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S UCH A PERCEPCJA PRZESTRZENI

Badania nad przestrzeni  rzadko koncentruj  si  na jej aspektach audialnych oraz jej percepcji s uchowej. 
Dominuj  analizy elementów wizualnych i skupiaj ce si  na nich teorie. Tymczasem d wi ki s  cz ci  
wiata spo ecznego i u atwiaj  funkcjonowanie w nim, b d c ród em informacji na temat miejsca w prze-

strzeni, otoczenia, jego charakteru itp.; mog  tworzy  to samo  miejsc lub grup, nie b d c muzyk . Taka 
perspektywa nie wymyka si  klasycznym teoriom przestrzeni, mo e natomiast poszerzy  gam  narz dzi 
badawczych, którymi dysponuj  rozmaite nauki przestrzenne. Artyku  przywo uje wybrane perspektywy teo-
retyczne i prezentuje dzia ania projektowe, instytucjonalne i artystyczne, wyp ywaj ce ze zwrócenia uwagi 
na rzeczywisto  d wi kow . 

S owa kluczowe: d wi k, przestrze , percepcja, proces, s uch, Wallis, Schafer, Blesser, auditory spatial awa-
reness, ha as, architektura, projektowanie, identy  kacja, soundmarks

„Our ears have been blinded”
Pallasmaa 2008: The Eyes of the Skin

Zazwyczaj poj cie przestrzeni wywo uje sporo skojarze  maj cych pocz tek w rozma-
itych obszarach (matematycznym, geogra  cznym, kulturowym itp.). Je li jednak zaw zi si  
je do przestrzeni otaczaj cej cz owieka, a wi c przyrodniczej, miejskiej, architektonicznej, 
wówczas spotka  si  mo na g ównie z okre leniami dotycz cymi sfery wizualnej. Prze-
strze  z de  nicji jest obszarem trójwymiarowym, zatem jednostki s  w niej zanurzone, 
a bod ce docieraj  do nich ze wszystkich stron, za pomoc  wszystkich zmys ów. S uch 
nale y do tych, których nie mo na „wy czy ”, dostarcza danych nieustannie i z ka dej 
strony. By  mo e to w a nie ta nieprzerwana obecno  d wi ków, a co za tym idzie, ich 
spowszednienie, jest przyczyn  niskiego zainteresowania s uchem, który niesie ze sob  
du o istotnych informacji, nawet, gdy nie jest si  tego wiadomym. Du a ich cz  to 
informacje na temat otaczaj cej s ysz cych przestrzeni.

W kolejnych cz ciach zaprezentowane zostan  wybrane teorie przestrzeni, funkcje 
percepcji s uchowej, problemy, które napotyka, a tak e dzia ania, których punktem wyj cia 
s  d wi kowe aspekty przestrzeni.
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1. PRZESTRZE  JAKO PROCES

Jedn  z najbardziej trafnych analiz poj cia przestrzeni przedstawi  Henri Lefebvre 
w swoich czterech hipotezach (Lefebvre 1972, za: Ja owiecki, Szczepa ski 2002: 301). 
Pierwsza traktuje przestrze  jako czyst  form , byt idealny, co brzmi pi knie, ale przy 
próbie zastosowania w badaniach percepcji przestrzeni mog oby si  nie sprawdzi  – jak 
bowiem zoperacjonalizowa  poj cie, które ju  samo w sobie zniech ca do de  niowania? 
Poza tym okre lenie to poci ga za sob  nieco odhumanizowane skojarzenia. Jednak kolejne 
trzy hipotezy bior  pod uwag  obecno  i ró norodno  ludzi. Druga zak ada, e przestrze  
jest wytworem spo ecznym, co daje mo liwo  i podstaw  do obiektywizacji. Trzecia widzi 
przestrze  jako rodek czy te  narz dzie, mo na wi c uzna  j  za obszar szeroko poj tej 
wymiany – poj , towarów, kultur – a wi c styczn , komunikator. Czwarta hipoteza jest 
rozszerzeniem trzeciej, poniewa  zak ada, e przestrze  jest podstaw  reprodukcji spo ecz-
nych stosunków produkcji. Tym samym podkre la ci g o  przestrzeni w czasie, cho  nie 
mo na uzna , e w zwi zku z tym jest ona niezmienna. 

Hipotezy Lefebvre’a zdaj  si  by  formu owane z zewn trz – bez wchodzenia w yj c  
przestrze  i poszukiwania tam jej de  nicji. Przestrze  zajmowana przez dan  spo eczno  
wydaje si  spójna – nie wiadomo jednak, czemu zawdzi cza  jej kszta t. Alexandros Ph. Lago-
poulos wyró nia dwa aspekty: ekstrasemiotyczny, dotycz cy tworzenia „od zewn trz”, przez 
systemy i warstwy spo eczne – a wi c przez pewien rodzaj zaw aszczania, oraz semiotyczny, 
dotycz cy wytwarzania przestrzeni przez jednostki i ich dzia ania (Lagopoulos 1978, za: Ja-
owiecki, Szczepa ski 2002: 305). Zreszt  nawet wtedy, gdy zmieni si  perspektyw  i spojrzy 

na odbiór przestrzeni, a nie jej wytwarzanie, okazuje si , e wp ywy znów widoczne s  z obu 
stron – tym razem na percepcj  wp ywaj  tak ludzkie odczucia dotycz ce obszaru czy miejsca, 
jak i zupe nie niezwi zane z nimi emocje oraz czynniki zewn trzne. Wszystkie one powo-
duj , e stosunek do danej przestrzeni mo e ewoluowa , a i ona sama podlega zmianom – 
czy to rzeczywistym, czy zachodz cym jedynie w ludzkiej wyobra ni i postrzeganiu. 

Odbiór przestrzeni jest wi c skomplikowanym zabiegiem intelektualno-emocjonal-
nym. Rzec mo na, e o jego przebiegu i efekcie decyduj  doznania: 

(…) na sposób, w jaki odbieramy jak  rzeczywisto  przestrzenn , wp ywaj  nie tylko realne 
cechy tej przestrzeni, ale równie  cechy podmiotu do wiadczaj cego. Istotny wp yw maj  tak e 
poprzednie do wiadczenia z takimi samymi lub uznawanymi za analogiczne sytuacjami oraz nasza 
wizja przysz o ci, celów, jakie chcemy realizowa  w tej przestrzeni (Kaltenberg-Kwiatkowska 
2007: 478). 

Dzi ki wszystkim tym wp ywom cz owiek jest aktywnym odbiorc  i u ytkownikiem 
otoczenia, w jakim si  znajduje, co Aleksander Wallis uj  w cztery procesy dokonuj ce 
si  mi dzy cz owiekiem a przestrzeni : poznawanie, warto ciowanie, kszta towanie i u yt-
kowanie (Wallis 1990: 19). 

Procesem jest zatem i sama przestrze  – podlegaj ca zmianom i generuj ca je – i jej 
percepcja, podobnie zmienna i uzale niona od licznych czynników. Oba procesy wci  
ewoluuj ; mo na jednak, przyjmuj c perspektyw  mikro, wydzieli  z nich pewne aspekty 
czy okresy i jako takie – z pocz tkiem i ko cem – podda  analizie. 
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2. PERCEPCJA PRZESTRZENI A ZMYS  S UCHU

Ka dy z opisanych przez A. Wallisa procesów ma równie  aspekt d wi kowy czy 
s uchowy. Wchodz cy do budynku czy wkraczaj cy w jak kolwiek inn  przestrze  ma na 
jej temat „wiedz  mieszan ” – pochodz c  z autopsji i przekazu, wyobra e  nabytych przy 
pierwszym z ni  kontakcie, stereotypów kulturowych etc. Poznawanie jest wed ug A. Wal-
lisa procesem dwup aszczyznowym – sk ada si  na  d enie do posiadania ogólnej wiedzy 
o ró nych przestrzennych ca o ciach oraz nieustanne rozpoznawanie otoczenia. Im bardziej 
dana przestrze  jest nieznana, tym wi ksz  wag  przywi zuje si  (lub przywi zywana 
jest przez mózg) do zmiany tego stanu rzeczy. Z zamkni tymi oczami mo na okre li  nie 
tylko tak, zdawa oby si , trywialne zjawiska, jak zat oczenie czy obecno  przedstawicieli 
poszczególnych grup wiekowych, ale tak e wielko  budynku (przez pog os) czy odleg o  
od murów lub ruchliwej ulicy (przez t umienie lub blisko  odg osów). Wyró nienie funkcji 
warto ciuj cej zak ada okre lony stopie  socjalizacji – nie mo na np. okre li  przestrzeni 
jako sakralnej, je li nie zna si  jej wyznaczników. Te jednak nie s  jedynie efektem wiedzy 
historycznej czy architektonicznej; cz sto wynikaj  z do wiadczenia. Za pomoc  s uchu 
mo na zde  niowa  funkcj  przestrzeni – t oczne miejsce z wyra nym podzia em stron na 
szemraj c  mas  i pojedyncze g osy u ywaj ce wyra e  formalnych b dzie prawdopodob-
nie instytucj  wiadcz c  us ugi publiczne – kwestia szczegó ów, czy to placówka pocz-
towa czy bankowa. Przy okazji warto ciowania nie wspomina A. Wallis o wymiarze przy-
jemno ci (lub jej braku). Nie ulega jednak w tpliwo ci, e tego rodzaju odczucia wp ywaj  
na ocen  walorów miejsca – ha as w sklepie mo e przeszkadza  w zakupach, a szum fal 
s yszalny z pokoju nadmorskiego pensjonatu intensy  kowa  wypoczynek. Kszta towanie 
i u ytkowanie przestrzeni mo e dokonywa  si  poprzez jej dostosowanie do panuj cych 
w niej norm i/lub ingerowanie w ni . U ytkowanie przez dostosowanie jest atwo obser-
wowalne – czy to dancing czy kaplica, ludzie dobieraj  zachowania do panuj cych norm, 
tak e tych dotycz cych dozwolonych d wi ków lub ich nat enia. Kszta towanie polega  
mo e na wyciszaniu, dobieraniu odtwarzanej w danej przestrzeni muzyki (czego najbar-
dziej znanym przyk adem jest dzia alno   rmy Muzak®1), jak równie  na projektowaniu 
przestrzeni z uwzgl dnieniem potrzeb jednostek i grup maj cych w niej funkcjonowa . Te 
procesy przek adaj  si  na sposób ujawniania si  (to symptomatyczne, jak wiele zjawisk 
s uchowych okre la si  s owami nawi zuj cymi do zjawisk wizualnych) s uchowej wiado-
mo ci przestrzeni (auditory spatial awareness), które to zjawisko tak opisuj  Barry Blesser 
i Linda-Ruth Salter: „to wi cej ni  zdolno  wykrycia, e przestrze  zmieni a brzmienie; 
zawiera w sobie tak e emocjonalne i behawioralne do wiadczanie przestrzeni”2 (Blesser, 
Salter 2007: 11). Ma ono wp yw na zachowania spo eczne, pozwala na orientacj  i poru-
szanie si  w przestrzeni, wp ywa na jej odbiór estetyczny, a tak e uwypukla do wiadczanie 
rzeczywisto ci d wi kowej. Dlaczego wi c tak rzadko zwraca si  na to uwag ?

1 Powsta a 1934 roku w USA  rma, dostarczaj ca du ym zak adom produkcyjnym muzyk  dobran  tak, aby 
zatrudnieni w nich pracowali jak najefektywniej. Na przestrzeni lat Muzak® rozwin  dzia alno  i jest do-
stawc  muzyki dla wielu  rm i miejsc publicznych, zajmuje si  równie  ich d wi kowymi wizerunkami. 

2 Wszystkie teksty angloj zyczne w przek adzie w asnym autorki.

S uch a percepcja przestrzeni



40

Przede wszystkim dlatego, e w codziennym spostrzeganiu dominuje percepcja wzro-
kowa. B. Blesser zauwa a co najmniej dwie przyczyny, dla których odbiór s uchowy jest 
pomijany – d wi k mo e nie zawiera  znacz cej dla s ysz cego informacji lub te  s ysz cy 
nie zwraca uwagi na d wi k i przestrze , w której si  znajduje. Co prawda spostrze enia 
te dotycz  warunków eksperymentalnych, ale mo na je z powodzeniem odnie  do co-
dzienno ci. Liczba bod ców wizualnych znacz co przewy sza liczb  bod ców d wi ko-
wych, a mo liwo ci ich odbioru s  nierówne (cho  niewidomi potra   doskonale poru-
sza  si  w przestrzeni jedynie za pomoc  echolokacji, cznie z jazd  na rowerze tak po 
górskich szlakach, jak i zat oczonych ulicach). Ponadto najm odsze pokolenia wyrastaj  
bez styczno ci z yw  kultur  mówion  i piewan , która zast powana jest przez „od-
twarzan ” – jakkolwiek doskona e by yby formaty nagraniowe, s uchanie muzyki przez 
s uchawki nie oddaje odbioru tych samych tre ci w rzeczywisto ci. Coraz cz ciej d wi ki 
otoczenia s  z niego abstrahowane i zatraca si  zdolno  ich rozpoznawania w codziennej 
masie. Niektórzy s dz  jednak, e zmiana w stron  dominacji percepcji wzrokowej do-
kona a si  wraz z przesuni ciem akcentu z j zyka mówionego na pisany (Ong 1991, za: 
Pallasmaa 2008: 24) – w tym to momencie cz owiek musia  zacz  si  przyzwyczaja , 
e istotne dla niego informacje mo e przyswoi  g ównie za pomoc  wzroku. Oczywi-
cie zmiana ta dokonywa a si  przez wiele stuleci a  do momentu upowszechnienia si  

umiej tno ci czytania. Skoro jednak prawie wszyscy przyzwyczaili si  ju  do odbioru 
danych w ten sposób, odtwarzany zreszt  nieustannie, niewygodne jest, z pozoru nie-
potrzebne, trenowanie si  w s uchowej percepcji przestrzeni. Z tego wzgl du sensy kul-
turowe zwi zane z d wi kiem nie mog  by  zrozumiale komunikowane, a wi c zanika 
pewien wymiar kultury. Poza tym zjawiska d wi kowe s  cz sto redukowane do muzyki, 
zamiast okre la  ogó  tego, co, gdzie, w jaki sposób i dlaczego odbierane jest s uchem 
(a niewykluczone, e niektórym trudno by by o si  odnale , gdyby „wy czy ” im s uch). 
Tymczasem, jak zauwa a Juhani Pallasmaa, „wzrok separuje nas od wiata, podczas gdy 
inne zmys y nas z nim jednocz ” (Pallasmaa 2008: 25) – oko bowiem koncentruje si  
na wybranych zjawiskach czy obiektach, wyodr bnia je z ca o ciowego obrazu dostrze-
ganego przez jednostk , co wi cej, nie jest mo liwe, aby zobaczy a ona co , co nie jest 
w zasi gu jej wzroku; bod ce s uchowe za  dochodz  do niej ze wszystkich stron, mo e 
ona okre li  ich ród o i zwróci  na nie uwag  (lub „nadstawi  ucha”), nawet gdy nie 
patrzy na obszar, z którego d wi k si  wydobywa lub który d wi k wydaje. Zwraca  na 
to uwag  Edward T. Hall w Ukrytym wymiarze (1978), w którym dowodzi , e cz owiek 
odbiera przestrze  wszystkimi zmys ami, a dominacja co poniektórych uwarunkowana 
jest kulturowo. Podobna teza towarzyszy a Steenowi Eilerowi Rasmussenowi przy pisaniu 
Odczuwania architektury (1999), cho  tu za o enie by o bli sze analizie formy i tre ci 
budynków. Niemniej obie pozycje sta y si  kanoniczne dla wszystkich, którzy tworzenie 
przyjaznych przestrzeni, czy to otwartych czy zamkni tych, prywatnych czy publicznych, 
traktuj  powa nie.

W rodowiskach zajmuj cych si  percepcj  s uchow , a wi c akustyków czy neurolo-
gów, teza o s yszeniu przestrzeni czy przedmiotów równie  wywo uje kontrowersje, gdy  
dominuj cy paradygmat badawczy ka e traktowa  s yszenie jako odbiór fali d wi kowej. 
Cho , jak zauwa a Andrzej Klawiter:
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(...) nie sposób – bez popadni cia w niedorzeczno  – przyj , i  ostatecznym celem widzenia 
jest uchwycenie cech fali wietlnej. Kto , kto upiera by si  przy tego rodzaju pogl dzie uznany 
zosta by za równie nieroztropnego jak ten, kto upatrywa by cel czytania w uchwyceniu gra  cznych 
cech tekstu i jego sk adników (Klawiter 1999: 8). 

Jednak wyró niane jest przez naukowców s yszenie przestrzenne, a wi c takie, za któ-
rego pomoc  cz owiek mo e rozpozna  wielko  przestrzeni, blisko  ograniczaj cych j  
barier, materia , z którego s  stworzone, a tak e poruszaj ce si  w niej przedmioty i ich 
rodzaj (Klawiter, Preis 2006: 155). Nie sposób wyobrazi  sobie, jak s yszana i odbierana 
by a przestrze  przedindustrialna, kiedy nieznane by y odg osy samochodów, poci gów 
czy samolotów; mimo to rozwija si  archeologia d wi ku, badaj ca cho by staro ytne 
budowle. Nauka ta ma niema y wp yw na wspó czesn  architektur  poprzez ujawnianie 
rozwi za  stosowanych w kolejnych wiekach w budownictwie publicznym, a wi c wi -
tyniach czy teatrach, w czasach, gdy orator musia  by  s yszalny bez u ycia nowoczesnych 
urz dze  nag a niaj cych, a g osy t umu wyciszane. 

3. WRA LIWE PROJEKTOWANIE

W ostatnich latach wiedza ta zyskuje na znaczeniu, a to g ównie za spraw  popula-
ryzowania si  idei zrównowa onego rozwoju, równie  w budownictwie (pod nazw  su-
stainability). Za prekursora spo ecznej odmiany tego nurtu mo na uzna  wspomnianego 
Edwarda T. Halla, który empiryczne potwierdzenie tez zawartych w Ukrytym wymiarze 
zaprezentowa  w napisanej wraz z on  ksi ce Czwarty wymiar w architekturze (Hall, 
Hall 2001). Opisa  tam proces projektowania nowej siedziby koncernu Johna Deere’a, opar-
ty na badaniach, których uczestnikami byli pracownicy  rmy3. Po blisko trzydziestu latach 
do  pobie nych researchów4 – by pos u y  si  s ownikiem bran owym – wykonywanych 
przez architektów, które mia y charakter wyrywkowy i niesystematyczny, idea E. Halla 
odrodzi a si  w nurcie Evidence-Based Design (EBD): 

In ynierowie, architekci i projektanci przez wieki opierali si  na danych dotycz cych struktury, 
mechaniki, warunków pogodowych itp. Dzi  mówimy o u ywaniu danych z innych dziedzin. Jako 
architekt nie by em nigdy szkolony do stosowania bada  klinicznych, raportów piel gniarskich, 
a nawet danych socjologicznych na temat zarz dzania czy teorii organizacji. Te wszystkie rzeczy 
s  teraz równe w grze. Obszar dowodów, do których EBD ma dost p, jest praktycznie nieogra-
niczony. Prawie ka de ród o wiarygodnych danych mo e mie  wp yw na pomys  projektowy, 
zale nie od jego konkretnego celu (Hamilton 2010, t um. Z. Skoczek). 

3 Od momentu podj cia decyzji o budowie nowego budynku a  do jego uko czenia, pracownicy pytani byli 
o wra enia i sugestie dotycz ce obu miejsc. W efekcie powsta  budynek przyjazny pracownikom, zaaran o-
wany zgodnie z panuj cymi w  rmie wzorcami organizacyjnymi, który z biegiem lat sta  si  wizytówk   rmy, 
a ona sama zyska a na presti u.

4 Okre lenie „research” (ang. badania, praca badawcza), stosowane w odniesieniu do dzia a  maj cych na 
celu zapoznanie si  ze spo ecznym, ekonomicznym, przyrodniczym etc. kontekstem miejsca planowanej 
inwestycji, nie doczeka o si  niestety polskiego odpowiednika i jest powszechnie stosowane w rodowisku 
architektonicznym.
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Projektant Evidence-Based Design podejmuje decyzje – wraz z informowanym klientem – oparte 
na najlepszych dost pnych informacjach z wiarygodnych bada  i ewaluacji projektów. Krytyczne 
my lenie jest niezb dne do wysuni cia racjonalnych wniosków, dotycz cych projektu, z informa-
cji, które nie zawsze s  precyzyjnie dopasowane do sytuacji (Hamilton 2006, za: Sailer 2008: 2, 
t um. Z. Skoczek). 

Warto zwróci  uwag , e w obliczu teorii percepcji przestrzeni idealne dopasowanie 
nie jest mo liwe ze wzgl du na jej procesualny charakter (ka dy z odbiorców postrzega 
otoczenie inaczej, w zale no ci od kultury, z której pochodzi, biologicznych zdolno ci 
organizmu, podatno ci na stereotypy etc.). Niemniej trzeba przyzna , e coraz wi cej 
powstaj cych w ostatnich latach obiektów jest wpisanych w kontekst, a ich wewn trzne 
rozplanowanie oparte jest na badaniu konkretnych ludzi, zjawisk, zachowa  i dzia a . 
Zwracanie uwagi na rzeczywisto  d wi kow  jest tylko jednym z aspektów, ale warto 
zaznaczy , e wreszcie dostrzegalnym, podobnie zreszt  jak zwrócenie uwagi na odbiór 
dotykowy. Wra liwo  ta zaczyna by  widoczna na uczelniach technicznych, g ównie 
w postaci warsztatów do wiadczalnych i projektowych, co daje nadziej  na architektur  
doceniaj c  i wykorzystuj c  wielozmys owy charakter percepcji. Niestety na polskich 
uczelniach wci  nie k adzie si  nacisku na te konteksty, w przeciwie stwie do o rodków 
zachodnich, takich jak Uniwersytet Techniczny w Delft, w którym stworzono osobn  ka-
tedr  zajmuj c  si  rol  zmys ów i uwarunkowa  kulturowych w percepcji architektury. 
Zwracanie uwagi na „mi kkie” aspekty projektowania w Polsce jest wci  niszowe; naj-
atwiej dostrzec przywi zywan  do nich wag  w placówkach o charakterze edukacyjnym, 

np. Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym po o ono nacisk na oddzia ywanie na 
zmys y w a nie.

Na razie miejscami, w których najcz ciej realizuje si  idea bada  i wiadomo  wp ywu 
otaczaj cej rzeczywisto ci na wszystkie lub prawie wszystkie ludzkie zmys y, s  przestrze-
nie publiczne. Ich odhumanizowanie zauwa y  w latach 70. XX wieku Fred Kent, który 
w impulsie zwrotnym za o y  Project for Public Spaces (PPS), organizacj  pozarz dow  
maj c  na celu przywrócenie przestrzeni publicznych ich najwa niejszym u ytkownikom, 
a wi c okolicznym mieszka com, wytwórcom i innym ludziom sp dzaj cym czas w pobli u 
(Project for Public Spaces 2007). Cho  PPS najwi kszy nacisk k adzie na zachowania 
reprezentuj ce dobre samopoczucie w przestrzeni (jak siedzenie, rozmawianie, zabawa), 
nie sposób nie zauwa y , e nawet najlepiej zorganizowane miejsce publiczne nie b dzie 
y o, je li b dzie ha a liwe lub przez ha as otoczone (oczywi cie wyj tkiem s  tu weso e 

miasteczka i inne tereny przeznaczone do rozrywki, cho  ju  niekoniecznie np. dzieci ce 
place zabaw). Jednym z czterech  larów dobrego miejsca w rozumieniu PPS jest jego 
komfort i wizerunek, tak e akustyczny (Project for Public Spaces 2007: 25–26). Mi dzy 
innymi z tego powodu jednym z pierwszych postulatów poprawy jako ci miejsca jest cz -
sto wycofanie ruchu samochodowego oraz zasadzenie wi kszej liczby ro lin.

Wysokie nat enie ha asu to problem wielu miast; w tych powy ej 250 000 mieszka -
ców dyrektywa Komisji Europejskiej z 2000 roku wymaga wykonania map akustycznych. 
Wraz z wej ciem Polski do Unii Europejskiej zacz a ona obowi zywa  i w Polsce. Wy-
konanie mapy w stolicy Ma opolski spotka o si  ze z ym medialnym przyj ciem: „Czego 
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mo na dowiedzie  si  po obejrzeniu mapy? e najwi kszy ha as w Krakowie panuje przy 
g ównych arteriach komunikacyjnych, na skrzy owaniach oraz w pobli u torów, zarówno 
tramwajowych jak i kolejowych...” – pisa  dziennikarz „Gazety Wyborczej”5. Warto jed-
nak zauwa y , e wykonanie mapy ma pewne przysz o ciowe cele, które nie s  pomys em 
urz dników z Brukseli, a prób  stworzenia podstaw dla systemu podnosz cego jako  ycia 
w miastach. W ci gu ostatnich paru lat podej cie si  zmieni o, do g osu doszli naukowcy 
i publicy ci rozpowszechniaj cy defetystyczne tre ci o zagra aj cej wspó czesnym miesz-
ka com miast utracie s uchu, wiele o rodków naukowych podj o badania s uchu i ha asu 
(nie bez znaczenia by o, jak mo na przypuszcza , e Polska przoduje w medycznych ba-
daniach s uchu i nie bez przyczyny w a nie w Polsce otwarto jedn  z najnowocze niej-
szych w Europie placówek lecz cych zaburzenia s uchu i mowy)6. W 2008 roku w Gda sku 
rozpocz  dzia anie Multimedialny System Monitorowania Ha asu, pozwalaj cy na ci g  
obserwacj  nat enia d wi ków (nie tylko tych uci liwych)7. Niedawno system wdro ono 
równie  w Warszawie8. Na stronie projektu dost pne s  wizualizacje i mapy ha asu, mo na 
te  wype ni  ankiet  dotycz c  subiektywnej uci liwo ci ha asu w mie cie, cho  ze wzgl -
du na zamieszczenie jej w internecie trudno spodziewa  si  reprezentatywnych wyników, 
zw aszcza e do tej pory na pytania odpowiedzia o tylko kilkadziesi t osób. Z pewno ci  
brakuje tam informacji dotycz cych radzenia sobie z ha asem, nale y jednak doceni  wy-
si ek w o ony w konstrukcj  systemu jako takiego i warto  danych, których dostarcza. 

4. SOUNDMARKS I SOUND ART

Wysokie nat enie ha asu oznacza cz sto nat enie szumu – to zazwyczaj odg osy 
transportu, przemieszczania si , rozmów. Otaczaj ca cz owieka przestrze , ze wzgl du na 
poziom urbanizacji przewa nie miejska, jest jednak pe na d wi ków charakterystycznych. 
Tworz  one tzw. soundscape, czyli krajobraz d wi kowy z o ony z soundmarków. Wyra e-
nie to t umaczone bywa jako „d wi ki rozpoznawcze” (Bernat 2004: 293), czyli d wi kowe 
odpowiedniki punktów orientacyjnych wyznaczanych ze wzgl du na doznania wzrokowe, 
i oznacza odg os, który „jest unikatowy lub posiada w a ciwo ci czyni ce go znacz cym 
dla ludzi w danej spo eczno ci. Raz zidenty  kowany soundmark zas uguje na ochron , 
gdy  d wi ki rozpoznawcze czyni  ycie akustyczne wspólnoty wyj tkowym” (Schafer 
1994: 10). W klasycznym ju  dziele Raymond Murray Schafer podaje sporo przyk adów, 
dokonuje klasy  kacji d wi ków oraz postuluje stworzenie projektowania akustycznego, 
a tak e zasad „konserwacji” krajobrazów d wi kowych. Co wi cej, stawia tez , e: 

(...) kiedy rytmy krajobrazu d wi kowego staj  si  pogmatwane i nierówne, spo ecze stwo popada 
w niechlujny i niebezpieczny stan. (...) Kiedy spo ecze stwo czuje si  z d wi kiem niepewnie, 

5 Micha  Olszewski, Kraków posiada pierwsz  w kraju map  akustyczn , „Gazeta Wyborcza” z dnia 29.12.2002, 
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,1240269.html [31.01.2011].

6 Wi cej na http://www.ifps.org.pl/ [31.01.2011].
7 Wi cej na http://sound.eti.pg.gda.pl/halas/ [31.01.2011].
8 Wi cej na http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/ [31.01.2011].
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kiedy nie rozumie zasad decorum i równowagi w tworzeniu d wi ków, kiedy nie pojmuje, e 
jest czas na produkowanie i czas na zamilkni cie, krajobraz d wi kowy stacza si  z wysokich do 
niskich stanów i ostatecznie trawi si  w kakofonii (Schafer 1994: 237). 

Ten katastro  czny i lekko egzaltowany opis przedstawia do  ogólnie sformu owane 
zjawiska, które obecnie s  mo e jeszcze gro niejsze, ni  gdy R.M. Schafer pisa  te s owa. 
Od tego czasu jednak podj to wiele dzia a , by jego wizje si  nie sprawdzi y.

 Zacz to kolekcjonowa  soundmarki. Ma opolskimi zaj  si  Ma opolski Instytut Kul-
tury, tworz c projekt „Uchofony”, na który sk ada si  dwana cie d wi ków zebranych 
w troje tematycznych uszu: natur , folklor i miasto9. Dzi ki nim mo na us ysze  odg o-
sy zgniatacza stali w hucie Nowej Huty i romskiej kapeli. Pomys  spotka  si  z ciep ym 
przyj ciem i zainteresowaniem i prezentowany jest na podró ach „Uchofonów” w ramach 
promocji województwa. „Uchofony” anga uj , bo dzi ki wydawanym przez nie d wi kom 
pracuje wyobra nia – zamys  opiera  si  w a nie na za o eniu o imaginatywnej sile d wi -
ków, która sprawia, e doznania mog  by  ciekawsze i bardziej zró nicowane ni  przy 
popularnym, wizualnym sposobie prezentacji regionu (tj. wystawy fotogra  i). 

Tymczasem w sieci rozwijaj  si  podobne inicjatywy, ale oddolne. Nie przechowuj  
12 d wi ków, ale 120, 1200 i kolejne wielokrotno ci liczby 12. Niektórzy, jak m oda po-
zna ska antropolo ka, dzia aj  na w asn  r k . Agata Maria Stanisz za o y a blog pod na-
zw  „Miasto d wi ków”, na którym umieszcza utrwalone opowie ci d wi kowe dotycz ce 
Poznania10. Znale  tam mo na odg os obcasów stukaj cych w przej ciu podziemnym, 
które podobnie brzmi  w ka dym mie cie, ale te  zupe nie wyj tkowe odg osy ze sklepiku 
na Wildzie, gdzie mi dzy piwem a papierosem m czy ni graj  na automatach i konwer-
suj , pos uguj c si  miejscow  gwar . 

Na tym autorka „Miasta d wi ków” nie poprzestaje – dok ada nagrywane przez siebie 
odg osy równie  do najwi kszej tego typu bazy – portalu freesound.org, który w swoich 
zasobach ma ponad 106 000 nagra 11. Cz  z nich jest geotagowana (miejsce nagrania 
d wi ku jest oznaczone na mapie wiata), co pozwala odbywa  internautom d wi kowe 
wycieczki „palcem po mapie”. Jest to wci gaj ca rozrywka, pobudzaj ca wyobra ni  
chyba mocniej ni  „Uchofony”, poniewa  do eksploracji dany jest obszar ca ego globu. 
Przedsi wzi cie to pokazuje, jak istotna dla identy  kacji (zarówno danego obszaru, jak 
i z danym obszarem) jest informacja d wi kowa, a tak e, jak wa na wydaje si  ona dla 
u ytkowników przestrzeni, skoro chc  si  ni  dzieli . Zawiera tak e wszystkie wp y-
wy, o których pisze Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska, a wi c cechy zarówno przestrzeni, 
jak i podmiotu do wiadczaj cego (Kaltenberg-Kwiatkowska 2007: 478). Te „pocztów-
ki d wi kowe”, a przynajmniej ich cz , zdaj  si  te  wpisywa  w de  nicj  miejsca 
sformu owan  przez Freda Lukermana. By a to pierwsza konceptualizacja tego poj cia 
w geogra  i, do której do dzi  odwo uj  si  naukowcy, bowiem mimo pewnych niedoci -
gni  zawiera a wszystkie istotne sk adowe miejsca. By y to: po o enie, charakteryzowa-
ne na podstawie wewn trznych cech i po cze  z innymi miejscami, wewn trzny uk ad 

9 Wi cej na http://malopolskiedzwieki.pl/co-to-takiego-uchofony/ [31.01.2011].
10 http://miastodzwiekow.blogspot.com/ [31.01.2011].
11 Stan na 30.01.2011.
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elementów naturalnych i kulturowych, sk adnik historyczny, nadawane miejscu znacze-
nie, system lokalizacji w przestrzeni oraz system przestrzennych interakcji i przep ywów 
(Lukerman 1964, za: Libura 1990: 57). 

Integralno  miejsca, historii i d wi ku dobrze oddaje realizowany przez dwa lata 
w Dreznie projekt Markusa Kisona Touched echo12. Artysta wykorzysta  zjawisko prze-
wodzenia kostnego do wywo ania wstrz saj cego, nomen omen, wra enia na turystach 
odwiedzaj cych Taras Br hla. Opieraj c okcie na balustradzie i przyk adaj c r ce do uszu, 
mogli oni us ysze  odg osy towarzysz ce nalotowi na Drezno 13 lutego 1945 roku. Przy 
okazji przyjmowali pozycj  z r kami zas aniaj cymi uszy – tak , jak  mieszka cy miasta 
w trakcie wybuchów. Tak  lekcj  historii trudno zapomnie . 

Fale d wi kowe przybieraj  równie  cz stotliwo ci nies yszalne dla ludzkiego ucha, co 
nie znaczy, e s  nieodczuwalne. Wiedz  o nich zazwyczaj ci, którzy pracuj  w przemy le 
czy budownictwie; przeci tny cz owiek nie zwraca na nie uwagi. Tymczasem w otoczeniu 
jest ich coraz wi cej, wytwarzaj  je czytniki kart w metrze, systemy regulacji wiate , drgania 
wywo ywane przez tramwaje itp. Nawi za a do nich Christina Kubisch, która w 2003 roku 
rozpocz a w drówki po ró nych miastach, zaopatrzona w s uchawki przetwarzaj ce fale 
elektromagnetyczne na s yszalne13. W ten sposób powsta  projekt Electrical Walks, w ra-
mach którego w wybranych miejscach przechodnie mogli po wypo yczeniu specjalnych 
s uchawek us ysze  to, czego na co dzie  nie s ysz  (a przy okazji zda  sobie spraw  
z tego, jak wielu ró norodnym oddzia ywaniom  zycznym s  poddawani).

O ile interwencje Christiny Kubisch s  akcj  artystyczn , o tyle dzia ania podejmowa-
ne przez miasta ju  niekoniecznie. Uwag  na infrad wi ki zwróci y mi dzy innymi metro-
polie uczestnicz ce w projektach SILENCE14 oraz RUROS15. Oba dzia a y pod patronatem 
Unii Europejskiej, prowadz c badania (zarówno w ród mieszka ców, jak i za pomoc  urz -
dze  pomiarowych), których wyniki mia y s u y  jako podstawa do budowania polityki 
wyciszania europejskich miast oraz prowadzenia przez odpowiednie instytucje pa stwowe 
dzia a  o charakterze pro  laktycznym.

5. BADAWCZY MELTING POT

Zainteresowanie przestrzeni  jako podmiotem mody  kowalnym zawdzi cza  nale y 
Gottfriedowi Leibnizowi i kolejnym  lozofom, którzy uznali wzgl dny charakter czasu 
i przestrzeni (Borowska 2008: 105–107). 

Zastosowanie optyki podmiotu do bada  nad przestrzeni  burzy (...) ugruntowan  na geometrii 
jedyno , spójno  i jednorodno  przestrzeni architektonicznej. Od ponad stu lat przedmiotem 
uwagi (...) jest „przestrze  do wiadczona”, ujmowana zawsze w zwi zku z cz owiekiem, który 
nadaje jej jako ciowe uposa enie (Borowska 2008: 107).

12 http://www.markuskison.de/#touched_echo [31.01.2011].
13 http://www.christinakubisch.de/english/install_induktion.html [31.01.2011].
14 http://www.silence-ip.org/site/ [31.01.2011].
15 http://alpha.cres.gr/ruros/ [31.01.2011].
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Od kiedy przestrze  nie jest ju  rozumiana jako narzucona i niezmienna, staje si  ob-
szarem szans na (pozytywne) zmiany. Zosta y one jednak wykorzystane na ró ne sposoby, 
równie  degraduj ce – skoro przestrze  mo na kszta towa  dowolnie, mo na j  równie  
dowolnie zaniedbywa , niszczy , wykorzystywa  i porzuca  (cho  ocena nie musi by  jedno-
znaczna – squatersi anektuj  pustostany, co przez w adze miejskie nie jest traktowane przy-
chylnie, bo w mniemaniu urz dników przyczynia si  do pogorszenia stanu budowli i spadku 
renomy dzielnicy, za  przez mieszka ców squatu to wykorzystywanie porzuconej przestrzeni 
w celu jej ochrony przed zniszczeniem, a cz sto równie  jej rewitalizacja poprzez rozmaite 
akcje artystyczne, których jest miejscem). Z tego samego paradygmatu, zak adaj cego mo li-
wo , a nawet nieuchronno  zmian w przestrzeni, wyp ywaj  próby zrozumienia i naprawy.

Do tej pory nak adaj ce si  obszary percepcji i przestrzeni zach ca y do re  eksji geo-
grafów, antropologów, socjologów, psychologów. Przez chwil  wydawa o si , e cz  
badawcz  na zawsze przejmie psychologia rodowiskowa, przysposabiaj c sobie metodo-
logi  bada  socjologicznych, a skupiaj c si  wci  najbardziej na pojedynczym cz owieku-
-odbiorcy. Dzi ki temu powsta o jednak wiele fantastycznych narz dzi – mapy poznawcze, 
ewaluatywne, transect walk. Szcz liwie do zrobienia jest tak wiele, e przedstawiciele 
wymienionych dziedzin zaczynaj  wspó pracowa . Poza tym to, w jaki sposób badane 
zjawiska wp ywaj  na zachowania spo eczne, dlaczego jedni poddaj  si  im mniej, a inni 
bardziej, kto zwraca na otoczenie d wi kowe wi ksz  uwag  i dlaczego, jakie dzia ania po-
winny by  podejmowane, czy b d  prowadzi  do integracji grup wykluczonych akustycz-
nie – to wszystko w du ej mierze sfera przysz ych bada  socjologów. Wspó pracuj  ju  
przy projektach EBD, opracowywaniu map akustycznych i dzia aniach nurtu Design for All 
(skoncentrowanego na projektowaniu przestrzeni tak, by by a dost pna dla grup wykluczo-
nych lub marginalizowanych – niepe nosprawnych, seniorów czy matek z dzie mi). Nauki 
zajmuj ce si  przestrzeni  (od geogra  i przez socjologi  po kognitywistyk ) dostrzeg y, e 
ich przedmiot bada  wymyka si  jednoznacznemu poznaniu i e tylko wspó dzia aj c ze 
sob  oraz z instytucjami maj cymi wp yw na polityk  przestrzenn  (i akustyczn ), mog  
przyczyni  si  do poprawy jako ci ycia. Skoro ta tendencja jest ju  zauwa alna, nale y 
mie  nadziej , e to, co do tej pory interesowa o nadwra liwych na d wi ki pasjonatów 
i artystów, stanie si  przedmiotem powszechnej troski, co z kolei powinno przyczyni  si  
do przywrócenia ludziom troch  zapomnianego przez nich zmys u. 
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HEARING AND SPACE PERCEPTION

Space is usually perceived and examined as a tridimensional, but visual construct. The article shows it as a pro-
cess, in which both external (systemic, environmental) and internal (psychological, physical) factors matter. 
They are important in all kinds of space perception, including the auditory one, which is often disregarded. 
Meanwhile, it can furnish rich information on one’s point in the space, events happening around, character 
and function of a place etc. What cannot be ignored is that “auditory spatial awareness” [Blesser, 2007] in-
 uences people’s behavior. This is the reason why architects, governments and artists start to pay attention 

to this phenomenon, while social researchers do surveys. Their cooperation can be seen in Evidence-Based 
Design architectonic trend or Project for Public Spaces. Similar, but stricter requirements are set by the Euro-
pean Commission. But surrounding sounds are not only damaging and disturbing. Many of them are helpful, 
provide information, give solace and many are parts of soundmarks, “acoustic landmarks”; are components of 
identity. Gathering sounds, often ascribed to places, became a new kind of entertainment and artistic activity. 

Key words: sound, space, perception, process, hearing, Wallis, Schafer, Blesser, auditory spatial awareness, 
noise, architecture, planning, identi  cation, soundmarks
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