
jednej strony, ma to na celu 
zamkni!cie klienta w kokonie 
bod"ców u#atwiaj$cych kupno 

nowego, modnego, wyra%nowanego, 
niech szlag tra% kole&ank!, bez którego 
&ycie nie ma sensu, produktu. Z dru-
giej – to alternatywny 'rodek motywacji 
pracownika, by dzia#a# bardziej wydaj-
nie, nie czuj$c zm!czenia lub senno'ci, 
mobilizuj$c skupienie w czasie wyko-
nywania rutynowej pracy. By tra%( na 
ró&ne rynki, konieczna jest rozmaito'( 
komercyjnych produktów d"wi!kowych. 
Istniej$ wi!c tapety muzyczne przezna-
czone dla szpitali, hoteli, lotnisk, fabryk, 
restauracji, barów, biur, etc.

Muzak by# %rm$ za#o&on$ w 1934 
roku, oferuj$c$ „muzyk!” odtwarzan$ 
w windach, sklepach i centrach handlo-
wych – tapety akustyczne rozpinane po-
mi!dzy muzyk$ a cisz$. Mia#y one wspa-
nia#$ cech!: wchodzi#y jednym uchem,  
a wychodzi#y drugim.

Przyzna( publicznie, &e lubi! muzyk! 
us#yszan$ w windzie, by#o jednoznaczne 
z przyznaniem si! do braku wyra%no-
wania i wra&liwo'ci, bezgu'cia, zmuto-
wanych genów i posiadania aberracji 
'wiadcz$cych o byciu pomini!tym przez 
ewolucj!. Jednym s#owem: dzisiaj sp!-
dzam noc solo. 

Obecnie stary Muzak, pod now$ nazw$ 
„Mood ”, oferuje swoje us#ugi i obiecuje 
zbudowa( nowy obraz biznesu, niechby 
to by#a nawet sie( lodziarni. Muzyka jest 
'wietnym medium kontroluj$cym emo-
cje. Odtwarzaj$c odpowiedni$ muzyk! 

w lodziarniach, sprawimy, &e klienci po-
czuj$ si! podekscytowani i b!d$ lepiej 
my'le( o sobie. Zgodnie z obietnicami 
producenta, prze#o&y si! to na zwi!k-
szenie konsumpcji lodów. Stary Muzak 
powodowa# senno'(, nowy – przeciwnie. 
Co najmniej osiem niezale&nych bada) 
rynkowych potwierdzi#o, &e odpowied-
nia muzyka wp#ywa na wzrost obrotów. 
Wysoki menad&er sieci lodziarni, Jan 
Fendly, twierdzi, „&e nikt si! nie przyzna, 
&e lubi Abb!, ale s#uchaj$c muzyki, wybi-
ja si! rytm nog$, nie zdaj$c sobie nawet 
z tego sprawy”. Nowy Muzak jest wi!c 
obecny w wielu miejscach, ale nie ma go 
w windach. Z#e wspomnienia?

Muzak twierdzi#, &e cho( muzyka jest 
sztuk$, Muzak jest nauk$. S#uchaj$c na-
gra) tej %rmy, pracownicy biurowi staj$ 
si! bardziej efektywni i szcz!'liwsi. Pra-
cownicy fabryk s$ bardziej produktywni, 
gdy& nie czuj$ zm!czenia ani stresu; ich 
praca staje si! mniej monotonna. W ban-
kach klienci s$ spokojniejsi, a pracowni-
cy bardziej wydajni (Muzak Corporation 
Literature). Zmniejsza to prawdopo-
dobie)stwo pomy#ek w czasie liczenia 
banknotów i monet oraz wype#niania 
formularzy. W opinii producenta Muzak 
jest czym' du&o wi!kszym ni& muzyka.

Manipulacja d"wi!kami obecnymi 
w tle ma równie& inne ciekawe aspekty. 
Walka z uci$&liwym ha#asem to powa&-
ny problem. Poniewa& d"wi!k jest fal$ 
ci'nienia powietrza, któr$ mo&na opi-
sa( mierz$c jej amplitud!, cz!stotliwo'(  
i pr!dko'ci propagacji, istnieje metoda 

generowania „symetrycznych” d"wi!-
ków o takich w#asno'ciach, by po ich na-
#o&eniu znios#y si! nawzajem. Pomys# ten  
zosta# opatentowany przez Paula Luega 
ju& w latach 30. XX wieku. Maj$c do 
dyspozycji wspó#czesne mikroproceso-
ry, bez wi!kszych problemów jeste'my  
w stanie, w czasie rzeczywistym, mo-
nitorowa( d"wi!k i generowa( d"wi!k 
b!d$cy „lustrzanym odbiciem”, tak by 
po na#o&eniu obu sygna#ów uzyska(  
cisz!. Nie trzeba wiele, by sobie wyobra-
zi( sprz!t gospodarstwa domowego dzia-
#aj$cy „bezd"wi!cznie” dla domowni- 
ków i s$siadów. Ca#e mieszkania kom-
pletnie neutralne d"wi!kowo. Cisza 
nocna staje si! anachronizmem, mo&na 
dowolnie g#o'no s#ucha( ulubionych na-
gra) o pierwszej nad ranem i nikt nie za-
puka w kaloryfer. Ba, mo&na selektywnie 
wyciszy( nudnego polityka, &e nie wspo-
mn! o gderaniu &ony czy m!&a. 

Istniej$ ju& pierwsze prototypowe 
implementacje cichego fotela („Silent 
Seat”), opracowanego przez Nosie Can-
cellation Technology, Inc. Technologie 
wyciszania niechcianego d"wi!ku maj$ 
wa&ne zastosowania w poprawie jako-
'ci, np.: po#$cze) telefonicznych, prze-
mówie) publicznych, niweluj$c poziom 
szumów i innych zak#óce) wyst!puj$-
cych w s#yszalnym pa'mie. 

Nie mam w$tpliwo'ci, &e muzyka  
i d"wi!ki s$ w stanie efektywnie wp#y-
wa( na nasze emocje. Napisano ju& 
wiele felietonów i ksi$&ek na ten temat. 
Poniewa& muzyka jest w stanie skutecz-
nie symbolizowa( uczucia, nadaje si! do 
manipulacji. W r!kach jednych mo&e 
sta( si! skutecznym narz!dziem audio-
markietingu, w r!kach innych – realn$ 
warto'ci$ dodan$, zwi!kszaj$c$ komfort 
&ycia. Istnieje realne niebezpiecze)stwo 
zwi$zane z manipulacj$ i zak#ócaniem 
naszej percepcji, zw#aszcza gdy adre-
satem Muzaka staje si! nasza pod'wia-
domo'(. Dzieli nas tylko ma#y krok od 
wyra%nowanego oddzia#ywania podpro-
gowego. A& strach si! ba(.

Muzak


