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krajobraz to obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter stanowi wynik
interakcji czynników przyrodniczych i (lub) ludzkich19. Jest doświadczany
powszechnie, wpływa zatem na jakość życia ludzi wszędzie, gdzie przebywają: w mieście, na wsi, w obszarach cennych przyrodniczo i zdegradowanych,
pięknych i zwyczajnych – „codziennych”. Jego walory estetyczne mają istotne
znaczenie dla kształtowania się więzi człowieka z miejscem. Można też mówić
o swojskości krajobrazu – jest to jakość przysługującej przestrzeniom postrzeganym jako bezpieczne, dające poczucie komfortu. U podstaw takiego pojmowania swojskości leży przekonanie, że między człowiekiem a miejscem może
zaistnieć szczególny emocjonalny związek przynależności lub posiadania20.
Krajobrazy miejsc rodzinnych kształtują w człowieku nawyki percepcyjne,
„pryzmat”, przez który postrzegamy rzeczywistość. Określone wyobrażenie
swojskości towarzyszy nam przez całe życie, z takim zapisanym w pamięci
obrazem przemieszczamy się i „oswajamy” nowe miejsca.
Doświadczanie krajobrazu jest zwykle multisensoryczne, lecz przeważa
w nim percepcja wzrokowa. W określonych jednak warunkach może być ono
zdominowane przez inny zmysł (na przykład przy dużym natężeniu hałasu
przez słuch, a przy nieprzyjemnym zapachu przez węch). Obok bodźców
wizualnych dużą rolę w postrzeganiu krajobrazu odgrywają bodźce dźwiękowe21. W świetle jednego z raportów uzupełniających Europejskiej Konwencji Krajobrazowej dźwięk i zapach, a nawet dotyk i smak, przyczyniają
się do pozytywnej lub negatywnej oceny krajobrazów22. Według fińskiego
geografa Johannesa Granö na świat postrzegany i odczuwany składa się zarówno najbliższe otoczenie, jak i krajobraz (strefa dalekiego widoku). W strefie dalekiego widoku (tła) odbieramy prawie wyłącznie bodźce wzrokowe.
W strefie najbliższego otoczenia dociera do nas natomiast większość bodźców
słuchowych i zapachowych. Wewnątrz tej strefy odczuwamy też temperaturę
powietrza i podłoża, ich wilgotność, fakturę podłoża oraz bodźce smakowe.
Elementy te stanowią środowiskową składową poczucia miejsca i mogą zostać
przetworzone w odczucie „ducha miejsca”. Tak rozumiane najbliższe otoczenie tworzy kontekst percepcji krajobrazu23. Zjawiska dźwiękowe (ang. audi-
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Zob. np.: J.L. C a r l e s, I.L. B a r r i o, J.V. D e L u c i o, Sound Influence on Landscape
Values, „Landscape and Urban Planning” 1999, t. 43, nr 4, s. 191-200.
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tory phenomena) są bardzo istotnym czynnikiem w strefie bliskiego kontaktu
i tworzą pole słyszenia, na które składają się: tony, dźwięki, hałasy, harmonie
bądź dysharmonie24.
Yi-Fu Tuan zauważa, że organizacja ludzkiej przestrzeni zależy prawie
wyłącznie od zmysłu wzroku, a przestrzeń wizualna ze względu na jej jasność
i rozmiary różni się uderzająco od rozproszonych przestrzeni: słuchowej, dotykowej i ruchowej25. Przedmiot lub miejsce zyskuje konkretną realność, jeśli
doświadczamy go w sposób totalny, czyli wszystkimi zmysłami oraz aktywną, refleksyjną myślą. Oznacza to, że inne zmysły rozszerzają i wzbogacają
przestrzeń wizualną: dźwięk wzmacnia poczucie przestrzeni, rozszerzając
ją o to, czego nie możemy zobaczyć, a także udramatycznia doświadczanie
przestrzeni.
Dźwięk jest integralnie związany z przestrzenią geograficzną. Dynamizuje
przestrzeń, która bez niego wydaje się martwa, i opisuje ją, równocześnie
zaś przestrzeń stanowi nieodzowny aspekt doświadczania dźwięku26 i służy
jego uobecnianiu, nadając mu głębię i bogactwo. Dźwięki charakteryzujemy
zatem między innymi za pomocą wielkości związanych z przestrzenią: wysokości, gęstości, rozciągłości, objętości. Przestrzeń umożliwia odkrycie barwy
dźwięku czy też jego akustycznego potencjału wyrażonego pogłosem, echem.
Rozchodzenie się dźwięku zależne jest od ukształtowania terenu, jego pokrycia
oraz warunków meteorologicznych.
Dźwięk występuje w przestrzeni geograficznej zarówno w postaci naturalnej, jak i kulturowej (w tym jako muzyka, stanowiąca efekt artystycznych intencji człowieka). Przybiera formy zarówno subtelnych, kojących melodii, jak
i niepożądanego hałasu, moźe być akcydentalny, występować jednorazowo,
bądź też zostać trwale wpisany w przestrzeń. Ogromna większość przedmiotów i zjawisk ma również cechy akustyczne, stanowiące ich istotny element,
charakteryzujący ich funkcje. Każdy dźwięk jawi się nie tylko w określonej
przestrzeni geograficznej (przyrodniczej i kulturowej), ale także w określonym
czasie wyznaczonym cyklami dobowymi i rocznymi. Doświadczenie dźwięku
zależy od miejsca i czasu obserwacji.
Pełne ujęcie „obrazu świata” nie jest możliwe bez uchwycenia czynnika
akustycznego. Dźwięk określonego obszaru może wyrażać tożsamość danej
społeczności do tego stopnia, że zamieszkane tereny mogą być rozpoznawane i charakteryzowane za pomocą swych krajobrazów dźwiękowych. „Kod
24
Por. J.G. G r a n ö, Pure Geography, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1997,
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Por. Y.F. T u a n, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, s. 28.
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Zob. R. L o s i a k, Słuchanie i wołanie. Przestrzeń w doświadczeniu fonicznym, „Tematy
z Szewskiej” 2011, nr 1(5), s. 111-115.
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dźwiękowy” pozwala jednoznacznie zidentyfikować miejsce. Jak zauważa
Joseph Amato, każde miejsce ma swoje specyficzne odgłosy, które organizują
życie społeczności lub są wyrazem jego specyfiki.
Wielu autorów podejmowało temat wyjątkowości dźwięku28. Wskazywali
oni między innymi, że dźwięk stanowi bogate źródło informacji. Informacja dźwiękowa pojawia się jednak nagle i bardzo szybko znika, co utrudnia
analizowanie jej treści. Postrzegany za pomocą słuchu dźwięk jednoczy, otacza i wlewa się w słuchacza, w przeciwieństwie do ujmowanego wzrokiem
obrazu, który wyodrębnia i różnicuje29. Słuchając, znajdujemy się jakby we
wnętrzu rejestrowanych zjawisk. Perspektywa audialna nie jest linearna, lecz
wielokierunkowa, nawet kiedy słyszymy tylko jednym uchem. Dźwięk jest
dynamiczny, stanowi jeden z najbardziej zdarzeniowych postrzeganych przez
nas fenomenów, nie można go zatrzymać ani rozpatrywać w oderwaniu od
źródła i siły, która go wytworzyła.
Ważny jest również kontekst dźwięku. Odbiór dźwięku stanowi ważny składnik naszych doznań emocjonalnych i przeżyć estetycznych, może
wprowadzać do naszej interpretacji rzeczywistości nowe sensy, zmuszając do
jej zmodyfikowania. Z drugiej strony doświadczenie dźwięku, podobnie jak
doświadczenie czasu, zależy od ludzkich umiejętności porządkowania oraz
interpretowania zjawisk30.
Analizowanie, kojarzenie i interpretowanie bodźców słuchowych wymaga
większej niż w przypadku bodźców wzrokowych koncentracji, dłuższego czasu i większego wysiłku intelektualnego. Dźwięk pozwala zlokalizować swoje
źródło, scharakteryzować jego ruch, cechy przedmiotu wydającego dźwięk
(jego wielkość, sprężystość, masę) oraz zmiany, jakie zachodzą w nim i w jego
otoczeniu31. Informacji o krajobrazie dostarczają także dźwięki odbite.
Nieodłącznym dopełnieniem dźwięku jest cisza. O ile dźwięk świadczy
o aktywności i obecności ruchliwych istot, o tyle cisza może oznaczać zagrożenie egzystencji. Nieobecność pewnych dźwięków może jednak również
sprawić, że słuch wydobędzie ukrytą warstwę dźwiękową. Stąd cisza może
27
Zob. J.A. A m a t o, Rethinking Home: a Case for Writing Local History, University of California Press, Berkeley–Los Angeles 2002.
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and Place, Routledge, London 1994.
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Zob. A. T a l u k d e r, Wykorzystanie binauralnych nagrań dźwięku w nauce orientacji
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