nych montażowym manipulacjom. Twórcy filmu potraktowali materiał muzyczny 
równie bezlitośnie, jak traktuje się zdjęcia na stole montażowym (między innymi do-
łączono na końcu Atmosphères powtórzony początek tego samego utworu). Cel tego 
typu zabiegów jest oczywisty – w ten sposób rysuje się konstrukcja dramaturgiczna 
dynamizująca sekwencję obrazów międzygalaktycznej podróży. W finale gwiezdnej 
odysei muzyka (czwarta spośród wykorzystanych przez Kubricka kompozycji Lige-
tiego – Aventures) stopniowo wygasa, a  jej ostatnie dźwięki zupełnie odbiegają od 
11 B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983, s. 433.
12 Ostatnia część filmu zatytułowana jest Jowisz i poza nieskończonością.
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tradycyjnej ilustracyjności, brzmią jak dziwaczne okrzyki i hałasy. Wprowadzają one 
widza w przedostatnią, bardzo wyciszoną scenę 2001: Odysei kosmicznej.

Prawie równie szybko, jak się rodzą, rozpadają się nieliczne strzępy melodii 
w  utworach Ligetiego, co nieuchronnie prowadzi do odbiorczego dyskomfortu – 
tak jak nie da się wyjaśnić zagadki monolitu, tak nie można uchwycić i oswoić tego 
rodzaju muzyki. Ścieżka dźwiękowa w całości zbudowana jest z utworów gotowych, 
nienapisanych oryginalnie dla kina. Prawdziwie nowatorskim krokiem Kubricka 
było jednak posłużenie się muzyką awangardową (za jaką można uznać kompozy-
cje Györgya Ligetiego) w filmie science fiction. Co prawda kino fantastyczne powoli 
odkrywało już walory muzyki elektronicznej (w 1964 Wojciech Has pioniersko użył 
„elektronowych” brzmień Krzysztofa Pendereckiego w Rękopisie znalezionym w Sa-
ragossie), lecz w przypadku dzieła Kubricka istotne jest to, że wykorzystano nie tyl-
ko „dziwność” brzmienia muzyki awangardowej, lecz także posłużono się z  pełną 
świadomością jej walorami artykulacyjnymi, temporalnymi oraz harmonicznymi dla 
stworzenia czasoprzestrzennej ramy kosmicznej podróży. To właśnie nieprzewidy-
walne dźwięki kompozycji Ligetiego tworzą ekwiwalent zakrzywiania czasu, a  ich 
brzmieniowo zaskakujące rozwiązania – takie jak wykorzystanie pogłosów – ewokują 
układy przestrzenne, których nie odnajdziemy w samym obrazie.

Co prawda transcendentny status muzyki zazwyczaj jasno określa źródło dźwię-
ków, lecz pewne zestawienia audiowizualne sprawiają, że niektóre utwory są bardziej 
związane ze światem przedstawionym lub bliższe ludzkiego wymiaru opowiadanej 
historii. Środkowa część filmu, opowiadająca o misji na Jowisza, rozpoczyna się frag-
mentem suity baletowej Gajane Arama Chaczaturiana. Adagio towarzyszące scenom 
przedstawiającym życie kosmonautów w kapsule zostało napisane w całości na instru-
menty smyczkowe, którym z reguły skłonni jesteśmy przypisywać emocjonalny ton. 
Powtarzane z uporem frazy i sekwencje opadających dźwięków w akompaniamencie 
przywodzą na myśl lament, co nadaje obrazom z życia kosmonautów nostalgiczny 
wydźwięk. Występujący w przestrzeni akcji sygnał audycji telewizji BBC (w której, 
dodajmy, głównym tematem rozmowy są uczucia), wesoły i  barokowo ozdobny, 
w zestawieniu z utworem ormiańskiego kompozytora brzmi jakby zbyt optymistycz-
nie, co można odczytywać jako zapowiedź komplikacji, które czekają członków za-
łogi (a które przeczuwa prawdopodobnie tylko widz, powiadomiony przez muzykę 
niediegetyczną). W jednej z kolejnych scen ta sama muzyka transcendentna nakłada 
się na dźwięki z  filmowej diegezy – w  komputerowym przekazie z  Ziemi rodzice 
jednego z astronautów śpiewają urodzinową piosenkę na jego cześć – tworząc przy-
gnębiający efekt, pogłębiający wrażenie samotności, na którą skazani są ludzie z dala 
od macierzystej planety.

Prawdopodobnie najwięcej komentarzy oraz analiz poświęcono obecności 
w 2001: Odysei kosmicznej dwóch innych utworów: Tako rzecze Zaratustra Richarda 
Straussa i walca Nad pięknym modrym Dunajem Johanna Straussa. Pierwszy z nich 
występuje w trzech znaczących momentach – na początku filmu, następnie w scenie, 
w której „przodek” człowieka odkrywa broń, i w finale (jedyny raz, gdy monolitowi 
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nie towarzyszy Requiem Ligetiego). Pierwsza część poematu symfonicznego Richarda 
Straussa – a w konsekwencji również jej obecność w filmie Kubricka – często inter-
pretowana jest w kontekście filozoficznym, przywołanym przez zbieżność tytułów 
utworu niemieckiego kompozytora i dzieła Friedricha Nietzschego. Między innymi 
z  tego powodu zakończenie filmu odczytuje się przez pryzmat koncepcji narodzin 
nadczłowieka, którą myśliciel wyłożył w swojej rozprawie. Poza tą powierzchowną 
sferą programowości utworu Straussa można dostrzec na poziomie formalnym ele-
menty struktury muzycznej kompozycji, które korespondują z narracją oraz Kubric-
kowskim obrazem. W niemal ikonicznym ujęciu trzech ciał niebieskich w idealnej 
koniunkcji, które stanowi tło czołówki filmu, odnajdujemy podobieństwo do trój-
dzielnej budowy pierwszej części Tako rzecze Zaratustra (skomponowanego z trzech 
fraz Wschodu słońca): „patetyczna i wzniosła, a przy tym bardzo charakterystyczna – 
na tle długo trzymanej długiej, nisko brzmiącej nuty rozbrzmiewa oparta na prostych 
dźwiękach fanfara z kotłami, narastająca do potężnego, pełnego blasku akordu”13. 
W obrębie 2001: Odysei kosmicznej wstęp do poematu muzycznego występuje również 
trzykrotnie, porządkując strukturę filmu, a przy tym wzbogacając jego walory estetycz-
ne. Ostatni, durowy i patetyczny akord wstępu (wieńczący film wraz z ujęciem ko-
smicznego dziecka-nadczłowieka, zadomowionego pośród gwiazd), kwintesencja nie-
zachwianego triumfalizmu, koresponduje z dramatyczną wymową dzieła Nietzschego.

O ile utwory Ligetiego łatwo można skojarzyć z fizycznymi walorami świata przed-
stawionego (bezkształtność i zmienność kosmosu, którą najtrafniej oddaje sekwencja 
Jowisz i poza nieskończoność), a kompozycja Straussa stanowi metafizyczną wartość 
dodaną, o tyle zupełnie inną funkcję pełni słynny wiedeński walc. Już jego brzmienie 
należy przeciwstawić pozostałym utworom na ścieżce dźwiękowej Odysei…: „Oparty 
na trzech nutach w idealnej harmonii (tonika – dominanta – tonika), przeciwsta-
wia swą opadającą pionowość kolistości trzytaktowego rytmu walca”14. Jego obec-
ność w filmie również koresponduje z układami przestrzennymi i kinetycznymi, lecz 
w tym wypadku relacja zawiera element ironiczny. Sens użycia Nad pięknym modrym 
Dunajem w scenach przemieszczania się kosmicznych statków zawiera się w sprzecz-
ności – walc jest nieadekwatny do czasu akcji (jedyny wyraźny ślad kultury dziewięt-
nastego wieku w  diegezie stanowi wyposażenie komnaty, w  której dobiega końca 
podróż kosmonauty Bowmana), a zarazem zdaje się rytmizować harmonijne ruchy 
wehikułów w przestrzeni. Jan Topolski, podkreślając kontrast z muzyką Ligetiego, 
wymienia następujące cechy kompozycji Johanna Straussa: „tempo, rytm, metrum, 
taniec, powtórzenie, […] klasycystyczna homofonia”15. Dodać wypadałoby jeszcze 
wielką popularność tego utworu – i oto dysponujemy kompletem argumentów do-
wodzących, w jaki sposób reżyserowi udało się oswoić z pozoru obcą i niedostępną 

13 A. Pęcherzewska-Hadrych, Tako rzecze Zaratustra, Richard Strauss [on-line:] http://ninateka.pl/au-
dio/richard-strauss-tako-rzecze-zaratustra [11.02.2015].

14 M. Sineux, op. cit., s. 143.
15 J. Topolski, op. cit., s. 37.
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przestrzeń, w której kosmiczne obiekty tańczą w takt wiedeńskiego tańca. Także ta-
neczny erotyzm stał się przedmiotem interpretacji:

Tu, poza Ziemią, w tym granicznym momencie, cała ludzka giętkość, zwinność i lek-
kość, wszystkie nasze cielesne powaby, zostały niejako przetransponowane na te wspa-
niałe, latające gadżety. […] rytm walca Straussa nie wiąże się z euforycznymi piruetami 
żadnej tańczącej pary, lecz z miarowym krążeniem wielkiej kosmicznej stacji16.

Ta kosmiczna choreografia tworzy się przy udziale środków czysto filmowych: 
zsynchronizowanego montażu dźwięku i obrazu oraz dramaturgii muzyki, reżyserii 
kierunków ruchu obiektów, lecz także z wykorzystaniem majestatycznych, owalnych 
kształtów statków i ciał niebieskich (nawiązujących do kolistych figur walca). Ku-
brick wydobywa więc z ujęć typowych dla konwencji science fiction elementy stosun-
kowo rzadko eksponowane, ponieważ związane z ziemskimi sprawami. Ten ironiczny 
komentarz nie wpisuje się jednak bezpośrednio w europejską tradycję myślenia o ta-
jemniczej muzyce sfer, która wedle pitagorejczyków była niesłyszalna dla niedosko-
nałego ludzkiego ucha, lecz stanowiła niezbywalną, stałą cechę wszechświata: kosmos 
po prostu śpiewał. Kubrick odwraca ten porządek, manipulując poprzez montaż ob-
razami ciał niebieskich, tak aby dostosować je do najbardziej oswojonego brzmienia 
w tradycji muzyki Zachodu.

Dwukrotne przywołanie Nad pięknym modrym Dunajem tworzy ramę tej części 
filmu, która kończy się w momencie przybycia doktora Floyda na konferencję astro-
nautów. Dalszy ciąg historii, także z powodu zmiany emocjonalnej tonacji muzyki, 
przebiega w mniej pogodnej aurze. Po raz ostatni Stanley Kubrick „oddaje głos” Jo-
hannowi Straussowi podczas napisów końcowych (tzw. exit music). Walc podtrzy-
muje optymistyczny wydźwięk zakończenia 2001: Odysei kosmicznej, pozostawiając 
jednak miejsce na ironiczny dystans w zamaszystych frazach wiedeńskiego tańca.

*     *     *

Prawdopodobnie jednym z największych osiągnięć Kubricka jest narzucenie widzom 
sugestywnej wizji kosmosu, której nieodłącznym elementem jest właśnie muzyka. 
Amerykańsko-angielski reżyser jedynie wyszedł od pitagorejskiej idei „muzyki sfer”, 
a śpiewający kosmos zyskał nowy akompaniament z pełną świadomością moderni-
stycznej kreacji. Kubrick przefiltrował wizję międzyplanetarnej podróży przez do-
świadczenia zachodnioeuropejskiej kultury – z  charakterystycznymi dla niej mo-
mentami stagnacji klasycznych wzorców, lecz także burzenia konwencjonalnego 
porządku. Dał więc wyraz kosmicznej odysei w  beztroskości wiedeńskiego walca, 
natchnionej triumfalizmem frazie Richarda Straussa czy awangardowych kompo-
zycjach Ligetiego, będących owocami dekonstrukcji wcześniejszych konwencji mu-
zycznych. W 2001: Odysei kosmicznej to nie kosmos jest źródłem transcendencji – 
to muzyczna klasyka użycza mu swoich ziemskich walorów, pomagając przekroczyć  
16 M. C. Miller, 2001: generacja oziębłych, „Film na Świecie” 1993, nr 3/4, s. 29.
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fizyczny wymiar podróży poprzez grozę muzyki nowych źródeł, ekstazę chóru, który 
nie śpiewa unisono, erotyzm tańca czy uroczyste brzmienie orkiestry symfonicznej 
wspieranej przez kotły.

Kiedy jedna z bardziej prestiżowych firm fonograficznych, Deutsche Grammo-
phon, wydała poemat symfoniczny Tako rzecze Zaratustra Richarda Straussa, na 
okładce albumu CD umieszczono wizerunek kosmosu do złudzenia przypominający 
kadr z filmu Kubricka17. Również cytaty z muzycznej klasyki w Prometeuszu Riddleya 
Scotta (Chopin, Wieniawski) czy A.I. Sztucznej inteligencji Stevena Spielberga (Schu-
bert), a także niektóre rozwiązania kompozycji Hansa Zimmera (organowy akom-
paniament wydaje się wręcz przedłużeniem frazy z  utworu Richarda Straussa) do 
Interstellar (2014) Christophera Nolana dowodzą, że Kubrickowska wizja jest wciąż 
żywa – być może dla człowieka wychowanego w kręgu kultury Zachodu wyobrażenie 
nieskończoności kosmosu bez wsparcia w postaci muzyki otwierającej przestrzeń na 
transcendencję jest już niemożliwe.
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Summary

Music of the spheres? Stanley Kubrick’s “2001: A Space Odyssey”  
and its soundtrack

Stanley Kubrick was one of the most important authors in the history of sound ci-
nema. The aesthetic of his works was mainly constructed on the basis of a new kind 
of spectacle. The significant part of the formula that clarified after the premiere of 
2001: A Space Odyssey is a non-diegetic music. Among the variety of functions, it 
has, the most important are: commentary, stylization and ironic. In his films, Stanley 
Kubrick uses many methods of introducing his formula, for example, soundtracks 
combined with other means of expression. It constitutes a fundamental feature of his 
works - inseparability of music and picture. In the presented article, this audio-visual 
correspondence is concerned in terms of space.
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