
 

 

Szymon Nożyński  

ŚRODOWISKO AUDIALNE. 
KILKA UWAG NA TEMAT  

OTOCZENIA DŹWIĘKOWEGO 

Wprowadzenie 

Rozpoczynając dyskusję na temat środowiska audialnego, trzeba ją osadzić  
w odpowiednim kontekście, którym w tym przypadku może być pytanie za-
dane przez samego R. Murraya Schafera (2010, s. 53): „czy dźwiękowy pejzaż 
świata jest niezależną kompozycją, nad którą nie mamy kontroli, czy też to my 
właśnie jesteśmy twórcami i wykonawcami odpowiedzialnymi za jej formę  
i piękno?”. Pytanie to można przeformułować: Czy człowiek, konstruując 
przestrzeń wokół siebie, ma również (a jeżeli tak, to w jakim stopniu) wpływ 
na dźwiękowy pejzaż świata? Czy środowisko jego życia, narracja muzyczna 
dnia codziennego jest obiektywna czy subiektywna, zależna czy niezależna? 
Wreszcie jak definiujemy/opisujemy/rozumiemy dźwiękowy pejzaż świata, 
z jakich elementów się on składa? Jaka w tym pejzażu jest proporcja dźwię-
ków cywilizacji względem dźwięków natury? 

Hałas i cisza 

Żyjemy w czasach „zabrudzonych” dźwiękiem, ale również w czasach „za-
brudzonego” dźwięku. Żeby prześledzić zmiany dźwiękowe dookoła nas, 
trzeba sięgnąć do historii, która pełna jest zdarzeń, kiedy to naturalne 
dźwięki środowiska zaczęły być wypierane lub wręcz zastępowane przez 
przemysł, maszyny, miasto, urbanizację, industrializację – o czym pisał m.in. 
Alvin Toffler (2006). Technologia wkraczająca w życie człowieka, wykorze-
nienie wcześniejszych modeli życia wiejskiego, wprowadzenie innowacji 
wszelkiego typu, industrializacja i urbanizacja powodujące upadek pośred-
niczących organizacji społecznych (wieś, rodzina, Kościół) (Strinati, 1998) – 
wszystko to spowodowało także zmiany dźwiękowe środowiska, którym 
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człowiek się otaczał. Zmiany te nie następowały natychmiast, niemniej roz-
wój technologii, szczególnie w dzisiejszych czasach, może powodować za-
gubienie. Wraz z nią pojawiają się dźwięki, nowe i obce, do których trzeba 
się przyzwyczaić, które trzeba oswoić. Dźwięki otaczają nas wszędzie – 
Agnieszka Janiak (2007) pisze w tym kontekście o desakralizacji miejsc, któ-
re były swoistymi oazami ciszy (kościół, cmentarz, muzeum, biblioteka). 
Muzyka również ma swoją ciszę, jak poetycko pisze Zofia Lissa (2008, s. 89): 
„rozgrywa się w czasie, w medium ciszy, która poprzedza jego pierwszą 
fazę i następuje po jego ostatnim dźwięku”. Postęp (jakikolwiek by nie był), 
rozwój, nowe sposoby komunikacji międzyludzkiej, przemieszczania się, 
komputery i automatyzacja, wszystko to sprawia, że przestrzeń akustyczna1 
ulega przeobrażeniom i zmianom. Dźwięk staje się kłopotliwy, przybiera 
postać nieprzyjemnego hałasu, zanieczyszczenia. Tym większy jest to pro-
blem teraz, ponieważ przez lata był bagatelizowany. To zagadnienie wielo-
wymiarowe – od hałasu sąsiedzkiego, przez dźwięki ulicy, aż po hałas me-
dialny. Cisza staje się elementem deficytowym, zaś jej nagłe pojawienie się 
(poprzez przerwanie hałasu) może skutkować objawami paniki, zagubienia. 
Tak współczesny człowiek zagospodarował przestrzeń dźwiękową własne-
go środowiska, że cisza stała się czymś dziwnym, niepokojącym, obcym.  
„Ci z nas, którzy mieszkają na uprzemysłowionym Zachodzie, schwytani  
w sidła dźwięku, muszą dziś poruszać się pośród nieharmonijnego kraj-
obrazu dźwiękowego o niezliczonej ilości kanałów” – pisze Mark Slouka 
(2010, s. 65). Malarz Zdzisław Beksiński o ciszy mówił tak: „w ciągu dnia 
ciszy wręcz nie cierpię. Gotów jestem włączyć odkurzacz, by nie doznawać 
ciszy. (…) W porze ciszy nocnej korzystam ze słuchawek, żeby sąsiedzi nie 
poszaleli, bo ja lubię muzykę głośną” (Grzebałkowska, 2014, s. 241). 

„Ryczący automobil jest piękniejszy niż Nike z Samotraki”2 – swego cza-
su krzyczało hasło Filippa Marinettiego, wyrażając zachwyt postępem tech-
nicznym. Kto wtedy mógł wiedzieć, że idący w parze z rozwojem hałas sta-
nie się problemem współczesnego świata. Cywilizacja oprócz łatwych do 
wymienienia pozytywów niesie ze sobą zagrożenia różnego typu (od zagro-
żeń stricte środowiskowych po rozwój nowych chorób).  

Nasza wrażliwość na dźwięki środowiska również się zmienia. Jakie 
szanse ma śpiew ptaka w zderzeniu z tętniącym życiem miastem? Percepcja 
dźwięku ulega przeobrażeniom, rodzimy się w hałasie i w hałasie umiera-
my. Nie zdajemy sobie sprawy z dźwięków natury, staje się ona dla nas  

________________ 

1 W rozumieniu, jakie zaproponował Marshall McLuhan. 
2 Filippo Marinetti (1876–1944), ideolog, poeta, jeden z twórców i głównych ideologów fu-

turyzmu. 
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obca. Cisza nas przeraża, a dźwięki niecywilizacyjne nie interesują. Współ-
czesny człowiek otacza się hałasem, do dźwięków niezależnych od niego 
(np. ulicy) dokłada własne. Chcąc się odseparować od tego, co dzieje się „na 
zewnątrz”, zakłada słuchawki. Multiplikuje hałas, jeden dźwięk zastępując 
drugim. Kreujemy infrastrukturę własnego życia w taki sposób, żeby zaw-
sze być blisko źródła dźwięku. Natomiast nasza wytrzymałość na bodźce 
wcale nie jest większa, zmienia się tylko tolerancja. Nasze uszy nie są w sta-
nie przyjąć więcej głośniejszych bodźców, choć tak nam się wydaje. Tępimy 
własną wrażliwość: coś, co kiedyś wyznaczało fizyczną granicę bólu dźwię-
kowego, dzisiaj jest przekraczane. Nie trzeba wcale stać na płycie lotniska, 
wystarczy wybrać się na skrzyżowanie dużego miasta lub do klubu mu-
zycznego. Slouka (2010, s. 65) stwierdza: „gdziekolwiek się zwrócimy, nowy 
świat – syntetyczny, rozczłonkowany, często rzucany na coraz bardziej zło-
żoną siatkę tworzącą globalną sieć komunikacji, wdziera się do świata bez-
pośredniego doświadczenia; autentycznych, nieupiększonych zdarzeń z ich 
szczególnymi, nieupiększonymi dźwiękami”. 

Dźwięk i jego natura ulegają przemianom. Słuchanie akuzmatyczne 
złamało rytuał sali koncertowej i oderwało dźwięk od wcześniejszego kon-
tekstu. Stąd m.in. schaferowska3 schizofonia: „grecki przedrostek schizo ozna-
cza: rozdwojony, rozdzielony. Schizofonia odnosi się do rozszczepienia, 
jakie zaistniało między dźwiękiem pierwotnym a jego elektroakustycznym 
przekazem lub odtworzeniem. Jest to kolejny rezultat dwudziestowiecznych 
zmian” (Murray Schafer, 2010, s. 57). Analogia do schizofrenii jest zrozumia-
ła, problem natomiast dotyczy dźwięku. Oliver Sacks (2009) poświęcił temu 
wiele publikacji.  

Hałas jest realnym problemem. Lekarze i świadome instytucje ostrzega-
ją: głuchota staje się chorobą cywilizacyjną. Czy to oznacza, że mamy zrezy-
gnować z dźwięku? Absolutnie nie. To tylko kwestia odpowiedniej selekcji  
i świadomości zniszczeń, jakich ten może dokonać. To także problem wy-
chowania, edukacji. To wreszcie problem odpowiednich rozwiązań praw-
nych, które regulowałyby kwestie zanieczyszczeń akustycznych.  

Głośnik i krajobraz 

Dylematy dźwiękowe w pewnym momencie przybrały na sile, a przyczyniły 
się do tego nowe rozwiązania technologiczne – w tym konstrukcje głośnika, 
________________ 

3 R. Murray Schafer wprowadził to pojęcie do języka, obserwując problemy spowodowa-
ne życiem w nieustannym hałasie cywilizacyjnym.  
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coraz doskonalsze i – co za tym idzie – głośniejsze, dokładniejsze. Obecnie 
mamy do czynienia z urządzeniami nagłaśniającymi, które w wierny sposób 
przekazują falę dźwiękową, mówiąc prościej, współczesne systemy nagłaśnia-
jące ukazują nam dźwięk taki, jaki jest w rzeczywistości (albo bliski temu). 
Wszechobecność tzw. „sprzętu grającego” jest faktem, prawdopodobnie nie 
ma gospodarstwa domowego, w którym nie byłoby jakiegoś głośnika. Od 
małego radia, poprzez multimedialne systemy zintegrowane z komputerem, 
aż po wysokiej jakości kolumny głośnikowe. Ewolucja dźwięku w najprost-
szym domowym wydaniu jest ogromna. Oprócz tradycyjnych instrumen-
tów, które generowały dźwięk, posiadamy także wzmacniacze, które odpo-
wiednio ten dźwięk zwielokrotniają. Pudło rezonansowe zostało zastąpione 
przez przetwornik i membranę głośnika.  

Jednym z pierwszych, który zasygnalizował problem zanieczyszczeń 
dźwiękowych, był Witold Lutosławski4. Kompozytor zwrócił uwagę na pro-
blem nadmiernego hałasu, który zagościł w przestrzeni publicznej. Skut-
kiem tego było przyjęcie przez Radę Muzyczną UNESCO następującego 
tekstu ustawy: „Walne Zgromadzenie (…) jednomyślnie potępia niedopusz-
czalne pogwałcenie wolności osobistej i prawa każdego człowieka do ciszy 
przez nadużywanie nagranej oraz nadawanej przez radio muzyki w miej-
scach publicznych i prywatnych. Walne Zgromadzenie żąda, aby Komitet 
Wykonawczy przestudiował ten problem w jego wszelkich aspektach – me-
dycznym, naukowym, prawnym – nie pomijając również aspektu artystycz-
nego i wychowawczego, oraz aby zaproponować w pierwszym rzędzie 
UNESCO, a także właściwym władzom poczynienie wszelkich kroków  
w celu położenia kresu omawianemu nadużywaniu muzyki” (Meakultura.pl, 
2013). Mimo podjętych działań problem narasta, ponieważ mamy coraz wię-
cej urządzeń generujących hałas. Również Parlament Europejski w 1985 
roku przyjął następujący tekst: „dążąc do ochrony szczególnej wartości mu-
zyki jako środka ekspresji (…) zwracając szczególną uwagę na szkodliwość 
bezpośredniego oddziaływania nadmiernie nagłośnionej muzyki (…) sygna-
lizując potencjalne zagrożenia psychologiczne, takie jak: rozdrażnienie, 
przytępienie wrażliwości, manipulowanie podświadomością, osłabianie 
więzi społecznej, nawołuje się wszystkie rządy do zwiększonej wrażliwości 
na niechcianą lub nadużywaną muzykę i dźwięki oraz wzywa do po-
wszechniejszego stosowania środków, takich jak: przepisy o naruszaniu 
porządku publicznego, koncesjonowanie zezwoleń na otwieranie lokali mo-
gących stanowić źródło intensywnych dźwięków, zakaz nadawania muzyki 
w niektórych miejscach (np. w parkach publicznych lub na plażach), two-
rzenie stref ciszy” (Meakultura.pl, 2013). 
________________ 

4 Witold Lutosławski (1913–1994), polski kompozytor, dyrygent, pianista. 
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Od kilkunastu lat prowadzone są badania krajobrazu dźwiękowego  
(soundscape studies). Osobą, która w szczególny sposób uczuliła ludzi na pro-
blem zanieczyszczenia dźwiękiem, jest kanadyjski kompozytor i działacz 
ekologiczny R. Murray Schafer. Jest on niekwestionowanym autorytetem  
w dziedzinie szeroko pojętej ekologii dźwięku, twórcą wielu inicjatyw pro-
dźwiękowo-ekologicznych, a przede wszystkim badaczem zjawisk audial-
nych, który wprowadził do nomenklatury naukowej wiele nowych definicji 
(żeby wspomnieć tylko schizofonię czy soundscape). W swej pracy The Tuning 
Of the World (1977) przedstawił szczegółowo wszystko to, co sam określa 
mianem akustycznej ekologii. Schafer próbuje pokazać tę stronę świata, któ-
ra zwykle ustępuje miejsca warstwie wizualnej. Jesteśmy tak skupieni na 
zmyśle wzroku, że słuch traktujemy jak pewnego rodzaju dopełnienie, na-
tomiast przewartościowanie zmysłów i skupienie się na warstwie audialnej 
powoduje zupełnie nowe „postrzeganie” świata (nawet słowne opisy świata 
mają charakter wizualny): stąd m.in. spacery dźwiękowe (soundwalks5) – 
idea mówiąca o szczególnym zwróceniu uwagi na dźwięk podczas eksplo-
rowania świata. Z ideą spacerów (którymi zajmowała się także Hildegard 
Westerkamp) związane jest ćwiczenie „czyszczenia uszu”. Program ćwiczeń 
zakłada m.in.: słuchową percepcję i wyobraźnię, tworzenie dźwięków  
i uświadomienie sobie ich społecznej roli (Bernat, 2009a). Wojciech Lewan-
dowski i Iwona Szumacher (2008, s. 54–55) tak tłumaczą ideę spacerów: 
„(…) w dotychczasowych badaniach krajobrazów dźwiękowych, jedną  
z najczęściej stosowanych metod pomiaru i kartowania krajobrazów dźwię-
kowych jest tzw. sound-walking. Spacer dźwiękowy to aktywna forma 
uczestnictwa w krajobrazie dźwiękowym, to uwrażliwianie uczestników na 
słyszane w czasie wędrówki dźwięki, zachęcanie do formułowania krytycz-
nych opinii dotyczących słyszanych dźwięków i ocenie ich roli w środowi-
sku. To także kształcenie świadomości odbioru własnych dźwięków (kroki, 
głos) w kontekście środowiskowym”. 

R. Murray Schafer jest także postulatorem stworzenia „oaz ciszy” w mia-
stach, w przestrzeni miejskiej, co związane jest z wcześniejszym planowa-
niem przestrzennym i akustycznym (acoustic design6). Porównując te idee, 
przychodzą na myśl postulaty ekologiczne Hundertwassera, który architek-
turę tradycyjnych budynków chciał „zmieszać” z naturą (Restany, 2003). 
Ciekawym zagadnieniem jest także hi-fi i lo-fi świata w kontekście pejzażu 

________________ 

5 Strona poświęcona artystycznym zabiegom związanym ze spacerami dźwiękowymi: 
www.soundwalk.com. 

6 Aby uzupełnić Schaferowski słownik, warto wspomnieć także o „wyostrzonym słysze-
niu” (clairaudience). 
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dźwiękowego. Hi-fi według Schafera (2010) to odgłosy wsi, nocy i dawnych 
czasów (w opozycji do miasta, dnia i współczesności). W lo-fi pojedyncze 
sygnały są niewyraźne, zakłócone. Oddaje to charakter przestrzeni, w której 
żyjemy. Schafer jest także twórcą (połowa lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku) grupy badawczej World Soundscape Project7, która postawiła sobie 
za cel badanie audialnej części świata; w wielu przypadkach były to badania 
pionierskie (Marciniak, 2012). 

Hałas w przestrzeni życiowej człowieka jest problemem o charakterze 
progresywnym. W sytuacji kiedy nawet w parkach nadaje się muzykę z gło-
śników zamontowanych na drzewach, problem wydaje się palący. Tak natu-
ralne miejsca jak parki czy skwery zostały pozbawione swych pierwotnych 
cech i wcześniejszego przeznaczenia. Odpoczynek zaczął być definiowany 
inaczej: zamiast ciszy i dźwięków przyrody – dźwięki cywilizacji. Błędne 
przekonanie, że relaks i spokój muszą być związane z dźwiękiem, z muzyką – 
potwierdza schizofonię i paniczne reakcje na incydentalną ciszę. Gwałt na 
naszych uszach przypomina to, co opisywał Neil Postman (2006), zestawia-
jąc lęki Orwella i Huxleya. Otacza nas kultura banału i zamiast zadawania 
bólu, zadaje nam się przyjemność. Dochodzi do sytuacji, kiedy enklawy  
ciszy zostają zagospodarowane przez dźwięk. Jest to dźwięk specyficzny, 
gdyż nie mamy na niego wpływu. Jest to także tło wybierane przez osoby, 
które w kwestii jego wyboru są amatorami. Kierują się też mylnym (bo ste-
reotypowym) przekonaniem, że sprawiają nam przyjemność. Olga Woźniak 
(2009) pisze: „żyjemy w świecie dźwięków. One wpływają na nasz nastrój, 
ba!, na nasze zdrowie. Tymczasem – często z własnego wyboru, a często 
całkiem bezwiednie – pakujemy sobie do uszu dźwiękowy fast food, trując 
się bezwartościowym dźwiękiem”. Stąd właśnie wątpliwej jakości muzyka 
w parkach czy ogrodach, na plażach i w górach. Królujące głośniki emitujące 
sygnał komercyjnego radia (stoki narciarskie, górskie szlaki), megafony  
wodzirejów wdzierające się swoim przesterowanym głosem w każdy zaułek 
miejscowości wypoczynkowych. 

Soundscape i sztuka 

Od 1993 roku Światowe Forum na Rzecz Akustycznej Ekologii (World  
Forum For Acoustic Ecology)8 ewoluuje w kierunku kolektywu łączącego 
________________ 

7 M. Gołąb zwraca uwagę, że termin „pejzaż dźwiękowy” nie jest precyzyjny. Zauważa, iż 
brakuje skodyfikowanego słownika pojęć rodzącej się problematyki. Mówi wręcz o pojęcio-
wym zamęcie. Wprowadzenie nowych pojęć i definicji postuluje również T. Misiak. 

8 Strona internetowa Światowego Forum Ekologii Akustycznej: http://wfae.net/. 
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organizacje zajmujące się badaniami środowiska akustycznego. Posiada 
swoje oddziały m.in. w: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Austra-
lii, Meksyku, Grecji, Anglii (Polskę reprezentuje Lidia Zielińska9). Publikuje 
własny periodyk „Soundscape”, zrzesza badaczy z całego świata. Członki-
nią forum jest m.in. Hildegard Westerkamp10. Jej prace11 – będące kolażami 
dźwiękowymi przestrzeni miejskich i dźwięków natury – są przykładami 
twórczości, która ukazuje cechy muzyki konkretnej („termin muzyka kon-
kretna wprowadził w 1950 roku Pierre Schaeffer na oznaczenie muzyki 
opartej na dźwiękach naturalnych (konkretnych), nagrywanych za pomocą 
mikrofonu” (Dąbkowski, 1994, s. 39) i field recordingu. „Muzyka konkretna 
przypieczętowała zanik granicy pomiędzy dźwiękami muzycznymi i nie-
muzycznymi, zmieniła sposoby komponowania, zapisywania i odbierania 
muzyki, z estetycznej perspektywy podkreśliła wagę tradycyjnej dychotomii 
natura/kultura w kontekście dźwięku oraz wpłynęła na zainteresowanie 
kulturowymi aspektami stosowania technologii rejestrującej, przekształcają-
cej i transmitującej dźwięk” – pisze Tomasz Misiak (2013, s. 13). 

Oprócz Westerkamp artystami szeroko rozumianego dźwięku są m.in.: 
David Dunn (ekolog, filozof, kompozytor), Douglas Quin (kompozytor, do-
kumentalista dźwiękowy, zajmujący się także wzornictwem), Chris Watson 
(kolekcjoner dźwięku, nagrywający zjawiska atmosferyczne, faunę i florę, 
współpracujący z telewizją na potrzeby programów przyrodniczych). Wśród 
ciekawych postaci z pogranicza muzyki konkretnej i świata dźwięku warto 
wymienić też Georga Schwerdtfegera. Ten twórca (uczeń klasy fortepianu  
u samego Arnolda Schönberga), w bardzo niekonwencjonalny sposób kom-
ponował swoje dzieła, inspirując się praktycznie wszystkimi przejawami 
cywilizacji bądź natury. Chciał „zmusić” ludzi poprzez swoją sztukę do 
nieskrępowanej percepcji dźwięku i ciszy (Topolski, 2004). Ciekawie wy-
pada zestawienie stanowisk artystycznych Schwerdtfegera z Johnem Cage’em: 
„przy pierwszym zetknięciu propozycja Schwerdtfegera niczym nie różni 
się od postawy Cage’a. O ile jednak Cage zauważył, że wszystko może być 
muzyką, o tyle Schwerdtfeger przekonuje, że wszystko jest muzyką” (Mi-
siak, 2009, s. 143). Dobrym przykładem nowego artysty wykorzystującego 
materię dźwiękową świata jest Matthew Herbert. Zachowując konsensus 
między mainstreamem muzycznym a awangardą, tworzy swoją muzykę, 
wykorzystując dźwięki „wyłowione” z cywilizacji i natury. Jest to proces 

________________ 

9 Kompozytorka, profesor kompozycji w poznańskiej Akademii Muzycznej, kierownik 
Studiów Muzyki Elektroakustycznej. 

10 Hildegard Westerkamp – artystka, kompozytorka, ekolog dźwięku. 
11 Strona internetowa z pracami Hildegard Westerkamp: http://www.sfu.ca/~westerka/ 

index.html. 
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całkowity, totalny – Herbert tworzy swoje dzieła od początku do końca, 
kontrolując cały proces powstawania muzyki: od rejestracji dźwięku różne-
go rodzaju mikrofonami aż po edycję sampli (próbek dźwiękowych) w pro-
gramie komputerowym. 

Ekologia i dźwięk 

W Polsce zagadnienia związane z szeroko pojętą ekologią i pejzażem dźwię-
kowym podejmowane były przez wielu autorów. W dwutygodniku „Ruch 
Muzyczny” w latach osiemdziesiątych XX wieku eseje na tematy dźwiękowo-  
-ekologiczne pisała Danuta Gwizdalanka (Marciniak, 2012), z kolei w „Mo-
nochordzie” publikowała jego współtwórczyni – Lidia Zielińska. Idee 
Schafera przedstawiał muzykolog Maksymilian Kapelański. Ogromny 
wkład w przybliżanie tematów związanych z dźwiękiem (również w kon-
tekście jego ekologii, choć bardziej interdyscyplinarnie) mają: Robert Losiak, 
Sebastian Bernat, poznański badacz Tomasz Misiak oraz kompozytor Krzysz-
tof Knittel. W 2008 roku na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej odbyło 
się ogólnopolskie seminarium nt. „Dźwięk w krajobrazie. Stan i perspekty-
wa badań”, które zaowocowało m.in. serią artykułów o interdyscyplinarnej 
tematyce, której fundamentem był dźwięk. W 2009 roku we Wrocławiu zai-
nicjowała swoją działalność Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego (UWr). 
Jedną z ciekawszych inicjatyw była „Foniczna mapa Wrocławia”, której ce-
lem było zbieranie dźwięków (nagrania terenowe) wraz z dokumentacją 
fotograficzną. Efektów badań można posłuchać na stronie internetowej pra-
cowni12. Wśród innych projektów warto wymienić również „Niewidzialną 
mapę Wrocławia” realizowaną przez Macieja Bączyka (2014). Autor współ-
pracował z ludźmi niewidzącymi; jak sam mówi: chciał zobaczyć, jak wy-
gląda świat, którego nie widzimy. Projekt realizowany był we wrocławskim 
Ośrodku Postaw Twórczych przez dwa lata (2005–2006). W efekcie powstał 
album ze zdjęciami miejsc, które osoby niewidzące wskazały i opisały. Mo-
żemy więc obejrzeć te miejsca, które bohaterowie projektu w sposób szcze-
gólny odbierają za pomocą słuchu. Bączyk (2014) pyta: „oczywiście utrwalanie  
i prezentowanie fonosfery obecne zwłaszcza w nurcie tzw. field recordingu 
istnieje już od dawna. Kiedy jednak na półce w księgarni, obok albumów 
fotograficznych ze zdjęciami Wrocławia, pojawi się płyta z dźwiękiem Wro-

________________ 

12 Pracownia Audiosfery: http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/dzwiekowa-mapa-
wroclawia/. 
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cławia”? Widzący również postrzegają miasto (miejsce) w swoisty sposób. 
Pomaga w tym także dźwięk, gdyż jak pisze Bernat (2009), „dźwięk wytwa-
rza skojarzenia z wizualną pamięcią miasta (miejsca). Wywołane zapamię-
tanymi dźwiękami, a zwłaszcza sekwencjami dźwięków (melodią) skojarze-
nia są spoiwami integrującymi postrzegane scenerie”. Losiak (2008, s. 254) 
dodaje: „muzyka w mieście rozpoznawalna jest bowiem nie tylko z uwagi 
na swą dźwiękową formę, ale także z uwagi na złożony kontekst odniesień, 
w szczególności zaś z uwagi na swój aspekt artystyczny i estetyczny”. Field 
recording leży w polu zainteresowań badawczych Agaty Stanisz (2012), która 
traktuje to zajęcie jako formę dokumentacji dziennikarskiej, etnograficznej  
i autobiograficznej. Zbieraczem dźwięku jest także muzyk Marcin Dymi- 
ter. Zagadnieniami dźwiękowymi zajmuje się pracownia powołana przez 
Agnieszkę Janiak przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (Pra-
cownia Antropologii Audiowizualnej). 

Miasta skażone są dźwiękiem, którego wcale nie chcemy, a co gorsza, 
może on powodować nieodwracalne zmiany zdrowotne w naszych organi-
zmach. Nie mówimy o chorobie, która dziesiątkuje całe populacje, to raczej 
kwestia niezauważalnego (!) czynnika, który niepostrzeżenie pogarsza nasz 
słuch i niekorzystnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. Wieś nie jest 
wolna od nowego dźwięku, ale z powodu innej zabudowy i rodzaju proce-
sów industrializacji, dźwiękowo jest bezpieczniejsza dla człowieka. Miasta, 
w których żyjemy, charakteryzują się wysokim poziomem hałasu, przekra-
czającego często tzw. próg bólu. Bernat (2011, s. 197) jako dobry przykład 
walki z nim wymienia Londyn: „również w kilku europejskich miastach 
zauważana jest troska o odzyskanie oaz i okresów ciszy. Na uwagę zasługu-
je Londyn, gdzie warstwa dźwiękowa krajobrazu (soundscape) jest ważnym 
elementem strategii walki z hałasem (Sounder City). Poprzez partnerstwo 
publiczno-prywatne promowane są przykładowe projekty ulepszenia war-
stwy dźwiękowej oraz poprzez właściwe planowanie minimalizowany jest 
hałas i zabezpieczane są najcenniejsze, unikalne krajobrazy dźwiękowe”. 
Poszczególne miejsca na świecie mają własne dźwiękowe problemy. Wielo-
milionowe metropolie kipiące życiem, w których poruszają się tysiące samo-
chodów, tramwajów, pociągów. Przemysł i hałas klubów, tzw. galerii han-
dlowych, radia i wszędobylskich głośników powoduje ogólne poczucie 
wszechogarniającego dźwięku. Ale to nie Londyn jest najgłośniejszy. We-
dług różnych danych prym wiodą inne duże miasta na świecie. Badania 
(publikowane regularnie) wskazują, iż najgłośniejszym miastem Ameryki 
Łacińskiej jest Buenos Aires. Jednak lider w tej niechlubnej statystyce może 
się zmieniać. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Buenos 
Aires jest czwartym najgłośniejszym miastem świata. Które miasto jest naj-
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głośniejsze? Prawdopodobnie, gdyby przeprowadzić sondę, to „wyobraże-
nia dźwiękowe” (lub jak powiedziałby Jonathan Sterne – „soniczna wy-
obraźnia”) pytanych mogłyby trafnie wytypować kilka dużych metropolii, 
które nawet – widząc oczami wyobraźni – nie egzystują w niej bez dźwięku. 
Innymi słowy, jeśli próbujemy przywołać w pamięci „obraz” danego miasta – 
towarzyszy mu gwar (szum) ulicy. Najgłośniejszym miastem świata jest 
Nowy Jork13, zaś następne w zestawieniu są japońskie miasta – Tokio i Na-
gasaki (Najgłośniejsze miasta świata, Onet.pl, 2013). 

Czy wobec tego mamy do czynienia ze zmianami, których nie da się  
zatrzymać? Czy miasta (miejsca), które znamy i w których żyjemy, zmieniają 
się nieodwracalnie? Może jest to naturalny proces, któremu nie powinniś- 
my przeszkadzać. Czy sfera dźwięku, najbardziej holistycznie rozumiana  
i związana z danym miejscem, musi minąć po to, żeby mogła w jej miejsce 
pojawić się nowa? Czy dźwięk jest w istocie elementem, który powinniśmy 
chronić i zachować lub odbudować? Ekologia dźwiękowa to jedno, umożli-
wienie zdrowego życia i zatrzymanie wszechogarniającego hałasu rozumia-
nego jako zanieczyszczenie – jest priorytetem: wszak miasta (i nie tylko) 
trzeba sprzątać. Architektura, również ta dźwiękowa, musi być uporządko-
wana, estetyczna, funkcjonalna i przyjazna. Pytanie jest innego typu: Czy 
„dźwięki miasta”, podobnie jak jego „obraz”, powinny zostać zachowane  
w ramach przywracania stanu świetności i powrotu do tradycji? Przecież 
odbudowujemy stare kamienice, przywracając im dawny wygląd. Stosuje-
my zabiegi upodabniające ulice do tych z czasów świetności. Próbujemy 
przywołać myśli i założenia koncepcyjne dawnych architektów, uznając ich 
pracę za wartościową. Walczymy z zaśmiecaniem miast reklamami i straga-
nami. Przywraca się takie „relikty przeszłości” jak kostka brukowa czy lam-
py uliczne z epoki. Czy dźwięk jest również takim elementem? Bernat (2011,  
s. 203) konkluduje: „rekonstrukcje krajobrazów dźwiękowych to wielkie 
wyzwanie dla przyszłości. Po latach dźwięk w zabytkowym przedmiocie 
stanowi wartość najbardziej zbliżoną do oryginału, bardziej aniżeli rozmiar, 
faktura, kolor, zapach”. Misiak (2009, s. 146) dodaje: „zdaniem Schafera 
świat wymaga remontu. Współczesne, przesiąknięte chaotycznym hałasem 
uniwersum dźwiękowe wymyka się nam spod kontroli i oddala od uprag-
nionej równowagi dźwięku i ciszy. W jednym ze swych ezoterycznych 
fragmentów Schafer przyrównuje Boga do pierwszorzędnego inżyniera aku-
stycznego”. Oby działania te nie były tylko chaotyczną próbą uciszenia hała-
su w odruchu bezradności, kiedy nie będzie już czego ratować. 

________________ 

13 W filmie Hałas (reż. Henry Bean) z 2007 roku grany przez Tima Robbinsa bohater uświa-
damia sobie permanentny hałas Nowego Jorku. W odruchu frustracji stara się go uciszyć. 
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THE AUDIO ENVIRONMENT.  
REMARKS ON THE SOUND ENVIRONMENT 

S u m m a r y  

The article presents several problems related to sound and its impact on the envi-
ronment in the context of civilization changes, e.g. the problem of noise, which fights 
both silence to appropriate as much space as possible and the attempts of researchers 
aware of the problem (including the RM Schafer) to try to stop this. The article dis-
cusses the ecology of sound and field recordings – artistic phenomena that exist 
where natural sounds and the sounds of civilization meet. 
 
 
 


