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Rozdzia! 1.  Przedmiot bada", zakres chronologiczny, cele analizy. 

 

Przedmiotem niniejszej pracy s! pisma R. Murray’a Schafera dotycz!ce koncepcji 

pejza"u d#wi$kowego (soundscape) i %ci%le z ni! powi!zanych dziedzin 

postulowanych przez Schafera: nauki o pejza"u d#wi$kowym (soundscape studies) i  

wzornictwa akustycznego (acoustic design), jak równie" centralnego dla nich obszaru 

ideologicznego tzw. ekologii d#wi$kowej (acoustic ecology).  W zakres przedmiotu 

bada& w'!czone zosta'y równie" pisma powsta'e pod redakcj! R. Murray’a Schafera 

w ramach kierowanego przeze& Przedsi$wzi$cia Pejza"u D#wi$kowego (wiata 

(World Soundscape Project); teksty te pozostaj! w %cis'ym zwi!zku z wymienionymi 

zakresami ideowymi i zawieraj! znaczny wk'ad ideowy, pisarski i redaktorski 

omawianego autora.  

 Szczególne cechy literatury #ród'owej stanowi!cej przedmiot bada& niniejszej 

pracy – gatunkowa ró"norodno%), stosunkowo du"a ilo%) pism, kilkakrotnie 

wyst$puj!cy problem autorstwa zbiorowego, skrajna heteronomia dziedzinowa, 

wreszcie nierówna ilo%) odno%ników do koncepcji pejza"u d#wi$kowego i 

zró"nicowanie znaczenia poszczególnych pism – sk'adaj! si$ na z'o"ony przedmiot 

bada&, charakteryzuj!cy si$ raczej p'ynnymi granicami ni" ostrymi podzia'ami. 

Istnienie czynników dyfuzyjnych (autorstwo zbiorowe, nierówny przebieg odniesie& 

do koncepcji pejza"u d#wi$kowego) wymaga, aby próba okre%lenia relacji mi$dzy 

przedmiotem bada& (jakim s! okre%lone pisma Schafera) a ideow! postaci! 

omawianej koncepcji Schafera nie polega'a na prostym prze'o"eniu tre%ci z jednego 

poziomu na drugi, lecz koncentrowa'a si$ na '!czeniu punktów najwi$kszego 

skupienia tre%ci odnosz!cych si$ do koncepcji pejza"u d#wi$kowego, przy 

równoczesnym usuni$ciu w cie& dyfuzyjnych obszarów pism. 

 Dolna granica zakresu chronologicznego przedmiotu bada& jest identyczna z 

dat! pojawienia si$ pierwszego z tych pism Schafera, których tre%) mo"na odnie%) 

do koncepcji pejza"u d#wi$kowego (1965), natomiast jej górny pu'ap jest 

wyznaczony przez jeden z ostatnio opublikowanych tekstów Schafera (1998). 

Podj$te zosta'y starania, by w ramach wyznaczonego zakresu chronologicznego 

obj!) mo"liwie najbardziej kompletny zestaw pism Schafera odnosz!cych si$ do 

koncepcji pejza"u d#wi$kowego. 

Szereg celów przy%wieca' podj$ciu tematu pracy i analizy tekstów. W 1993 

roku, po zako&czonej mi$dzynarodowej konferencji na rzecz ekologii d#wi$kowej, 
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Schafer móg' retrospektywnie stwierdzi), "e badania pejza"u d#wi$kowego rozwijaj! 

si$ „szczególnie we Francji, Pó'nocnej Europie i Japonii”1. Rosn!ce zainteresowanie 

podejmowaniem bada& i refleksji w duchu omawianego nurtu nie znajduje jednak 

wystarczaj!cego odpowiednika w opracowaniach samego nurtu my%li pejza"u 

d#wi$kowego. Obszar literatury pejza"u d#wi$kowego jest zatem niemal"e 

ca'kowicie zajmowany przez literatur$ #ród'ow! (na niekorzy%) literatury 

przedmiotowej), która rozwija omawian! koncepcj$, referuje próby praktycznego jej 

zastosowania, i subiektywnie j! komentuje.  Jedn! z podstawowych funkcji niniejszej 

pracy jest wi$c przyczynienie si$ do wype'niania braków – szczególnie wyra#nych w 

pi%miennictwie polskim – w literaturze przedmiotu. Oznacza to, i" musi ona podj!) 

szereg podstawowych zada&, do których nale"y przede wszystkim przedstawienie 

problematyki pejza"u d#wi$kowego i systematyczne omówienie pogl!dów R. 

Murray‘a Schafera. Nast$pnym zadaniem jest stworzenie mo"liwie najpe'niejszego 

obrazu #róde' stanowi!cych przedmiot bada&, co stwarza baz$ informacyjno-

opisow!, u'atwiaj!c! podstawowe etapy dalszych bada&. Poniewa" t'umaczenia 

pism Schafera na j$zyk polski ograniczaj! si$ do kilku krótszych tekstów, liczne 

przek'ady cytatów zamieszczone w niniejszej pracy przyczyni) si$ mog! do 

wyrobienia szerszej znajomo%ci tre%ci i stylu analizowanych pism2. Omówienie 

literatury #ród'owej nie b$d!cej przedmiotem bezpo%redniej analizy, lecz wpisuj!cej 

si$ w wyznaczony przez Schafera nurt koncepcji pejza"u d#wi$kowego równie" 

stanowi cz$%) zakre%lonego tu zadania. 

 Na niejako wy"szym etapie pracy badawczej sytuuj! si$ dwa dalsze cele 

obrane w niniejszej pracy. Oba podj$te zosta'y na podstawie analitycznej konfrontacji 

kategorii dziedzinowych z heterogeniczn! pod tym wzgl$dem tre%ci! pism Schafera. 

Po pierwsze, propozycja metody analizy pism R. Murray’a Schafera mo"e pomóc w 

znalezieniu produktywnego podej%cia do zjawiska interdyscyplinarno%ci, któremu 

rozkwitowi – szczególnie w sferach dotycz!cych sztuki – towarzyszy cz$sto 

bezsilno%) wielu tradycyjnych metod analitycznych. W pi%miennictwie po%wi$conym 

interdyscyplinarno%ci i jej wytworom nadal odczuwalny jest brak podej%) 

analitycznych, umo"liwiaj!cych zrozumienie mechanizmu dyskursu b$d!cego 

punktem wyj%cia do powstawania konkretnych wypowiedzi, artystycznych i 

naukowych. W zakresie literatury po%wi$conej interdyscyplinarnej nauce, sztuce i ich 

                                                
1 Schafer [1993: 8]. 
2 Wszystkie przek'ady cytatów z niet'umaczonych na j. polski pism Schafera s! moje. 
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historii nadal dominuj! uj$cia deskryptywne, dope'niane niekiedy charakterystycznie 

ulotnymi wypowiedziami artystów na temat ich w'asnej twórczo%ci. „Wra"eniowe”, lub 

co najwy"ej deskryptywno-porównawcze podej%cia do takich tekstów nie wydaj! si$ 

by) dostatecznie satysfakcjonuj!ce pod wzgl$dem poznawczym. Z kolei 

przypominaj!ce podr$cznikowe omówienia i przegl!dy nurtów, referuj!ce zawarto%) 

dzie' lub tekstów oryginalnych spe'niaj! bardziej orientacyjn! i informacyjn!, ni" 

poznawcz! funkcj$. Pomimo "e ugruntowany w specjalistycznej wiedzy 

interpretuj!cy esej pozostaje warto%ciow! odpowiedzi! na omawiany w nim przejaw 

interdyscyplinarno%ci, podej%cie takie ograniczone jest do formu'owania dywagacji na 

mniej wi$cej tym samym poziomie „oddalenia” teoretycznego (co najwy"ej 

wzbogaconego „oddaleniem” historycznym), na którym sytuuje si$ tekst wyj%ciowy, 

wynikiem czego jest swoista „odpowied# esejem na esej”, powi$kszaj!ca zasób 

tekstów w sposób niejako chronologicznie szereguj!cy. Natomiast zastosowanie 

podej%cia analitycznego („odpowied# analiz! na esej”, b!d# „analiz! na analiz$”) 

stanowi prawdziwie hierarchiczne (warstwowe) poszerzenie zasobu tekstów, 

stwarzaj!c %wiadomy, metaanalityczny obraz problemu i propozycj$ metody 

poznawczej.  

Drugim, bardziej szczegó'owym celem omawianej konfrontacji analitycznej jest 

okre%lenie wzajemnych relacji i proporcji czynników d#wi$kowych i muzycznych, 

zaznaczaj!cych si$ w obr$bie koncepcji pejza"u d#wi$kowego. Przedsi$wzi$cie to 

sytuuje si$ w ramach wyzwania podejmowanego przez muzykologi$ -- nauk$ 

wykszta'con! w du"ej mierze na podstawie zagadnie& dotycz!cych wysoko%ci 

d#wi$kowych i ich trwa& w dziele muzycznym – wyzwania rzuconego jej przez 

tendencje w twórczo%ci i refleksji muzycznej drugiej po'owy XX wieku, cz$sto 

koncentruj!cej si$ na przenikaniu si$ sfery d#wi$kowej (cz$sto chodzi tu o 

%rodowisko d#wi$kowe3) i muzycznej (tradycyjne wyznaczniki dzie'a muzycznego) na 

wspólnym obszarze akustycznym. Nacisk na wyra"one przez Schafera zwi!zki i 

zbli"enia obydwu wy"ej wymienionych zakresów, jak równie" wykazanie zwi!zków 

tego typu istniej!cych w wypowiedziach autora, lecz nie b$d!cych przez niego 

explicite sformu'owanych, eksponuje t! dono%n! problematyk$, wychodz!c poza 

ramy informuj!cego zreferowania pogl!dów Schafera. 

                                                
3 (rodowisko d#wi$kowe rozumiem tu – podobnie jak Schafer – jako zespó' d#wi$ków w konkretnym 
lub uogólnionym %rodowisku innym ni" kompozycja muzyczna. 
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Rozdzia! 2.  Prezentacja R. Murray’a Schafera 

 

Niniejszy rozdzia! przedstawia Schafera jako kompozytora, pedagoga, autora i 

badacza. Wprowadza ponadto czytelnika w najszerzej rozumian" problematyk# 

koncepcji pejza$u d%wi#kowego, umiejscawiaj"c j" nast#pnie zarówno w kontek&cie 

wielorakiej dzia!alno&ci Schafera, jak i w diachronicznym rozwoju omawianej 

koncepcji na &wiecie. Wst#pne zarysowanie koncepcji pejza$u d%wi#kowego pe!ni 

jednocze&nie funkcj# skrótowego przedstawieniem jej wyj&ciowej, przed-analitycznej 

postaci, co stosowne jest w sytuacji, w której czytelnikowi dla którego tematyka ta 

mo$e by' nowa, przedstawia si# jej analiz#, od$egnuj"c" si# w swym za!o$eniu od 

maniery przyst#pnego, lecz parafrazuj"cego omówienia tre&ci pism. 

 
 
2.1.  Biografia Schafera 
 
Raymond Murray Schafer urodzi! si# 20 lipca w 1933 r. w Sarni (Ontario, Kanada). 

Jako student szko!y &redniej zacz"! interesowa' si# plastyk", która – jak sam 

wspomina – by!a jedynym zno&nym dla niego przedmiotem4. Nale$a! niew"tpliwie do 

typu uczniów okre&lanych jako „underachievers” – inteligentnych, lecz o niskiej 

motywacji i s!abych wynikach; pierwsz" ksi"$k# przeczyta! w trzeciej klasie liceum. 

Pocz"tkowo chcia! zosta' malarzem, lecz w wyniku nag!ej fascynacji muzyk"5 wst"pi! 

do konserwatorium. W latach 1951-1953 by! studentem Royal Conservatory of Music 

(uczelnia ta tworzy!a jeszcze cz#&' Uniwersytetu Toronto(skiego), gdzie w 1952 roku 

otrzyma! licencjat L.R.S.M – jedyny posiadany przez niego dyplom (nie licz"c dwóch 

doktoratów honoris causa!). W nast#pnym, 1953 roku wst"pi! na wydzia! muzyki w 

University of Toronto, gdzie studiowa! fortepian u Alberta Guerrero (nauczyciela 

Glenna Goulda), klawesyn u Grety Kraus i kompozycj# u znanego kompozytora 

Johna Wenzweiga. Ucz#szcza! równie$ na zaj#cia u s!awnego teoretyka mediów i 

komunikacji Marshalla McLuhana. Wydalony z uczelni w tym samym roku 

akademickim za niesubordynacj#6, kontynuowa! nauk# autodydaktyczn" z naciskiem 

na j#zyki (!acina, niemiecki, w!oski, francuski, arabski), literatur# (do jego ulubionych 

autorów nale$eli James Joyce i Ezra Pound) i filozofi#.  

                                                
4 Such [1972: 133]. 
5 M!ody Schafer dozna! „eureki“ gdy us!ysza! Beethovena w radio samochodowym podczas zimowej 
wycieczki rodzinnej. Co ciekawe, Glenn Gould równie$ wspomina wyj"tkow" inspiracj# koncertów 
radiowych, s!uchanych przez niego zim" w rodzinnym samochodzie (Por: Payzant [1978: 2]).  
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Lata 1955-1961 sp#dzi! w Europie, gdzie pocz"tkowo mia! zamiar wst"pi' na 

Akademi# Wiede(sk". Sp#dzaj"c nieca!e dwa lata we Wiedniu zaj"! si# jednak 

dalsz" nauk" prywatn" i autodydaktyczn", w której pierwsze(stwo da! 

&redniowiecznej niemczy%nie. Po krótkich odwiedzinach w Toronto, reszt# swojego 

pobytu w Europie sp#dzi! w Londynie, gdzie utrzymywa! si# z publicystyki i pracy nad 

wydaniem opery Ezry Pounda, Le Testament. Jednocze&nie pobiera! prywatne lekcje 

kompozycji u Petera Racine’a Frickera. W Anglii w 1960 roku o$eni! si# po raz 

pierwszy – z kanadyjsk" sopranistk" Phyllis Mailing.  

 Po powrocie do kraju pracowa! w toronto(skim oddziale Canadian Music 

Center (1961-1963), organizuj"c ponadto „Koncerty dziesi#ciu wieków” (Ten 

Centuries Concerts, od 1961). Na nast#pne dwana&cie lat Schafer zwi"za! si# z 

instytucjami akademickimi (pocz"tkowo z wielk" nieufno&ci"7). W latach 1963-1965 

dzia!a! jako nauczyciel muzyki i kompozytor „artist-in-residence” na Memorial 

University w St John’s (Newfoundland), natomiast lata 1965-1975 sp#dzi! na 

przeciwnym kra(cu Kanady, wyk!adaj"c na katedrze nauki o komunikacji w Simon 

Fraser University w Burnaby (British Columbia). Tam, w drugiej po!owie lat 

sze&'dziesi"tych, wykszta!ci! poj#cie pejza$u d%wi#kowego. W roku 1969 rozpocz"! 

dzia!ania maj"ce na celu ustanowienie na tej uczelni Przedsi#wzi#cia Pejza$u 

D%wi#kowego )wiata (World Soundscape Project – WSP) którego by! 

pomys!odawc". Pocz"tkowym zadaniem grupy badawczej Schafera by! opis i analiza 

relacji cz!owieka ze &rodowiskiem d%wi#kowym, maj"ce na celu stworzenie bazy 

erudycyjnej, któr" mo$na by wykorzystywa' w próbach ograniczenia 

zanieczyszczenia d%wi#kowego.  

W 1975 roku przenosi si# Schafer na farm# usytuowan" niedaleko Bancroft 

(Ontario); w tym samym roku $eni si# po raz drugi – z Jean Elliot. Wspó!pracuje 

nadal z WSP, dzia!aj"c ponadto jako kompozytor, wolny wyk!adowca i pisarz. Do 

roku 1977 ko(czy prac# nad pe!nym wydaniem pism muzycznych i kompozycji Ezry 

Pounda. Wydaje tu równie$ swoj" najwa$niejsz" ksi"$k# z zakresu nauki o pejza$u 

d%wi#kowym, Strojenie !wiata (The Tuning of the World, 1977). W roku 1984 

przebywa w St. Gall w Szwajcarii. Od 1987 roku zajmuje dwie rezydencje: w 

Peterborough i w Indian River (Ontario). W ci"gu swej kariery zdoby! nast#puj"ce 

nagrody i wyró$nienia:  

                                                                                                                                                   
6 Zdarzenie to zabawnie opisuje Schafer [1986a: 289]. 
7 Schafer [1986a: 290]. 
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Fromm Foundation Award, 1972 

William Harold Moon Award, 1974 

Guggenheim Fellowship, 1974 

Composer of the Year Award, Canadian Music Council (pierwsze miejsce), 1977 

Jules Leger Prize (pierwsze miejsce w kategorii „nowa muzyka kameralna”), 1978 

Prix International Arthur Honegger, 1980 

Donald Cameron Medal, Banff Shool of Fine Arts, 1985 

Glenn Gould Award, 1987 

Doktorat honoris causa, Carleton University w Ottawie 

Doktorat honoris causa, Trent University w Peterborough, Ontario 

 
 
2.2.  Schafera koncepcja pejza"u d#wi$kowego i idee pochodne 
 
Jak ustali! Hans U. Werner8, neologiczne poj#cie „soundscape” zosta!o po raz 

pierwszy stworzone przez Alvina Luciera w odniesieniu do wytworów jego 

dzia!alno&ci kompozytorskiej; s!owo to znajdujemy w tytule ksi"$ki Luciera z 1965 r., 

A New Soundscape. Pisz"c o %ród!ach omawianego terminu, Schafer prezentuje 

jednak w!asn" wersj# wydarze(:  

 
Potrzebowa!em s!owa opisuj"cego ów wir przyjemno&ci i bólu, który odczuwa!em w uszach od 

momentu przebudzenia si# a$ po noc, jeszcze d!ugo po zamkni#ciu oczu. Przysz!o mi na my&l 

wyra$enie „pejza$ d%wi#kowy” [soundscape]. Wydaje mi si#, $e sam je wymy&li!em, wywodz"c je ze 

s!owa „pejza$” [landscape], cho' by' mo$e po$yczy!em je sk"d& – nie to jest wa$ne. U$ywa!em je w 

odniesieniu do wszystkich, i do okre&lonych &rodowisk d%wi#kowych9. 

 

W tym samym miejscu Schafer podaje przybli$ony okres wy!onienia si# poj#cia 

pejza$u d%wi#kowego na czas, gdy mia! 35 lat. Pierwsze wykorzystanie tego terminu 

w pismach Schafera znajdujemy jednak rok wcze&niej, w broszurze pt. Ear Cleaning 

(1967)10. Nied!ugo pó%niej publikuje on monograficzn" pozycj# po&wi#con" 

pejza$owi d%wi#kowemu, The New Soundscape (1968)11.  

                                                
8 Werner [1992: 39]. 
9 Schafer [1993: 104].  
10 Schafer [1986b] 
11 Schafer [1986c].  
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 Pejza$ d%wi#kowy – który mo$e by' ca!o&ci" lub wycinkiem &rodowiska 

d%wi#kowego (np. &rodowiskiem akustycznym centrum handlowego, lotniska, audycji 

radiowej, lub kompozycj" muzyczn") – jest przez Schafera pojmowany w kategoriach 

nasyconych kontekstem dotycz"cym istoty ludzkiej (kontekst percepcyjny, spo!eczny 

i historyczno-spo!eczny). Wedle Schafera, wspó!czesny pejza$ d%wi#kowy, 

rozumiany w w#$szym znaczeniu jako akustyczne &rodowisko cz!owieka, znajduje 

si# na ogó! w stanie zanieczyszczenia d%wi#kowego (noise pollution), które wynika 

nie tylko z faktycznej obecno&ci ha!asu w miastach, lecz równie$ z dominuj"cego w 

kulturze Zachodu skrajnie wizualnego rodzaju postrzegania, hamuj"cego wra$liw" 

reakcj# na d%wi#k. Proponowana przez Schafera edukacja s!uchowo-odbiorcza, 

podstaw" której jest zespó! 'wicze( „czyszczenia uszu” (ear cleaning) mo$e wedle 

niego przyczyni' si# do przewarto&ciowania tej jednostronnej postawy percepcyjnej i 

podwy$szenia „kompetencji sonologicznej” (sonological competence) jednostek i 

ca!ych spo!ecze(stw. Proces ten prowadzi' ma – poprzez obudzenie estetycznej 

wra$liwo&ci ludzi na &wiat d%wi#ków – do zapocz"tkowania aktywnych przedsi#wzi#' 

d"$"cych ku pozytywnym zmianom w &rodowisku akustycznym cz!owieka. 

Ustanowiona przez Schafera interdyscyplinarna nauka o pejza$u d%wi#kowym 

(soundscape studies) ma na celu badanie pejza$ów d%wi#kowych wedle okre&lonych 

kategorii analityczno-deskryptywnych. Badania takie, zapocz"tkowane przez 

Schafera w obr#bie Przedsi#wzi#cia Pejza$u D%wi#kowego )wiata (World 

Soundscape Project) stworzy' mia!y podstawy dla dziedziny wzornictwa 

akustycznego (acoustic design), zajmuj"cej si# wykszta!ceniem i praktycznym 

zastosowaniem zalece( dotycz"cych stwarzania ekologicznych &rodowisk 

d%wi#kowych. Opisany powy$ej proces odbywa' si# ma wedle kryteriów i idei 

ekologii akustycznej (acoustic ecology), której Schafer jest powszechnie uznanym 

„ojcem”. 

Wyra$enie „koncepcja pejza$u d%wi#kowego Schafera” obejmowa' b#dzie w 

niniejszej pracy agregat wszelkich odniesie( Schafera dotycz"cych pejza$u 

d%wi#kowego. Uwaga ta wa$na jest ze wzgl#du na szczególnie bogaty, 

heteronomiczny i wielowymiarowy kszta!t konstruktów zawieraj"cych odno&niki do 

omawianej koncepcji. Przez konstrukty rozumiem tu poszczególne ramy 

ideologiczno-funkcyjne, w których koncepcja pejza$u d%wi#kowego zyskuje coraz to 

nowszy wymiar; do ram takich nale$" nie tylko schaferowskie dziedziny soundscape 

studies i acoustic design, ale te$ mniej wyra%nie okre&lony zakres ideowy i status 
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ontyczny tzw. ekologii akustycznej. Mamy do czynienia równie$ z pedagogiczn" 

my&l" Schafera, w której znajdujemy interesuj"ce nas odno&niki w nieco innym 

jeszcze zabarwieniu. Istotn" rol# odgrywa bardzo swobodny dyskurs Schafera, w 

którym ramy te ulegaj" procesowi dyfuzji i mieszaniu z innymi jeszcze kategoriami, 

uczestnicz"cymi w tworzeniu omawianej przez nas koncepcji.  

 
 
2.3.  Koncepcja pejza"u d#wi$kowego w kontek%cie g!ównych zakresów 
dzia!alno%ci Schafera 
 
Ró$norodn" dzia!alno&' Schafera podzieli' mo$na na kilka g!ównych zakresów: 1. 

kompozycj#, 2. prac# naukow", 3. prac# pedagogiczn" i 4. pisarstwo. Celem 

poni$szego zarysu jest nie tylko ukazanie kszta!tów które omawiana koncepcja 

przybiera w poszczególnych zakresach dzia!alno&ci Schafera, lecz umiejscowienie jej 

w ca!o&ci jego poczyna( – równie$ tych, którymi dalej nie b#dziemy si# zajmowali. 

Chodzi tu wi#c w pewnym stopniu o kontynuacj# omówienia biograficznego. 

 

Ad. 1. Bogactwo twórczo&ci Schafera mo$e jedynie ucierpie' w próbie skrótowego jej 

przedstawienia. Pierwsze fascynacje kompozytorskie !"cz" si# u niego z muzyk" 

Mozarta i Debussy’ego, po czym s" zast"pione politonalnymi inspiracjami 

neoklasycznymi (Concerto for Harpsichord and Eight Wind Intruments, 1954), które z 

kolei szybko s" wymienione na j#zyk mahlerowski (The Minnelieder, 1956). Oko!o 

roku 1960 dochodzi u Schafera do prób atonalnych (Protest and Incarceration, 1962), 

szybko rozwijaj"cych si# w stron# ekspresjonistycznej sonorystyki (Canzoni for 

Prisoners, 1962). Po!owa lat sze&'dziesi"tych owocuje pierwszymi utworami teatru 

muzycznego, w których utwierdza si# w!asny j#zyk ekspresjonistyczny Schafera 

(Loving, 196512; Requiems for the Party Girl, 1966 – chronologicznie pierwsza z 

dwunastu cz#&ci monumentalnego cyklu „work-in-progress” pt. Patria) na pod!o$u 

tematyki problemów wspó!czesnego $ycia. Schafera idea „teatru po!"cze(” (theatre 

of confluence) dotyczy wspó!oddzia!ywania sztuk, jest wi#c odmian" tendencji 

multimedialnych13.  

Widoczny ju$ we wspomnianym utworze The Minnelieder element 

j#zykoznawczy eksponuj" kolejne kompozycje Schafera (Gita, 1967 – z tekstem 

sanskryckim; Arcana, 1972 – z hieroglifami egipskimi). Pojawia si# równie$ tematyka 

                                                
12 Schafer [1979d: 49-64]. 
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mistyczna (Lustro, 1970-72 – z wykorzystaniem poematów Jalal al din Rumi’ego), 

wraz z któr" ekspresjonistyczny j#zyk Schafera ulega wyciszeniu i rozja&nieniu, z 

jednoczesnym zachowaniem czynnika sonorystycznego. Po!owa lat 

siedemdziesi"tych znajduje styl Schafera w fazie syntezy dokona( awangardowych z 

j#zykiem romantyzmu i korzystaniem z cytatu muzycznego (Adieu, Robert 

Schumann, 1978). Lata osiemdziesi"te przynosz" szereg koncertów na instrumenty 

solowe, utwory chóralne i dalsze cz#&ci cyklu Patria. 

Do szeregu kompozycji Schafer bezpo&rednio wnosi elementy &rodowiskowe, 

maj"ce swe %ród!o w koncepcji pejza$u d%wi#kowego. Do utworów tych nale$y 

Okeanos (1971) – kompozycja kwadrofoniczny na ta&m#, stworzona wraz z Brucem 

Davisem i Brianem Fawcettem na podstawie nagra( odg!osów morza i recytacji 

poezji14, i North/White (1973) na orkiestr# i snowmobil – kompozycja komentuj"ca 

zanieczyszczenie d%wi#kowe kanadyjskich regionów pó!nocnych15. Drugi z pi#ciu 

kwartetów smyczkowych Schafera, Waves (1976), wykorzystuje pomiary poziomu fal 

morskich do okre&lania faz czasowych i wysoko&ci d%wi#kowych tego utworu16. 

Utwór Music for Wilderness Lake na dwana&cie puzonów (1979)  wykonywany ma 

by' w plenerze wokó! jeziora17, podobnie zreszt" jak jedno z przedstawie( 

schaferowskiego „teatru po!"cze(”, Princess of the Stars (1981)18. Do wykonania w 

plenerze przeznaczony jest równie$ utwór na cztery spaceruj"ce orkiestry – Musique 

pour le Parc Lafontaine (1992)19. 

 

Ad. 2. Dzia!alno&' naukowa Schafera obejmuje badania i refleksj# teoretyczn" 

dotycz"c" pejza$u d%wi#kowego. U schy!ku lat 60-tych Schafer d"$y do 

praktycznego unaukowienia koncepcji pejza$u d%wi#kowego, kieruj"c si# postulatem 

dog!#bnego poznania &rodowiska d%wi#kowego we wszelkich jego aspektach, ze 

szczególnym uwzgl#dnieniem tych uwarunkowa(, które odnosz" si# do istoty 

ludzkiej. S!u$y' temu mia!o Przedsi#wzi#cie Pejza$u D%wi#kowego )wiata (WSP). 

Nazwa ta odnosi si# zarówno do grupy badawczej ustanowionej przez Schafera w 

Simon Fraser University na prze!omie lat 60-tych i 70-tych, jak równie$ podj#ty przez 

                                                                                                                                                   
13 Schafer [1979c: 30-47]. 
14 Truax [1996a: 57]. 
15 Schafer [1984b: 62-63]. 
16 Jak informuje Elliot [1990: b.p.], pomiary te wykonane zosta!y w obr#bie bada( Przedsi#wzi#cia 
Pejza$u D%wi#kowego )wiata. 
17 Westerkamp, Schafer [1981: 20-21]; Schafer [1984c: 95-100]. 
18 Schafer [1984e: 101-105]. 



 16 

ni" plan badawczy. Przedsi#wzi#ciu przewodniczy! Schafer; pozosta!ymi sta!ymi 

cz!onkami byli: Peter Huse (kompozytor i poeta, znawca architektury i literatury), 

Howard Broomfield (socjolog, teoretyk komunikacji), Bruce Davis (kompozytor). W 

1973 roku do!"czy! do grupy Barry Truax (kompozytor muzyki komputerowej i 

elektroakustycznej, pó%niej teoretyk komunikacji akustycznej), a wkrótce po nim 

Hildegard Westerkamp (pó%niej kompozytorka muzyki elektroakustycznej). W 

Przedsi#wzi#ciu uczestniczy!o jednak w bardziej dorywczy sposób szereg innych 

osób, na co wskazuj" spisy osobowe umieszczane na publikacjach grupy20. G!ówne 

&rodki finansowe WSP pochodzi!y ze wsparcia Unesco, Donner Canadian 

Foundation i szeregu innych organizacji.  

Opisuj"c dzia!alno&' Przedsi#wzi#cia, Truax wymienia prac# nad „nagraniami 

plenerowymi, analiz#, przygotowywaniem opracowa( [documents] i innych 

materia!ów pedagogicznych dla prezentacji [wyników] bada( pejza$u 

d%wi#kowego”21. Sk!adaj"c podanie o wsparcie finansowe w roku 1972, grupa 

przedstawi!a nast#puj"cy katalog zada(22: 

 
1/ Dokumentacja akustycznych kontekstów i &rodowisk d%wi#kowych wedle cz#stotliwo&ci i nat#$enia 

d%wi#ków wszelkich rodzajów 

2/ Badanie oddzia!ywania d%wi#ków na ludzi, badanie ró$nych modeli oddzia!ywa( 

3/ Studia w obr#bie mistycznej, symbolicznej i funkcyjnej jako&ci d%wi#ku: d%wi#k jako „sygna! 

spo!eczny” 

4/ Archeologia i ochrona zanikaj"cych d%wi#ków 

5/ Produkcja i rozpowszechnianie audiowizualnych pejza$y d%wi#kowych jako asumpt dla dalszych 

bada( 

6/ Kulturowe porównania pejza$ów d%wi#kowych 

7/ Przygotowanie serii wyczerpuj"cych programów radiowych 

8/ [Stworzenie] bazy informacyjnej dla organizacji obywatelskich i oficjalnych instytucji, dotycz"cej 

zanieczyszczenia &rodowiska akustycznego i wzornictwa akustycznego 

 

Chronologiczny przebieg dzia!alno&ci WSP dzieli Keiko Torigoe na trzy fazy: 

przygotowawcz" (1969-1971), przej&ciowo-funkcyjn" (1971-1975) i stagnacyjn" 

                                                                                                                                                   
19 Schafer [1993: 120-121]. 
20 Wyszczególnienie spisów osobowych znajduje si# w wykazie %róde! stanowi"cych przedmiot bada( 
(Cz. I, rozdz. 3.2). 
21 Truax [1974: 38]. 
22 Torigoe, cyt. w: Werner [1992: 53-54]. 
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(1975-)23. Podzia! ten oddaje w postaci skrótowej poszczególne okresy z!o$onego w 

swej chronologicznej jak i substancjalnej istocie zjawiska, jakim by!o omawiane 

Przedsi#wzi#cie. 

Jak zosta!o ju$ powiedziane, pracy badawczej przewodniczy! Schafer; by! on 

równocze&nie redaktorem wspólnie stworzonych produkcji d%wi#kowych i publikacji 

Przedsi#wzi#cia, realizuj"cych zadania powy$ej zarysowanego programu 

badawczego w jego dojrza!ej fazie. Publikacje WSP wynikaj" m.in. z okre&lonych 

bada(:  

 

- Badania ogólnokrajowe z siedziby w Vancouver: A Survey of Community Noise by-

laws in Canada (1972) 

- Badania lokalne: The Vancouver Soundscape (1974)  

- Badania ogólnokrajowe (wyprawa naukowa): Soundscapes of Canada (seria 

audycji radiowych dla CBC, trwanie !"czne 10 godzin; 1974) 

- Badania europejskie (wyprawa naukowa): Five European Villages (1977), European 

Sound Diary (1975) 

- Badania leksykograficzne: Handbook of Acoustic Ecology (red. Truax, 1978).  

 

Do szczególnej optyki i zawarto&ci tych publikacji wrócimy w rozdziale dotycz"cym 

literatury %ród!owej.  

Równolegle do pracy badawczej wykszta!ca si# w grupie WSP nurt 

kompozycji typu soundscape, który zwraca szczególn" uwag# specyficznym 

kontinuum rozci"gaj"cym si# od zbiorowego autorstwa dokumentalnych, 

plenerowych nagra(, stanowi"cych rodzaj „kompozycji znalezionych” (found 

compositions), poprzez takie same nagrania poddane dyskretnej modyfikacji (np. 

monta$owi), po autorskie utwory sensu stricte, wykorzystuj"cych transformacj# 

nagranego materia!u za pomoc" technik elektroakustycznych24. Omawiane produkcje 

i kompozycje znajdujemy w audycjach Soundscapes of Canada, nagraniach 

towarzysz"cych publikacji The Vancouver Soundscape i indywidualnych p!ytach i 

audycjach cz!onków WSP. Wymienione powy$szej zbiorowe publikacje i produkcje 

                                                
23 Torigoe, cyt. w: Werner [1992: 51-52]. 
24 Wspomniane „kontinuum“ i tworz"ce je produkcje d%wi#kowe omawia Truax [1996a: 54-58]. W 
innym miejscu [1998] przedstawiam wypracowan" przeze mnie typologi# kompozycji z nurtu pejza$u 
d%wi#kowego Schafera, Truaxa i Westerkamp.  
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d%wi#kowe dotycz" dojrza!ej, „funkcyjnej” fazy dzia!alno&ci WSP (daty pó%niejsze ni$ 

rok 1975 wynikaj" z przygotowania materia!u i wyników bada( do publikacji).  

Jak pami#tamy, rok 1975 – to$samy z pocz"tkiem fazy „stagnacyjnej” 

Przedsi#wzi#cia – !"czy si# z Schafera zmian" miejsca zamieszkania. Mia!o to wp!yw 

na rozlu%nienie kontaktów z cz!onkami WSP; praca wspólna ogranicza!a si# wtedy 

opracowania materia!ów do tych publikacji grupy, które wydane zosta!y w latach 

1975-1978. Do „stagnacji” Przedsi#wzi#cia przyczyni! si# równie$ wrogi stosunek 

kanadyjskiego Social Science and Humanities Research Council, dotycz"cy 

dzia!alno&ci „nie po&wiadczonej stopniami doktoranckimi” – jak wspomina Truax, 

moment ten mia! zawa$y' na rezygnacji WSP z dalszych bada(25. W 

retrospektywnym spojrzeniu na okres od roku 1975, Schafer pisze: „w obliczu braku 

odpowiednich warunków do pracy badawczej, moja w!asna praca dotycz"ca pejza$u 

d%wi#kowego przybra!a form# nauczania i refleksji pisemnej […]”26. Pierwotne 

Przedsi#wzi#cie Pejza$u D%wi#kowego )wiata nie by!o formalnie rozwi"zane (nadal 

mo$na si# skontaktowa' z jego baz", prowadzon" przez Truaxa na Simon Fraser 

University), lecz w praktyce „rozesz!o si#”. Jak sugeruje Truax w artykule o istotnym 

tytule, wskazuj"cym na dalsze istnienie WSP, The World Soundscape Project: 25 

Years in Vancouver27, pisownia jego nazwy rozpoczyna si# teraz niejako ma!ym „p”: 

„przedsi#wzi#cie” istnieje, cho' zosta!o roz!o$one na prac# indywidualn" trzech 

by!ych cz!onków grupy, kontynuuj"cych tradycj# pejza$u d%wi#kowego: Schafera, 

Truaxa i Westerkamp. Dzia!alno&' ich tylko niekiedy przedstawiana jest wspólnie na 

mi#dzynarodowych spotkaniach ekologii d%wi#kowej. 

 

Ad. 3. Praca pedagogiczna Schafera dotyczy nauczania dzieci, m!odzie$y, i ludzi 

doros!ych (m.in. nauczycieli muzyki28). Zaj#cia z dzie'mi i m!odzie$" s" po!"czeniem 

wykszta!cania podstawowych kompetencji d%wi#kowych (odbiór, analiza i produkcja 

d%wi#ków nie-muzycznych i ich agregatów – „pejza$y d%wi#kowych”) i d%wi#kowo 

orientowanym nauczaniem w zakresie twórczo&ci muzycznej, wykorzystuj"cej 

rozwini#ty uprzednio zakres kompetencji. Zaj#cia z m!odzie$" i doros!ymi obejmuj" 

dodatkowo aspekty naukowej analizy pejza$u d%wi#kowego. Zanim jednak Schafer 

wykszta!ci! dojrza!e modu!y edukacji w zakresie pejza$u d%wi#kowego, koncentrowa! 

                                                
25 Truax, Westerkamp [1993: 7]. 
26 Schafer [1993: 8]. 
27 Truax, Westerkamp [1993: 7]. 
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swe wysi!ki na prowadzeniu zaj#' dotycz"cych zanieczyszczenia d%wi#kowego; 

pierwszy taki kurs mia! miejsce na katedrze nauki o komunikacji w Simon Fraser 

University, oko!o 1968r.29 W porównaniu do twórczych zaj#' muzyczno-d%wi#kowych 

i teoretyczno-&rodowiskowych, o wiele rzadziej Schafer uczy odtwórczego 

wykonawstwa muzyki.  

Schafer by! i nadal jest nauczycielem zapraszanym do szkó! cz#sto na 

zasadzie ad hoc; mimo to, jego wk!ad we wspó!czesn" pedagogik# muzyczn" trzeba 

okre&li' jako istotny. Warto tu przytoczy' ogólne podstawy podej&cia Schafera do 

nauczania: interdyscyplinarno&', twórczo&', wrogo&' wobec technicznie 

orientowanej odtwórczo&ci, odkrywczo&', przeciwstawienie si# dogmatyczno&ci, 

odwaga i postawienie nauczyciela w roli ucz"cego si# wraz z uczniami30. Wiele 

aspektów pedagogiki Schafera omówionych b#dzie w dalszym toku niniejszej pracy 

(miejsca w których naucza! on przez d!u$szy okres czasu wymienione zosta!y w 

omówieniu biograficznym).  

 

Ad. 4. Pisarski wymiar dzia!alno&ci Schafera !"czy si# w znacznym stopniu z 

omówionymi ju$ zakresami dzia!alno&ci – jest zatem do&' obszerny. Mo$na 

wyodr#bni' tu cztery ogólne podgrupy pism: naukowo-refleksyjn", pedagogiczn", 

stricte muzyczn" i powie&ciow".  

Naukowe pisma Schafera dotycz" historycznych i systematycznych podej&' 

do tematu pejza$u d%wi#kowego. Szereg z nich wi"$e si# bezpo&rednio z 

dzia!alno&ci" Przedsi#wzi#cia Pejza$u D%wi#kowego )wiata. Powsta!a jeszcze przed 

próbami za!o$enia WSP koncepcja pejza$u d%wi#kowego, jak i szereg konkretnych 

wytworów Schafera – wspomniana kompozycja Okeanos, ksi"$ka The Book of Noise 

(1970), i ankieta A Social Survey on Noise (1969) – „wci"gni#tych” zosta!o w ramy 

produkcji sygnowanych przez Przedsi#wzi#cie. Z kolei idee i wyniki badawcze 

zosta!y wykorzystane w publikacjach Schafera powsta!ych podczas dzia!alno&ci 

WSP: The Music of the Environment (sygnowane nazwiskiem Schafera, lecz 

w!"czone w list# publikacji WSP, 1973) i The Tuning of the World (1977).  

Powstaj" równie$ pisma abstrahuj"ce od bada( WSP. Naukowe pisarstwo 

Schafera sk!ania si# cz#sto ku charakterystycznemu dla tego autora rodzajowi 

                                                                                                                                                   
28 Schafer [1986a: 318-326]. 
29 Truax, Westerkamp [1993: 1]. 
30 W jednym miejscu Schafer [1986a: 302-308] podaje jednak interesuj"cy przyk!ad takiej dzia!alno&ci. 
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refleksji ideowej. Korpus literatury naukowo-refleksyjnej tworzy znaczn" cz#&' 

przedmiotu bada( niniejszej pracy; w sposób bardziej szczegó!owy b#dzie zatem 

omówiony w rozdziale dotycz"cym literatury %ród!owej.  

W pedagogicznych pismach Schafera wyodr#bniaj" si# dwa nurty, z których 

jeden stanowi" transkrypcje jego zaj#', 'wiczenia i teksty pomocnicze dla nauczycieli 

muzyki, a drugi tworz" pozycje krytyczno-pedagogiczne, w których Schafer 

przedstawia swoje pogl"dy z zakresu problematyki pedagogiki muzycznej. Oba nurty 

zawieraj" odno&niki do koncepcji pejza$u d%wi#kowego, cho' nie s" do nich 

ograniczone. 

Stricte muzyczne pisma Schafera obejmuj" szerok" tematyk#, w której 

wydatn" rol# odgrywaj" teksty po&wi#cone problemom kanadyjskiej kultury 

muzycznej31. Znajdujemy tu równie$ komentarze okre&lonych utworów i produkcji 

(w!asnych i innych kompozytorów) i szereg pism okoliczno&ciowych32. Szerszymi 

pozycjami z tego nurtu s": Patria and the Theatre of Confluence (o w!asnym cyklu 

dramatów muzycznych) i E. T. A. Hoffmann and Music (Schafera t!umaczenia pism 

muzycznych Hoffmanna, przeplatane krytycznymi omówieniami). Warto wspomnie' 

te$ wczesny zbiór publicystyczny, zatytu!owany British Composers in Interview.  

Nurt powie&ciowy w pisarstwie Schafera owocuje trudnymi do 

zaklasyfikowania utworami, których inspiracj" jest tematyka mitologiczna i j#zyki 

antyczne. Dicamus et Labyrinthos i Ariadne Schafer nazywa „nowelami 

graficznymi”33. Z kolei The Chaldean Inscription jest wg Adamsa „typograficznym jeu 

d’esprit”34. The Sixteen Scribes jest znów rodzajem noweli, wykonanej z u$yciem 

kaligrafii. 

 
 
2.4. Rozpowszechnienie koncepcji Schafera i rozwój ekologii akustycznej 
 
Najbardziej bezpo&redni wp!yw koncepcji Schafera zaznacza si# w pracach i 

dzia!alno&ci cz!onków WSP. W okresie rozkwitu Przedsi#wzi#cia wskaza' nale$y na 

prace, które mimo przynale$no&ci do jego zakresu przypisa' mo$na poszczególnym 

autorom. S" to przede wszystkim produkcje na ta&m# prezentuj"ce okre&lone 

pejza$e d%wi#kowe w dokumentalnej b"d% w ró$nym stopniu modyfikowanej formie 

                                                
31 Pisma te s" zebrane w: Schafer [1984a]. 
32 Schafer [1984a]. 
33 Books by R. Murray Schafer, b.a., b.d., b.p. 
34 Ibid. 
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(a zatem zbli$aj"cej si# ku kompozycji): Peter’a Huse’a Soundmarks of Canada  i 

Directions, Howarda Broomfielda Radio Program About Radio Programs, Bruce’a 

Davisa Bells of Percé, Bruce’a Davisa Play i Work, Barry’ego Truaxa Maritime Sound 

Diary i Soundscape Study (wszystkie pozycje zawarte zosta!y w Soundscapes of 

Canada, 1974)35. Wspomnie' trzeba równie$ niezale$ny projekt Bruce’a Davisa – 

tzw. „Radio )rodowiskowe” (Environmental Radio), przedstawiaj"ce mo$liwo&' 

wykorzystania radia do transmisji „na $ywo” naturalnych pejza$ów d%wi#kowych36.  

Z ko(cem lat 70-tych Hildegard Westerkamp, cz!onkini WSP, podejmuje 

powa$ne próby kompozytorskie w zakresie muzyki elektroakustycznej. Komponuje 

do dzi&, przy czym wiele z jej kompozycji i performances czerpie z koncepcji pejza$u 

d%wi#kowego37. W refleksji pisemnej i w produkcjach d%wi#kowych Westerkamp 

rozwija tematyk# schaferowskich „spacerów d%wi#kowych” (soundwalks) – gdzie 

celem jest zwiedzanie miejsca za pomoc" tworzenia i s!uchania d%wi#ków – w 

kontek&cie akustycznym38 i elektroakustycznym (radio)39. Dzia!a ponadto w zakresie 

pedagogicznym. W swej pracy magisterskiej, której promotorem by! Truax, zajmuje 

si# problemem ekologicznej równowagi mi#dzy odbiorem a tworzeniem d%wi#ków w 

pejza$u d%wi#kowym, czyli impresj" i ekspresj". Jedn" z tez autorki jest, $e muzyka 

t!a (np. Muzak) zaburza t" równowag#, zniech#caj"c cz!owieka do tworzenia 

w!asnych odg!osów i wprowadzaj"c dominant# pasywno&ci odbiorczej40.  

 Wydaje si#, $e Barry Truax jest najbardziej aktywnym kontynuatorem tradycji 

WSP. Jeszcze podczas dzia!alno&ci grupy, publikuje artyku! przewarto&ciowuj"cy 

problematyk# technologii w optyce koncepcji pejza$u d%wi#kowego41, a jego wk!ad 

teoretyczny podkre&lany jest kilkakrotnie w retrospektywnych ocenach dzia!alno&ci 

Przedsi#wzi#cia. Po praktycznym rozwi"zaniu Przedsi#wzi#cia pozostaje on na 

Simon Fraser University, by wyk!ada' przedmiot komunikacji akustycznej, który 

rozwija na podstawie maria$u koncepcji pejza$u d%wi#kowego i mcLuhanowskiej 

nauki o komunikacji (communication studies). Swoje szczególnie warto&ciowe uj#cie i 

pog!#bienie wielu teoretycznych aspektów nauki o pejza$u d%wi#kowym Truax 

przedstawia w ksi"$ce Acoustic Communication (1984) i w szeregu innych 

                                                
35 Truax [1996a: 55-57]. 
36 Davis [1975]; Schafer [1977: 236].  
37 Truax [1996a: 57-58], Westerkamp [1990a]. 
38 Westerkamp [1974: 18-27; 1997a; 1997b]. 
39 Westerkamp [1994]. 
40 Westerkamp [1990]. 
41 Truax [1977]. 
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pomniejszych publikacji42. Jako kompozytor muzyki komputerowej i 

elektroakustycznej, równocze&nie wykszta!ca pioniersk" technik# syntezy 

granulacyjnej w czasie rzeczywistym (real-time granular synthesis)43, któr" !"czy z 

w!asn" filozofi" twórczo&ci. Ta ostatnia jest powi"zana z jego my&l" na temat 

pejza$u d%wi#kowego i wzornictwa akustycznego44. Naczeln" koncepcj" Truaxa jest 

oddanie sprawiedliwo&ci „z!o$ono&ci” (complexity) d%wi#ku, &rodowiska 

akustycznego i wzorców jego odbioru. W kontek&cie nauki o pejza$u d%wi#kowym 

postuluje m.in. odej&cie od niezale$nie i linearnie pojmowanych parametrów d%wi#ku, 

które uwa$a za nieadekwatne w kontek&cie &rodowiskowo-akustycznym. Przenosz"c 

ide# z!o$ono&ci w obr#b twórczo&ci kompozytorskiej, szczególnie interesuje si# 

parametrami barwy i wolumenu d%wi#ku.  

Koncepcja pejza$u d%wi#kowego i ekologii akustycznej Schafera stopniowo 

zyska!a zainteresowanie innych autorów, kompozytorów i badaczy. Nowszym 

adeptem tej tematyki w Kanadzie jest dwoje kompozytorów: Susan Frykberg i Claude 

Schryer. Frykberg uczestniczy w dzia!alno&ci pedagogicznej w obr#bie kursów 

komunikacji akustycznej u boku Truaxa45. Schryer oprócz kompozycji zajmuje si# 

tworzeniem produkcji radiowych i organizacj" koncertów46. Podejmuje on idee i 

problematyk# w zakresie w!asnej twórczo&ci kompozytorskiej, w której korzysta m.in. 

z nagra( dokumentalnych wykonanych przez WSP i z teoretycznej refleksji na temat 

twórczo&ci elektroakustycznej47. Warto przytoczy' tu zdanie Schryera, w którym w 

modelowy sposób wyra$a charakterystyczn" dla szczerych przedstawicieli nurtu 

ekologii d%wi#kowej religijn" wr#cz wiar# w specyficzne dla niej warto&ci i idee: 

„wierz# w kanadyjskiego kompozytora R. Murray’a Schafera poj#cie ekologii 

akustycznej”48.  

Wp!yw Schafera i rozwój jego koncepcji u innych autorów osi"ga wyra%nie 

zauwa$alne mi#dzynarodowe rozmiary w latach 90-tych. Omówi' je mo$na 

efektywnie w odnosieniu do kilku mi#dzynarodowych spotka( i publikacji. Szczególn" 

cezur# w zorganizowanym d"$eniu do osi"gni#cia bardziej humanitarnego 

&rodowiska d%wi#kowego wyznaczy!a pierwsza mi#dzynarodowa konferencja na 

                                                
42 Truax [1996a: 58-60; 1984].  
43 Truax [1990a; 1990b; 1992b; 1994b]. 
44 Truax [1992a; 1992c; 1996a; 1997; 1998a]; Kapela(ski [1998: 4-6]. 
45 Soundscape Vancouver. Double CD and Booklet. B.a., b.d., b.p., strona recto.  
46 Truax, Westerkamp [1993: 1]. Werner, „und insertionisten“ [1992: 182-184]. 
47 Schryer [1993: b.p.; 1997: 184-193]. 
48 Schryer [1997: 189]. 
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rzecz ekologii d%wi#kowej w Banff (Alberta) w roku 1993, opatrzona zaczerpni#tym z 

tytu!u ksi"$ki Schafera has!em – „Strojenie )wiata”. Referaty, dyskusje, instalacje 

d%wi#kowe i prezentacje obejmowa!y tematyk# teoretyczna, pedagogiczn", 

etnomuzykologiczn", refleksj# nad twórczo&ci" d%wi#kow" i muzyczn", orientacj# 

d%wi#kow" osób g!uchych, wzornictwo akustyczne i wiele innych zakresów 

tematycznych49.   

Spontanicznym efektem tego historycznego spotkania by!o za!o$enie World 

Forum for Acoustic Ecology (WFAE), mi#dzynarodowej organizacji której zadaniem 

jest zrzeszanie osób i grup ludzi zainteresowanych &rodowiskiem d%wi#kowym i 

promowaniem dzia!alno&ci na rzecz ekologii d%wi#kowej50. Za!o$enie WFAE mo$na 

uzna' za kolejne ogniwo w $ywocie nauki o pejza$u d%wi#kowym, ekologii 

d%wi#kowej, i wzornictwa d%wi#kowego. Stwarza ono mi#dzynarodow" wspólnot# 

ludzi i organizacji, jak i mo$liwo&' rozwijania ró$norodnych przedsi#wzi#' 

(sympozjów, publikacji, koncertów, zak!adania bibliotek d%wi#kowych, i.in.) w wielu 

krajach. Bezpo&rednim narz#dziem s!u$"cym rozpowszechnianiu i scalaniu ruchu 

ekologii akustycznej staje si# publikowany w internecie i w druku biuletyn WFAE, 

zawieraj"cy nie tylko wiadomo&ci o publikacjach, sympozjach, przedsi#wzi#ciach i 

innych rodzajach dzia!alno&ci indywidualnej i grupowej, lecz wymian# opinii i krótkie 

teksty autorskie51.  

 Jednym z przyk!adowych przedsi#wzi#' podj#tych na kanwie bazy spo!ecznej 

stworzonej przez WFAE jest opublikowany pod redakcj" Schafera pierwszy numer 

„Rocznika nauki o pejza$u d%wi#kowym” (Yearbook of Soundscape Studies)52. 

Poniewa$ publikacja ma charakter mi#dzynarodowego forum, planowane jest 

powstawanie ka$dego kolejnego numeru w innym kraju. Obecny, pierwszy tom, 

„Pó!nocne Pejza$e D%wi#kowe”, zosta! wydany w Finlandii; kolejny ma powsta' w 

Japonii, natomiast trzeci opracowany b#dzie przez niemiecko-w!osk" grup# badaczy. 

Tradycyjny podzia! publikacji na grup# artyku!ów i esejów (dziewi#' pozycji), i 

recenzje (sze&' pozycji) podda!em w innym miejscu53 dalszemu rozró$nieniu na trzy 

                                                
49 Proceedings of the First International Conference for Acoustic Ecology, „The Tuning of the World“ 
[1993]. 
50 Proceedings of the First International Conference for Acoustic Ecology, „The Tuning of the World“ 
[1993: b.p. – kilka pierwszych stron, t. 1]. 
51 The Soundscape Newsletter [1991-1996], The New Soundscape Newsletter [1996-1998]. 
52 Yearbook of Soundscape Studies [1998]. 
53 Kapela(ski [2000]. 
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zakresy: teoretyczno-badawczy (skoncentrowany na urbanistyce), ogólno-refleksyjny, 

i muzyczny (muzykologiczny i kompozytorski).  

Pierwszy zakres obejmuje m. in. prezentacje konkretnych planów i wyników 

badawczych realizowanych przez indywidualne i grupowe przedsi#wzi#cia. Referat 

Hedforsa i Grahna jest przyk!adem podejmowania idei schaferowskiego wzornictwa 

akustycznego przez &rodowiska skandynawskie. Autorzy wskazuj" na potrzeb# 

wykszta!cania „kompetencji w planowaniu, po!"czonej z kompetencj" z zakresu 

d%wi#ku i muzyki”; powo!uj" si# ponadto na fragment manifestu Royal Swedish 

Academy of Music z 1996 roku: „na poziomie podyplomowym nale$y stworzy' nowy 

kierunek studiów, !"cz"cy nauki &rodowiskowe, urbanistyk# i architektur#, w którym 

centraln" rol# odgrywa!yby akustyka i estetyka (...)”54.  

W dziale recenzyjnym, Schafer omawia naukowo-informacyjn" publikacj# pt. A 

l’écoute de l’environnement. Repertoire des effets sonores pod redakcj" francuskiego 

filozofa socjologii Jeana-Françoisa Augoyarda i Henry’ego Torgue’a. Grup# 

pracuj"c" pod kierunkiem Aguyarda w Centre de recherche sur l’espace sonore et 

l’environnement urbain (CRESSON) na wydziale architektury Uniwersytetu Grenoble 

Schafer okre&la jako „prawdopodobnie najistotniejszy zespó! badaczy pejza$u 

d%wi#kowego dzia!aj"cy dzi& na &wiecie”55. W innym miejscu, Schafer wymienia 

Francj# jako jeden z g!ównych krajów podejmuj"cych tematyk# pejza$u 

d%wi#kowego56. 

Refleksji o pó!nocnych pejza$ach d%wi#kowych w omawianym roczniku oddaje 

si# Hans Ulrich Werner – g!ówny reprezentant niemieckiego kr#gu soundscape, 

maj"cy na swym koncie szereg prac komentuj"cych ruch pejza$u d%wi#kowego i 

elektroakustyczne kompozycje z nurtu soundscape. Trzeba tu równie$ wspomnie' o 

Japonii, gdzie równie$ ro&nie naukowe i artystyczne zainteresowanie pejza$em 

d%wi#kowym (Keiko Torigoe, Yu Wakao, Hiroshi Yoshimura)57. Dzi&, inicjatywy w 

postaci konferencji, publikacji, koncertów, pracy pedagogicznej i kompozytorskiej 

trwaj", a zwolennicy filozofii ekologicznego pejza$u d%wi#kowego s" coraz liczniejsi. 

                                                
54 Hedfors, Grahn [1998: 68]. 
55 Schafer [1998b: 158]. 
56 Schafer [1993: 8]. 
57 Schafer [1993: 8 i 125-129]. 
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Rozdzia! 3.  Literatura "ród!owa, stan bada#. 

 

W niniejszej pracy korzystam z literatury nale!"cej do czterech podstawowych 

zakresów, z których ka!dy posiada okre#lon" funkcj$ i relacj$ wobec koncepcji 

pejza!u d%wi$kowego: 

 

1. Zakres podstawowej literatury %ród&owej – funkcja przedmiotu bada' (pisma 

Schafera zawieraj"ce odno#niki do koncepcji pejza!u d%wi$kowego, zbiorowe pisma 

Przedsi$wzi$cia Pejza!u D%wi$kowego (wiata) 

2. Zakres porównawczej literatury %ród&owej – funkcja porównawcza (pisma 

Barry’ego Truaxa, Hildegard Westerkamp i innych autorów rozwijaj"cych koncepcj$ 

pejza!u d%wi$kowego) 

3. Zakres literatury przedmiotu – funkcja okre#laj"ca stan bada' (literatura której 

przedmiotem jest Schafer, jego my#l i dzia&alno#) Przedsi$wzi$cia Pejza!u 

D%wi$kowego (wiata) 

4. Zakres literatury pomocniczej – funkcja orientacyjna (literatura abstrahuj"ca od 

koncepcji pejza!u d%wi$kowego)58. 

 

W praktyce, poszczególne pozycje (ksi"!ki, artyku&y) nie zawsze jednoznacznie 

nale!" do jednej z okre#lonych powy!ej typów. Charakterystyczn" cech" 

wykorzystanej literatury jest wieloaspektowa z&o!ono#) i heteronomia funkcyjna 

(maj"ca równie! wp&yw na wyj"tkowo nierównomierny rozk&ad literatury w zakresie 

%ród&owym i przedmiotowym), która opisywana b$dzie w omówieniu poszczególnych 

grup.  

 
 
3.1.  Podstawowa literatura "ród!owa – ogólna charakterystyka  
  
Jednym z wielu wyznaczników sk&adaj"cych si$ na skomplikowany przedmiot 

badawczy niniejszej pracy jest bogaty #wiatopogl"d pejza!u d%wi$kowego, w którym 

sk&adaj"ce si$ na' idee wspó&graj" spontanicznie w swobodnej refleksji Schafera i 

ogólnie ukierunkowanych skojarze'. Odzwierciedleniem tej sytuacji w perspektywie 

ogólnej charakterystyki badanych %róde& jest – obok du!ej ilo#ci samych pism – 

przenikanie si$ ich tre#ci, jak równie! du!a ilo#) przeróbek poprzednio wydanych 
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tekstów, po&"cze' niektórych artyku&ów w wi$ksze ca&o#ci, lub ich rozszerzenia w 

miar$ zbierania materia&u i rozwoju pewnych idei (mo!na tu nawet mówi) 

„generatywnej” roli niektórych wcze#niejszych pism). Wiele z pism Schafera 

doczeka&o si$ kilku wyda' i przedruków, cz$sto podejmowanych przez prywatne 

przedsi$wzi$cia wydawnicze autora (np. Arcana Editions).  

W celu oddania pe&nego obrazu literatury %ród&owej w jej kszta&cie 

historycznym i filiacyjnym, wykazane zosta&y wszystkie konsultowane pisma Schafera 

zawieraj"ce bezpo#rednie odniesienia do koncepcji pejza!u d%wi$kowego lub 

maj"ce po#rednie z ni" zwi"zki, wraz z mo!liwie najpe&niejsz" informacj" dotycz"c" 

historii powstania i wyda' wykazanych pozycji (pod uwag$ wzi$to równie! przedruki i 

wydania niedost$pne autorowi niniejszej pracy). Podstaw" dla takiego wykazu by&y 

listy prac WSP prezentowane w publikacjach Przedsi$wzi$cia, wzmianki o 

poszczególnych publikacjach zawarte w pismach Schafera, broszura wydawnicza 

Arcana Editions, bibliografie prac wykorzystuj"cych omawian" literatur$, wreszcie – 

bibliografia prac Schafera sporz"dzona w 1979 roku przez Adamsa59.  

 Kolejnym z&o!onym zagadnieniem dotycz"cym podstawowej literatury 

%ród&owej jest zbiorowe autorstwo prac Przedsi$wzi$cia Pejza!u D%wi$kowego 

(wiata. Niejasny pozostaje rozk&ad ról autorskich w A Social Survey on Noise [c.60]. 

W niektórych pracach zbiorowych, szereg pism których niekwestionowanym autorem 

jest R. Murray Schafer bywa w&"czanych w list$ prac (tzw. documents) 

Przedsi$wzi$cia61. S" to: The Book of Noise [7.], The Music of the Environment [12.] 

(pozycja nr 1 w serii „The Music of the Environement”) i The Tuning of the World 

[20.]. Jak pami$tamy, Schafer korzysta& w nich w du!ym stopniu z wyników bada' 

przeprowadzonych w obr$bie Przedsi$wzi$cia i rezultatów pracy zbiorowej zespo&u. 

W niniejszej pracy traktowane s" one jednak jako pisma Schafera, a za prace o 

faktycznie zbiorowym autorstwie zosta&y uznane te pozycje, które niezmiennie 

wymieniane s" jako wspólne wytwory Przedsi$wzi$cia: The Vancouver Soundscape 

[11.], European Sound Diary [16.] i Five Village Soundscapes [17.] (kolejno pozycje 

2, 3 i 4 w serii „The Music of the Environment”, redagowane przez Schafera); udzia& 

okre#lonej jednostki w pracy zbiorowej zaznacza si$ znów w przypadku Handbook 

                                                                                                                                                   
58 Podzia& ten odzwierciedla organizacja bibliografii. 
59 Adams [1979: 235 i 238-242]. W swym opracowaniu Adams dzi$kuje dr Alanowi Gillmorowi za 
udost$pnienie swej wcze#niejszej kompilacji bibliograficznej. 
60 Litery i liczby w nawiasach kwadratowych ([1.] - [34.] i [a.] - [f.]) funkcjonuj" jako odsy&acze do 
konkretnych pozycji w wykazie %róde& stanowi"cych przedmiot bada' (rozdz. 3.2.)  
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for Acoustic Ecology [21.] (nr 5 w serii „The Music of the Environment”), którego 

redaktorem jest inny cz&onek zespo&u WSP – Barry Truax. W tym przypadku równie! 

jednak mo!emy jeszcze mówi) o pracy zbiorowej z wa!n" rol" Schafera. 

 
 
3.2.  Wykaz i filiacje "róde! stanowi$cych przedmiot bada# 
 
Wykaz i opis pozycji %ród&owych stanowi"cych przedmiot bada' zosta&y 

uporz"dkowane chronologicznie (decyduje najwcze#niejsza znana data powstania 

pisma, nawet w postaci wst$pnych, lecz kompletnych materia&ów, poddanych selekcji 

i redakcji celem wydania) wg nast$puj"cego schematu: 

 

1. Tytu& pisma. Tytu&y pism i publikacji R. Murray’a Schafera opatrzone s" numerem 

w nawiasie kwadratowym i przedstawione pochy&ym, t&ustym drukiem. Tytu&y 

wyci"gów lub zbiorów dotycz"cych danego tekstu, nie wnosz"cych znacz"cego 

nowego materia&u lub istotnych zmian zosta&y umieszczone w metryce 

bibliograficznej g&ównej pozycji. 

2. Umieszczona poni!ej tytu&u metryka wyda' zawiera: okre#lenie rodzaju %ród&a (wg 

symboli podanych poni!ej), dat$ powstania lub wydania, miejsce wydania, wydawc$, 

ilo#) stron. Dane nieznane s" omini$te, na ogó& bez oznaczenia braku, natomiast 

dane w"tpliwe oznacza znak zapytania. Wydania konsultowane w niniejszej pracy 

wskazane s" podkre#leniem odpowiedniej daty wydania. 

3. W przypadku zbiorowego autorstwa, podane jest wyszczególnienie autorów (WSP 

= World Soundscape Project). 

4. Ewentualny podzia& pisma dotyczy jego spisu tre#ci lub wewn$trznego podzia&u na 

nag&ówki (w nawiasach kwadratowych okre#lone zosta&y oddzielne cz$#ci nie 

posiadaj"ce nag&ówków). Wykaz taki ma s&u!y) uwydatnieniu tre#ci i indywidualnego 

rysu pisma.  

5. Okre#lenie gatunku pisma.  

6. Uwagi krytyczno-%ród&owe dotycz" przede wszystkim modyfikacji tekstu w 

kolejnych wydaniach, przenoszeniu tre#ci do innych pism, rewizji tekstu itp. 

7. Uwagi ogólne zawieraj" skrótow" charakterystyk$ tre#ci, zdefiniowanie relacji 

tekstu w odniesieniu do koncepcji pejza!u d%wi$kowego, dodatkowe uwagi 

dotycz"ce gatunku, zakresu dziedzinowego i autorstwa. 

                                                                                                                                                   
61 Jest tak np. w: World Soundscape Project [1977a: 82-83; 1977b: 102-103]. 
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Legenda symboli: 

 

R – pe&ny r$kopis lub maszynopis 

M – materia&y b$d"ce podstaw" do powstania pisma (np. dane z bada' plenerowych) 

R/M – r$kopis lub notatki i materia&y 

1W – pierwsze wydanie 

 

an. – pismo zawarte w antologii pism kilku autorów 

zb. – pismo zawarte w zbiorze pism Schafera 

rew. - rewizja lub „wtopienie” tekstu w szersze pismo 

p. – przedruk (z tej samej matrycy) 

t!. – t&umaczenie na j$zyk polski 

w. – wyci"g z omawianego pisma 

 
 
 
[1.]  The Composer in the Classroom  

!Metryka bibliograficzna: 1W 1965 Toronto: Berandol; przed 1974 Wiede': 

Universal Edition (nr 26904); zb. 1976 w: Creative Music Education: A Handbook for 

the Modern Music Teacher [e.] New York: Macmillan (Shirmer Books); zb. 1986 w: 

The Thinking Ear [27.] Toronto: Arcana Editions, s. 3-45. 

!Podzia&: [S&owo wst$pne] Getting Acquainted — What is Music? — Descriptive 

Music — Textures of Sound — Music and Conversation — Mask of the Evil Demon 

!Gatunek: Broszura pedagogiczna. W wydaniu antologicznym Schafer informuje, !e 

jest to zespó& „skondensowanych transkrypcji niektórych spotka' [z uczniami i 

studentami]”62. 

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Wprowadzenie w zbiorze The Thinking Ear [27.] jest 

prawdopodobnie dodatkiem do tekstu z 1965 r. (i ew. wydania w zbiorze Creative 

Music Education: A Handbook for the Modern Music Teacher [e.]). 

!Uwagi ogólne: Wed&ug Schafera, tematyk" pisma jest „przede wszystkim 

twórczo#), prawdopodobnie najbardziej zaniedbany przedmiot w zachodniej 

                                                
62  Schafer [1986b: 3] 
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pedagogice muzycznej”63. Transkrypcji podlega rozmowa Schafera z klas", 

dzia&alno#) klasy, rysunki przedstawione na tablicy i ruchy ilustruj"ce wywód. Na 

ko'cu tekstu znajdujemy komentarz Schafera. Pismo to nie zawiera odno#ników do 

koncepcji pejza!u d%wi$kowego. Jest jednak dla niej istotne z punktu widzenia 

retrospektywnego: )wiczenia i dyskusje dotycz"ce imitacji d%wi$ków 

#rodowiskowych, definicja muzyki, jak i inne elementy pojawi" si$ w pó%niejszych 

pismach odnosz"cych si$ explicite do koncepcji pejza!u d%wi$kowego. 

 

[2.]  Ear Cleaning 

!Metryka bibliograficzna: 1W 1967 Toronto: Berandol; przed 1974 Wiede': 

Universal Edition (nr 26906); zb. 1976 w: Creative Music Education: A Handbook for 

the Modern Music Teacher [e.] New York: Macmillan (Shirmer Books); zb. 1986 w: 

The Thinking Ear [27.] Toronto: Arcana Editions, s. 46-92. 

!Podzia&: [S&owo wst$pne] Noise — Silence — Tone — Timbre — Amplitude — 

Melody — Texture — Rhythm — The Musical Soundscape — Charles Ives and 

Perspective — Music for Paper and Wood — Four Postcripts 

!Gatunek: Broszura pedagogiczna.   

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Wprowadzenie w zbiorze The Thinking Ear [27.] jest 

prawdopodobnie dodatkiem do tekstu z 1965 r (i ew. wydania w zbiorze Creative 

Music Education: A Handbook for the Modern Music Teacher [e.]). 

!Uwagi ogólne: Jest to szereg krótkich tekstów opatrzonych podtytu&ami z zespo&em 

)wicze' dla ka!dego poruszonego tematu. Wed&ug Schafera, pismo „Ear Cleaning 

rozszerza tradycyjne poj$cie kszta&cenia s&uchu by przygotowa) studenta do nowych 

postaci dzisiejszej muzyki i ogó&u #rodowiska d%wi$kowego“64. Pismo to stanowi 

cz$#) dojrza&ego, pedagogicznego komponentu koncepcji pejza!u d%wi$kowego.  

 

[3.] Cleaning the Lenses of Perception 

!Metryka bibliograficzna: 1W 1968 „Artscanada” nr 122-123, s. 10-12; rew. 1975 w: 

The Rhinoceros in the Classroom [15.]. 

!Gatunek: Artyku&. 

                                                
63  Schafer [1986a: viii] 
64 Ibid. 
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!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Tekst artyku&u zosta& „wtopiony” w tekst broszury 

pedagogicznej The Rhinoceros in the Classroom [15.].  W jej wydaniu zbiorowym 

(The Thinking Ear [27.]) fragmenty artyku&u znajduj" si$ na stronach: 249, 266 

(ilustracja), 284-287. Wprowadzenie w zb. The Thinking Ear [27.] jest 

prawdopodobnie dodatkiem do tekstu z 1965 r (i ew. wydania w zbiorze Creative 

Music Education: A Handbook for the Modern Music Teacher [e.]). 

!Uwagi ogólne: Artyku& o koncepcji interdyscyplinarnej edukacji, wra!liwo#ci odbioru 

i twórczych zaj$ciach interdyscyplinarnych prowadzonych przez Schafera i innych 

wyk&adowców na Simon Fraser University. Jakkolwiek pismo to nie zawiera 

bezpo#rednich odno#ników do koncepcji pejza!u d%wi$kowego, mo!e by) uznane za 

tekst pomocniczy ze wzgl$du na jego nacisk na ide$ harmonii zmys&ów istotn" w tej 

koncepcji.    

 

[4.] The New Soundscape  

!Metryka bibliograficzna: 1W 1968 Toronto: Berandol; 1969 pt. The New 

Soundscape: A Handbook for the Modern Music Teacher Toronto: Berandol 

(Soundscape Document No. 3), 65 s.; 1969 Wiede': Universal Edition; 1971 Londyn 

– Wiede': Universal Edition (nr 26905); zb. 1976 w: Creative Music Education: A 

Handbook for the Modern Music Teacher [e.] New York: Macmillan (Shirmer Books); 

zb. 1986 w: The Thinking Ear [27.] Toronto: Arcana Editions, s. 93-169. 

!Podzia&: Yes, But is it Music? — The Sonic Evironment — Concerning Silence — A 

New Definition of Noise — Sound Sewage: A Collage — Three Thresholds of the 

Audible and One of the Bearable — Beyond the Audible — The Music of the Spheres 

— Schizophonia — The Sound Object — The New Soundscape — Epilogue — 

Middle-East Sound Diary 

!Gatunek: Broszura filozoficzno-teoretyczna o funkcji pedagogocznej. 

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Cz$#) pt. „Middle East Sound Diary“, wydana osobno 

w roku 1970 (A Middle East Sound Diary [5.]), dodana jest do wydania The New 

Soundscape z 1986 r. 

!Uwagi ogólne: Wg Stephena Adamsa praca ta nale!y do zakresu „pedagogiki 

muzycznej i analizy pejza!u d%wi$kowego”65, a Schafer okre#la j" jako „nieformaln" 

                                                
65 Adams [1979: 239] 
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analiz$ wspó&czesnego #rodowiska d%wi$kowego przeprowadzon" przez muzyka”66. 

Bardziej trafne wydaje si$ jednak zaliczenie jej do pedagogiki d%wi$kowo-muzycznej i 

filozofii pejza!u d%wi$kowego. Deklarowana „analityczno#)” jest przeno#ni", lub 

dotyczy bada' WSP do których nawi"zuje autor. Tekst pisma jest swobodn" refleksj" 

dotycz"c" wielu istotnych elementów koncepcji pejza!u d%wi$kowego, muzyki w 

kontek#cie #rodowiskowym i akustyki. Transkrypcje rozmowy z klas" i streszczenia z 

literatury s" podstawowymi formami wypowiedzi autora. To „hybrydyczne” gatunkowo 

pismo jest szczególnie wa!n" pozycj" z punktu widzenia koncepcji pejza!u 

d%wi$kowego.  

 

[5.] A Middle-East Sound Diary 

!Metryka bibliograficzna: 1W 1970 „Focus on Musicecology” I (Berandol), s. 20-25; 

zb. 1986 w: The Thinking Ear [27.] jako podrozdzia& cz$#ci The New Soundscape 

Toronto: Arcana Editions, s. 161-169. 

!Gatunek: Wyci"gi z pami$tnika refleksyjno-reporta!owego. 

!Uwagi ogólne: Ten krótki tekst zawiera osobne obserwacje i my#li na temat 

#rodowiska d%wi$kowego, z których wiele zosta&o wykorzystanych w pó%niejszych 

pismach. 

 

6. When Words Sing 

!Metryka bibliograficzna: 1W 1970 Toronto: Berandol, 50 s.; w. 1970 pt. Discovering 

the World’s Soul w: „Music Educator’s Journal” LVII, s. 31-32; przed 1974 Wiede': 

Universal Edition (Nr 26907); zb. 1976 w: Creative Music Education: A Handbook for 

the Modern Music Teacher [e.] New York: Macmillan (Shirmer Books), zb. 1986 w: 

The Thinking Ear [27.] Toronto: Arcana Editions, s. 170-235. 

!Podzia&: [S&owo wst$pne] Voiceprint -- Melisma  -- Nature Concert -- Thunder-Word 

-- The Biography of the Alphabet -- Onomatopoeia -- Vowels -- The Psychographic 

Curve of the World’s Soul -- Pianissimo Secrets -- Sound Poem -- Words and Music  

-- Choros -- Choric Textures -- Haiku -- Sight Singing -- Moonlight -- Appendix: Texts 

Without Comment.     

!Gatunek: Broszura pedagogiczna. 

                                                
66 Schafer [1970a: 30] 
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!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Wprowadzenie w zbiorze The Thinking Ear [27.] jest 

prawdopodobnie dodatkiem do tekstu z 1965 r (i ew. wydania w zbiorze Creative 

Music Education: A Handbook for the Modern Music Teacher [e.]). 

!Uwagi ogólne: Jest to szcególnie bogata pod wzgl$dem gatunkowym pozycja, w 

której znajdujemy transkrypcje i sprawozdania z zaj$), refleksj$ w formie notatek 

wyk&adowych, )wiczenia, liczne przyk&ady graficzne, kompozycj$ na chór 

m&odzie!owy i cytaty z historii literatury. Tematyka dotyczy muzyki, d%wi$ku, s&owa i 

pejza!u d%wi$kowego. Schafer o#wiadcza, !e w broszurze „zajmuje si$ wspólnym 

terenem muzyki i s&owa”67. 

 

[7.] The Book of Noise  

!Metryka bibliograficzna: R/1W? 1970? (Document No. 1 of the World Soundscape 

Project) Vancouver: Simon Fraser University, 31 s.; 1970 Vancouver: drukowane 

prywatnie (Price Milburn), 31 s.; 1973 Wellington (Nowa Zelandia): Price Milburn.  

!Podzia&: .....Howl! — The Soundscape — What is Noise? — How Sounds are 

Spreading — Noise: A Killer (A million deaf workers / The deaf teenager / Why the 

Africans hear better / Other effects of noise on health / Sonic weaponry) — Sound 

Imperialism — The Modern City as Blitzkrieg — Sound Symbolism — The Big Sound 

Sewer of the Sky — The Sonic Boom — Aircraft Noise? What Aircraft Noise? — The 

Deaf Ear of the Aviators — Progress and Restraint — Noise and Anarchy — The 

Basic Module: Man — Quiet Groves and Times — Acoustic Space — Sound Walls — 

A Unesco Resolution — A Tourist in the Soundscape — Noise Abatement — A Time 

for Voices — Sama — Selected Biliography — Postscript: Yeow! — The Author — 

The Publisher 

!Gatunek: Broszura filozoficzno-teoretyczna o funkcji pedagogicznej. W spisie prac 

Przedsi$wzi$cia Pejza!u D%wi$kowego (wiata znajdujemy nast$puj"c" uwag$: „jest 

to elementarz zanieczyszczenia d%wi$kowego dla mieszka'ców miast; nadaje si$ 

równie! do szkó&“68. 

!Uwagi ogólne: Podobnie do The New Soundscape [4.], pismo to nale!y zarówno 

do zakresu pedagogicznego jak i do filozoficzno-teoretycznego, co sygnalizowane 

jest zreszt" przez zaliczenie go przez S. Adamsa  do kategorii „analizy pejza!u 

                                                
67  Schafer [1986a: viii-ix] 
68 World Soundscape Project [1977a: 82], por. równie! [1977b: 102]. 
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d%wi$kowego“69. Kolejnym podobie'stwem jest wykorzystanie du!ej ilo#ci materia&u z 

The Book of Noise w fundamentalnym dziele Schafera, The Tuning of the World 

[20.]. Podstawow" funkcj" pisma jest u#wiadamianie czytelnika o problemach 

zanieczyszczenia d%wi$kowego w mie#cie (podej#cie okre#lone pó%niej przez 

Schafera jako „negatywne”) w przyst$pny dla m&odzie!y sposób. Cho) nie brak tu 

pozytywnych akcentów filozoficznych, koncepcja wzornictwa d%wi$kowego – 

stanowi"ca „pozytywne” rozwi"zanie – nie jest jeszcze przedstawiona. 

 

[8.] Citycycles 

!Metryka bibliograficzna: R 1972; 1W/zb. 1979 „Open Letter” (R. Murray Schafer: A 

Collection) IV/4-5, s. 26-29. 

!Gatunek: Instrukcje do okoliczno#ciowych )wicze' d%wi$kowych. 

!Uwagi ogólne: Napisane z okazji Dayspring Festival w Toronto, Citycycles „maj" 

na celu zach$cenie mieszka'ców miasta do odkrywania aspektów #rodowiska dot"d 

przez nich nieznanych b"d% ignorowanych“70. Wg McCaffery‘ego i BP Nichola, tekst 

nale!y do zakresu „sztuki performance i #wiadomo#ci zmys&ów“71. Ka!dy z czterech 

„cyklów” zawiera 12 nietypowych )wicze' lub instrukcji dla potencjalnego uczestnika, 

wykonywanych w #rodowisku miejskim. 

 

[9.] A Survey of Community Noise By-laws in Canada  

!Metryka bibliograficzna: [R/1W? 1969? pt. A Social Survey on Noise [c.]? 

Communications Centre, Simon Fraser University]; 197272 (Soundscape Document 

No. 4) Vancouver: Simon Fraser University, 186 s.  

!Gatunek: Opracowanie naukowe na podstawie ankiety. Przegl"d kanadyjskich 

ustaw dot. redukcji ha&asu. 

!Autorstwo zbiorowe: Grupa badawcza WSP w sk&adzie: R. Murray Schafer 

(przewodnicz"cy), Peter Huse (zast$pca przewodnicz"cego), Kathleen Swink 

(koordynator opracowania), Howard Broomfield, Lorraine Cushing, Bruce Davis, 

Colin Miles. Autorem jednego z rozdzia&ów jest J. J. Becker (prawnik). 

 

                                                
69 Adams [1979: 239] 
70 Schafer [1979b: 26] 
71 McCaffery, BP Nichol [1979: 6] 
72 Adams [1979: 240] podaje myln" dat$ 1974. Schafer [1998c] równie! podaje myln" dat$ – 1973.    
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!Podzia&:  

World Soundscape Project  

A Survey of Community Noise By-Laws in Canada 1972: 

Part I: Introduction  

A Brief Bibliography  

„Noise and the Law“, J. J. Becker 

Appendix: Decibel Limits in Canadian Noise Legislation.  

Part II: Notes on Format 

By-laws and Commentary    

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: B. Truax stwierdzi&, !e A Survey of Community Noise 

By-Laws in Canada i A Social Survey on Noise [9.] s" „chyba tymi samymi 

tekstami“73. Je#li nawet tak jest, wydanie z roku 1972 jest rozszerzon" wersj" 

poprzedniej postaci tego opracowania. 

!Uwagi ogólne: Autorzy podaj" we wst$pie nast$puj"cy cel publikacji: „umo!liwienie 

ustawodawcom porównanie danych“. Wyra!aj" ponadto nadziej$, !e „wiele obywateli 

miast, zainteresowanych problemem ha&asu, uzna przedstawione opracowanie za 

po!yteczne“74. Zawarto#ci" pierwszej cz$#ci jest przede wszystkim 

udokumentowanym rzeteln" informacj" omówienie problemu zanieczyszczenia 

dwi$kowego w kontek#cie obecnego ustawodawstwa „anti-noise“, i rodzaj 

przewodnika dla osób chc"cych wszcz") post$powanie w sprawie nadmiernego 

ha&asu lub zak&ócania spokoju. Cz$#) druga przedstawia informacje zebrane metod" 

ankietow", dot. ustawodawstwa przeciwko ha&asowi. Uporz"dkwane s" one wg 

miejscowo#ci i nast$puj"cych grup informacji: populacji, zarysu geograficzno-

przemys&owego, kszta&tu ustwodawstwa „anti-noise“, komentarzy dot. kwestii 

praktycznych (zastosowanie, nieadekwatno#ci wobec rzeczywistego stanu rzeczy, 

itp.).  

 

[10.] A Brief Introduction to the World Soundscape Project 
!Metryka bibliograficzna: 1972 pt. World Soundscape Project w: A Survey of 

Community Noise By-laws in Canada [9.], strona bez paginacji; R/rew?75 1973 

Vancouver; rew. 1977 w: Five Village Soundscapes [17.] Vancouver: A.R.C. 

                                                
73 Prywatny list e-mail.  
74 World Soundscape Project [1972: 1]. 
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Publications, s. 82; p. wersji j.w. 1977 w: European Sound Diary [16.] Vancouver: 

ARC Publications, s. 102; p. wersji j.w. 1978 Vancouver: A.R.C. Publications, s. 165. 

!Autorstwo zbiorowe: WSP w sk&adzie: R. Murray Schafer, Peter Huse, Bruce 

Davis, Howard Broomfield, Hildegard Westerkamp, Barry Truax, Adam Woog.  

!Gatunek: List otwarty/manifest. 

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Wczesna wersja z roku 1972, o innym jeszcze tytule, 

otrzymuje nowy tytu& w 1973 r. Mo!liwe, !e zachodzi te! niewielka modyfikacja 

tekstu. Kolejne jego wydania (1977, 1977 i 1978) prezentuj" zrewidowan" jego 

wersj$. 

!Uwagi ogólne: Tekst stanowi jednostronicowe przedstawienie idei, celów, 

dzia&alno#ci i dotychczasowych publikacji WSP. 

 

[11.] The Vancouver Soundscape  

!Metryka bibliograficzna: M/R przed 1973; 1W 1974 (Soundscape Document No. 5) 

Vancouver: World Soundscape Project, 72 s.; 1978 (Music of the Environment Series 

No. 2) Vancouver: A.R.C. Publications; w. 1996 (wst$p tekstowy do wyboru z 

pierwotnego zbioru nagra') w: wk&adka informacyjna do p&yty pt. Soundscape 

Vancouver (CSR-2CD 9701) Burnaby, B.C.: Cambridge Street Records. 

!Autorstwo zbiorowe: WSP w sk&adzie: R. Murray Schafer (tekst, redakcja tekstu); 

Bruce Davis (tekst, redakcja materia&u nagraniowego); Howard Broomfield, Peter 

Huse, Colin Miles (tekst); Hildegard Westerkamp, Kathleen Swink, Barry Truax, Betty 

Anne Wang (asystentura). 

!Podzia&:  

Preface 

[cytat] 

I Some Earwitness Accounts   

At first Vancouver was forest touched by ocean — After the silence…— The city was 

born — The city grew up 

II A Thumbnail Historical Sketch   

III Features of the Vancouver Soundscape   

Keynotes, signals and soundmarks — Keynote sounds — Sound signals (train  

whistles / ships’ whistles / foghorns / fire engine signals / police signals  

                                                                                                                                                   
75 Informacj$ o funkcjonowaniu tego pisma w formie lu%nego „listu otwartego“ podaje Cope [1981: 
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/ civil defence sirens / conclusions) — Soundmarks  (nine o’clock gun 

/ O Canada horn / bells of Holy Rosary) / Schizophonia and the 

interrupted/extended acoustic community (the telephone / radio)  

IV Hi-Fi to Lo-Fi Soundscape   

(Vancouver’s seaplane menace / parks and parkways / the bad breath 

of buildings / moozak)  

V Vancouver‘s Noise Pollution Problems   

 [ust$p bez nag&ówka] — Be pacific! 

VI Toward Acoustic Design   

 [ust$p bez nag&ówka] — Listening [14.] — Documentation — Acoustic design 

Appendices:  Vancouver Soundscape Time Chart 

          A Vancouver Soundwalk 

!Gatunek: Monograficzne opracowanie naukowo-popularne (z dwoma kasetami lub 

p&ytami d&ugograj"cymi) 

!Uwagi ogólne: Schafer okre#la t$ prac$ nast$puj"co: „nasze pierwsze ca&o#ciowe 

badanie w plenerze”76, a Barry Truax opisuje j" jako „szczegó&owe badanie 

najbli!szego otoczenia [siedziby Przedsi$wzi$cia]“77. Monografia pejza!u 

d%wi$kowego Vancouver, obok rzetelnego uj$cia tematu w optyce historycznej 

(cz$#ci I-II), przedstawia w najpe&niejszy dot"d sposób teoretyczne wyznaczniki nauki 

o pejza!u d%wi$kowym w systematycznych cz$#ciach pracy (III-VI). Znajdujemy tu 

równie! w pe&ni dojrza&y komponent normatywnego dzia&u nauki o pejza!u 

d%wi$kowym (cz$#) VI o wzornictwie akustycznym). Wywodowi towarzysz" 

historyczne zdj$cia, wykresy i mapy pomiarów akustycznych i innych bada', mapy 

akustyczne, tabele i zaznaczaj"cy si$ wyra%nie czynnik notacji muzycznej. Du!a 

cz$#) materia&u i tematyki tej pozycji wykorzystana zosta&a w ksi"!ce Schafera The 

Tuning of the World [20.]. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
184].  
76 Schafer [1977: xi]. 
77 Truax [1996a: 54]. 
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[12.] The Music of the Environment  
!Metryka bibliograficzna: 1W 1973 Cultures (Unesco) I/1; p.78 1973 (No. 1 of an 

Occasional Journal devoted to Soundscape Studies) Wiede': Universal Edition, 35 

s.; rew. 1977 w: The Tuning of the World [20.] New York: Knopf, Toronto: McClelland 

and Stewart Ltd., passim; w. 1983 pt. The Transformation of Water: Frozen Water 

„Musicworks“ 25; 1986 przedruk wyci"gu w: Decade. The First 10 Years of the Music 

Gallery Toronto/Amsterdam: Music Gallery Editions, s. 70; t&. 1982 pt. Muzyka 

!rodowiska t&um. D. Gwizdalanka „Res Facta” IX, s. 288-315. 

!Podzia&: [Ust$p bez nag&ówka] The musician is an architect of sounds / First sound 

/ Voices of the sea / The transformation of water: frozen water / Wind and rain / 

Apocalyptic sounds / Clairaudience / The rural soundscape / The hi-fi and the lo-fi 

soundscape / Muscle sounds I: the industrial revolution / Muscle sounds II: the 

internal combustion engine / Schizophonia / Towards the integrity of inner space / 

Prime unity or tonal cenre / Sound walls / Signals in the city: church bells and police 

sirens / Sound symbolism / The acoustic community / Acoustic design I: Analysis / 

Acoustic design II: the module / Acoustic design III: quiet groves and times / The 

recovery of positive silence. 

!Podzia& t&.: [Ust$p bez nag&ówka] — Muzyk jako architekt d%wi$ków — Pierwszy 

d%wi$k — G&osy morza — Przeobra!enia wody: woda zamarzni$ta — D%wi$ki 

apokaliptyczne — Wyostrzone s&yszenie — Wiejski pejza! d%wi$kowy — Pejza! 

d%wi$kowy hi-fi i lo-fi — Przemoc d%wi$kowa I: rewolucja przemys&owa — Przemoc 

d%wi$kowa II: silnik spalinowy — Schizofonia — W stron$ integracji przestrzeni 

wewn$trznej — *ród&o jedno#ci, czyli centrum tonalne — D%wi$kowe #ciany — 

Sygna&y w mie#cie: dzwony ko#cielne i syreny policyjne — Symbolika d%wi$ków — 

Spo&eczno#) akustyczna — Wzornictwo akustyczne I: analiza — Wzornictwo 

akustyczne II: modu& — Wzornictwo akustyczne III: oazy i okresy ciszy — 

Odzyskanie po!"danej ciszy. 

!Gatunek: Esej. 

!Uwagi ogólne: Esej Muzyka "rodowiska stanowi pierwszy w pe&ni dojrza&y 

opublikowany model koncepcji pejza!u d%wi$kowego, ze wszystkimi jego 

konstytutywnymi elementami. Sytuuje si$ on w linii najwa!niejszych pism 

koncepcyjnych o pejza!u d%wi$kowym (The New Soundscape [4.] – The Vancouver 
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Soundscape [11.] – The Music of the Environment [12.] – The Tuning of the World 

[20.]). Pod wzgl$dem tre#ci, uj$cia i (cz$#ciowo) struktury, esej Schafera pos&u!y& 

jako model do jego ksi"!ki The Tuning of the World. Przypomina on równie! struktur$ 

The Vancouver Soundscape. Po ogólnym wst$pie, zawieraj"cym inwokacj$ tematu 

#rodowiska d%wi$kowego pojmowanego jako nasza wspólna kompozycja nast$puje 

rys historyczny pejza!u d%wi$kowego, i przej#cie do problematyki uj$tej w optyce 

systematycznej. Zako'czenie stanowi dyskusja dziedziny wzornictwa akustycznego.  

 

[13.] North/White 

!Metryka bibliograficzna: 1W 1973 Wiede': Universal Edition; zb. 1984 w: On 

Canadian Music [25.] Bancroft: Arcana Editions, s. 62-63. 

!Podzia&: [S&owo wst$pne] – Program Note 

!Gatunek: Nota programowa (do utworu o tym samym tytule).  

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Wydanie z roku 1984 zawiera dodatek w postaci 

krótkiego wst$pu opisuj"cego okoliczno#ci powstania noty i kompozycji.  

!Uwagi ogólne: W tym krótkim pi#mie – powsta&ym przed rozpocz$ciem 

komponowania North/White – Schafer uzasadnia tytu& utworu i &"czy pochwa&$ 

kanadyjskiej Pó&nocy z krytyk" niszcz"cego j" rz"du i gospodarki. Filozoficzno-

ekologiczne i aksjomatyczne elementy dot. #rodowiska d%wi$kowego odpowiadaj" 

koncepcji pejza!u d%wi$kowego, cho) nie pojawia si$ termin „soundscape“.   

 

[14.] Listening 

!Metryka bibliograficzna: 1W 1974 „Sound Heritage“ III/4, s. 10-17; 1977 rew. w: 

The Tuning of the World [20.] New York: Knopf, Toronto: McClelland and Stewart 

Ltd., s. 205-213. 

!Podzia&: [Uwagi redaktora] The Modules for Acoustic Design – Ear Cleaning – A 

Tourist in the Soundscape – Soundwalks. 

!Gatunek: Artyku& / rozdzia& z ksi"!ki. 

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Artyku& jest niemal identycznym powtórzeniem 

rozdzia&u 14 z The Tuning of the World [20.], z niewielkimi skrótami (brak np. wiersza 

na s. 210-211 ksi"!ki). Jako przerywniki tekstu ze Strojenia !wiata wykorzystane s" 

                                                                                                                                                   
78 Wed&ug mylnej informacji podanej w niektórych publikacjach WSP, wydanie UE jest wydaniem 
pierwszym: World Soundscape Project [1978: 167]. 
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historyczne relacje na temat #rodowiska d%wi$kowego prowincji British Columbia, 

zebrane przez WSP. 

!Uwagi ogólne: Tematyka odbioru pejza!u d%wi$kowego i uwra!liwiania 

spostrzegawczo#ci s&uchowej przedstawiona jest w kontek#cie wykszta&cania 

kompetencji projektanta d%wi$kowego. 

 

[15.] The Rhinoceros in the Classroom 

!Metryka bibliograficzna: 1W 1975 Toronto: Berandol; zb. 1976 w: Creative Music 

Education: A Handbook for the Modern Music Teacher [e.] New York: Macmillan 

(Shirmer Books); zb. 1986 w: The Thinking Ear [27.] Toronto: Arcana Editions, s. 

236-291.  

!Podzia&: [S&owo wst$pne] Introduction — A Statement on Music Education — 

Another Statement on Music Education — A Note on Notation — The Music Box — 

Threnody — Departing in New Directions — Curriculum Vitae. 

!Gatunek: Broszura pedagogiczno-polemiczna.  

!Uwagi ogólne: Pismo to &"czy w sobie wiele elementów: polemik$, filozofi$ 

pedagogiki, przyk&adowe )wiczenia, opis zamys&u wykonawczego (dot. Trenu 

Schafera), opis w&asnych do#wiadcze' z lat studenckich i propozycj$ programu 

studiów.  Tekst zawiera liczne bezpo#rednie odno#niki do problematyki pejza!u 

d%wi$kowego w kontek#cie pedagogicznym (m.in. „czyszczenie uszu” i w"tki 

filozoficzne), jak równie! my#li &"cz"ce si$ z omawian" koncepcj".  

 

[16.] European Sound Diary  

!Metryka bibliograficzna: M/R 1975; 1977 (Music of the Environment Series, No. 3) 

Vancouver: ARC Publications, 103 s. 

!Autorstwo zbiorowe: WSP w sk&adzie: R. Murray Schafer (tekst i redakcja); Howard 

Broomfield, Bruce Davis, Peter Huse, Jean Reed (tekst).   

!Podzia&: Introduction — Amsterdam — En Route to Sweden — Uppsala and 

Stockholm — En Route to Germany — Stuttgart — Travels in Germany and 

Switzerland — En Route to Vienna — Vienna — Vienna — Salzburg and En Route to 

Italy — Italy — Paris — Brittany — Holland—Amsterdam — En Route to England — 

London — From England to Scotland — Editor’s Conclusions — Appendix A: Some 

Additional Soundwalks — Appendix B: Some European Siren Measurements. 
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!Gatunek: Dziennik d%wi$kowy. 

!Uwagi ogólne: European Sound Diary jest siostrze'czym pismem Five Village 

Soundscapes [17.]. Obie prace s" rezultatem badawczej wyprawy Przedsi$wzi$cia 

Pejza!u D%wi$kowego (wiata do Europy. Schafera wk&ad w tekst tej publikacji to: 

wst$p (Introduction), list wystosowany w imieniu WSP do organizacji walcz"cej z 

ha&asem (s. 50) i posumowanie (Editor’s Conclusions). W odniesieniu do zawarto#ci 

tekstu w&a#ciwego, Schafer pisze:  

 
Ka!dego tygodnia zbiera&em pami$tniki i wybiera&em kilka ust$pów z ka!dego z nich, &"cz"c je w 

opowiadanie o naszych odkryciach, nadziejach i tym co nas zaskakiwa&o. Wynikiem jest raczej 

impresjonistyczne sprawozdanie ekspedycji w pejza! d%wi$kowy ni! referat dotycz"cy #ci#le 

zmierzonych zjawisk. […] Je#li ton tej pozycji jest mniej naukowy, wprowadzony zosta& on z nadziej" 

zainteresowania szerszego grona czytelników79. 

 

Teksty wybrane z poszczególnych dzienników zosta&y opatrzone imieniem autora lub 

autorki.  Do fragmentów „wspólnego” autorstwa nale!y cz$#) zapisów d%wi$ków 

#rodowiska (mapy, pomiary w dB, wykresy, notacja muzyczna, etc.), tzw. spacery 

d%wi$kowe (soundwalks), czyli instrukcje poruszania si$ po mie#cie i odkrywania 

interesuj"cych d%wi$ków.  Cho) pism to jest stosunkowo lu%ne w swej narracji, 

nale!y ono do naj#ci#lejszego korpusu literatury pejza!u d%wi$kowego. 

 

[17.] Five Village Soundscapes  

!Metryka bibliograficzna: M 1975; 1977 (Music of the Environment Series No. 4) 

Vancouver: A.R.C. Publications, 84 s. 

!Autorstwo zbiorowe: WSP w sk&adzie: R. Murray Schafer (tekst i redakcja); Bruce 

Davis, Barry Truax (tekst); Howard Broomfield, Peter Huse, Wendy Pearce, Jean 

Reed, Pat Tait, Hildegard Westerkamp, Jane Hewes (asystentura w plenerze). 

!Podzia&: Introduction — I The Five Villages — II Soundscape Character — III 

Acoustic Rhythms and Densities — IV Acoustic Materials (Water and Stone) — V 

Acoustic Definition — VI Community Attitudes to the Soundscape — VI Conclusions. 

!Gatunek: Opracowanie naukowe – analiza.  

                                                
79 World Soundscape Project [1977c: 1]. 
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!Uwagi ogólne: Truax okre#la prac$ t" jako „szczegó&ow" analiz$ pejza!u 

d%wi$kowego”80.  Jest ona badawczo-naukowym odpowiednikiem powsta&ego w tym 

samym czasie i okoliczno#ciach European Sound Diary [16.]. Przedmiotem bada' s" 

pejza!e d%wi$kowe pi$ciu wsi europejskich: Skruv (po&udniowa Szwecja), Bissingen 

(po&udniowe Niemcy), Cembra (pó&nocne W&ochy), Lesconil (zachodnia Francja) i 

Dollar (niziny Szkocji). We wst$pie czytamy: „naszym bezpo#rednim celem by&o 

zdobycie danych które mogliby#my porówna) z nasz" pierwsz" plenerow" prac" 

badawcz", The Vancouver Soundscape“ [11.]81. Ca&y tekst pisma przedstawiony jest 

w sposób jednolity pod wzgl$dem autorstwa (brak przypisywania cz$#ci tekstu 

poszczególnym autorom). Liczne, pomys&owe zapisy d%wi$kowe ró!nego rodzaju, 

zdj$cia badanych #rodowisk i przede wszystkim krytyczne podej#cie do w&asnej 

metody sprawiaj", !e omawiane pismo jest wyj"tkowo warto#ciow" pozycj" z 

zakresu nauki o pejza!u d%wi$kowego. 

 

[18.] Music in the Cold 
!Metryka bibliograficzna: R 1976; 1W 1977 Toronto: wydane prywatnie; p. 1977 

„Vanguard” (wyd. Vancouver Art Gallery) VI/3; data nieznana Arcana Editions; zb. 

1984 w: On Canadian Music [25.] Bancroft: Arcana Editions, s. 64-74, p. 1984? 

„Musicworks” 26. 

!Podzia&: [S&owo wst$pne] [Music in the Cold] 

!Gatunek: Manifest w formie wiersza. 

!Uwagi ogólne: Manifest Schafera jest pochwa&" idei i ekologii Pó&nocy wraz ze 

#wiatopogl"dem jej mieszka'ców. Jednocze#nie stanowi on ostr" krytyk$ kultury i 

spo&ecze'stwa tzw. „zachodniego”. Tekst jest filozoficzn" wypowiedzi" poruszaj"c" 

ponadto w"tki twórczo#ci muzycznej (Adams stwierdza, !e jest „wypowiedzi" na 

temat muzyki i kultury kanadyjskiej”)82. Zarówno s&owo wst$pne, jak i tekst w&a#ciwy 

zawieraj" odniesienie do poj$cia soundscape. 

 

 

 

 

                                                
80 Truax [1996a: 54]. 
81 World Soundscape Project [1977a: 1].  
82 Adams [1979: 239] 
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[19.] Exploring the New Soundscape 

!Metryka bibliograficzna: 1976 Unesco Courier XXIX, s. 4-8. 

!Gatunek: Artyku&.  

!Uwagi ogólne: Exploring the New Soundscape jest artyku&em sporz"dzonym w 

czasie pisania (lub uko'czenia) The Tuning of the World [20.]. Zawiera 

przedstawienie celów Przedsi$wzi$cia Pejza!u D%wi$kowego (wiata i skrótowe 

przedstawienie wybranej problematyki z ksi"!ki Schafera, jak równie! z 

wcze#niejszych pism. Mimo pewnej wtórno#ci, tekst jako taki nie zawiera dos&ownych 

przeniesie' z innych pism.  

 

[20.] The Tuning of the World 

!Metryka bibliograficzna: R 1976, 1W 1977 New York: Knopf, Toronto: McClelland 

and Stewart Ltd., 301 s. 

!Podzia&: 

Preface [1976] 

Introduction 

[ust$p bez nag&ówka] — From industrial design to acoustic design —  

Orchestration is a musician’s business — Dionysian versus Apollonian 

concepts of music — Music, the soundscape and social welfare — The  

notation of soundscapes (sonography) — Earwitness — Features of the 

soundscape — Ears and clairaudience — A special sense 

Part One: First Soundscapes 

 1. The Natural Soundscape 

Voices of the sea — The transformations of water — Voices of the wind — The 

miraculous land — Unique tones — Apocalyptic sounds 

 2. The Sounds of Life  

Bird-song — Bird symphonies of the wind — Insects — The sounds of water 

creatures — The sounds of animals — Man echoes the 

soundscape in speech and music 

 3. The Rural Soundscape 

The hi-fi soundscape — Sounds of the pasture — Sounds of the hunt — The post 

horn — Sounds of the farm — Noise in the rural soundscape — Sacred noise and 

secular silence 
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 4. From Town to City 

[ust$p bez nag&ówka] — Making God listen — The sound of time — Other focal 

points — Keynote sounds — The sounds of night and day The keynotes of horse and 

wagon — The rhythms of work begin to change — Street criers — Noise in the city — 

Selective noise abatement 

Part Two: The Post-Industrial Soundscape 

 5. The Industrial Revolution 

The lo-fi soundscape of the industrian revolution — The sounds of technology sweep 

across town and country — Noise equals power — Sound imperialism — The flat line 

in sound — The lore of trains — The internal combustion engine — The growth of 

muscle sounds — The big sound sewer of the sky — The deaf ear of the aviator — 

Counter-revolution 

 6. The Electric Revolution 

[ust$p bez nag&ówka] Schizophonia — Radio: extended acoustic space — The 

shapes of broadcasting — Sound walls — Moozak — Prime unity or tonal center 

Interlude 

 7. Music, the Soundscape and Changing Perceptions 

[ust$p bez nag&ówka] — The concert hall as a substitute for outdoor life — Music, 

bird-song and battlefields — The hunting horn explodes the walls of the concer hall to 

reintroduce the countryside — The orchestra and the factory — The meeting of music 

and environment — Reactions — Interactions — Sacred noise in search of a new 

custodian — At the frontiers of aural space — Increased bass response in music and 

the soundsape — The return to the submarine home — Toward the integrity of inner 

space 

Part Three: Analysis 

 8. Notation 

Sound images — Problems of the 3-D acoustic image — Acousticians are the world’s 

best sightreaders — Sound objects, sound events and soundscapes — Aerial 

sonography 

 9. Classification 

[ust$p bez nag&ówka] — Classification according to physical characteristics — 

Classification according to referential aspects — Classification according to aesthetic 

qualities — Sound contexts 

 10. Perception 
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[ust$p bez nag&ówka] — Figure and ground — Sonological competence — Music as 

the key to aural perception — Perspective and dynamics — Gestures and textures 

 11. Morphology 

[ust$p bez nag&ówka] — From wood to plastic — From feet to air tires — From horn 

to telegraph — From ratchet to siren — Conclusions on the value of morphological 

studies 

 12. Symbolism 

[ust$p bez nag&ówka] — Return to the sea — The deviousness of the wind — The 

mandala and the bell — Horns and sirens — Symbolism in transition 

 13. Noise 

[ust$p bez nag&ówka] — The evolving definition of noise — The hazards of noise — 

How fast is the ambient noise level rising? — Public reaction to the rise in ambient 

noise — Some aspects of noise legislation — Civic noise abatement legislation 

around the world — How the study of noise legislation reveals cultural differences — 

Noise in language — Taboo sounds   

Part Four: Toward Acoustic Design 

 14. Listening 

Acoustic ecology and acoustic design — The modules for acoustic design — Ear 

cleaning — A tourist in the soundscape — Soundwalks 

 15. The Acoustic Community  

Acoustic space — The acoustic community — Outdoor versus indoor sounds — The 

architect as acoustic engineer in antiquity — From positive to negative acoustic 

design — The modern architect as acoustic designer   

 16. Rhythm and Tempo in the Soundscape 

[ust$p bez nag&owka] — Heart, breath, footstep and nervous system — Rhythms in 

the natural soundscape — Rhythms in village life — The rhythms of radio 

broadcasting 

 17. The Acoustic Designer 

[ust$p bez nag&ówka] — The principles of acoustic design — The preservation of 

soundmarks — Repairs to the soundscape — The bad pun of bell’s telephone bell — 

Car horn — The utopian soundscape 

 18. The Soniferous Garden 

  [ust$p bez nag&ówka] — The eloquence of water — The spirit of the 

wind 



 45 

 19. Silence 

Quiet groves and times — Ceremonies of silence — Western man and negative 

silence — The recovery of positive silence 

Epilogue: The Music Beyond 

Appendix I: Sample Sound Notation Systems 

Appendix II: International Sound Preference Survey 

Glossary of Soundscape Terms 

!Gatunek: Ksi"!ka naukowo-filozoficzna. 

!Uwagi ogólne: Mówi"c o publikacjach dotycz"cych pejza!u d%wi$kowego, Truax 

okre#li& Strojenie !wiata jako „definitywne pismo Schafera na temat pejza!u 

d%wi$kowego“83. „W ksi"!ce tej – pisze Schafer we wst$pie – […] czerpa&em w 

du!ym stopniu z moich poprzednich publikacji, a szczególnie z broszur pt. The New 

Soundscape [4.] i The Book of Noise [7.], jak równie! z szeregu prac Przedsi$wzi$cia 

Pejza!u D%wi$kowego (wiata – g&ownie z eseju The Music of the Environment [12.] i 

naszego pierwszego ca&o#ciowego badania w plenerze, The Vancouver Soundscape 

[11.]. Staram si$ jednak ukszta&towa) ten ulotny materia& w staranniej 

uporz"dkowan" ca&o#)“84. Z perspektywy ponad pi$tnastu lat, Schafer móg& napisa), 

!e „Strojenie !wiata by&o skrótowym zarysem bada' przeprowadzonych przez WSP 

na Simon Fraser University w latach 1970-1975“85. Dedykacja tej ksi"!ki brzmi 

zreszt" nast$puj"co: „Moim wspó&pracownikom w World Soundscape Project”86. Jak 

stwierdzi& Truax, Strojenie !wiata „zamyka, wraz z […] Handbook for Acoustic 

Ecology [21.], okres publikacyjny pierwotnego Projektu”87.  Strojenie !wiata mo!na 

podzieli) na cz$#) historyczn" (cz$#ci I i II) i systematyczn" (cz$#ci III i IV). Obie 

tworz" wyk&adni$ nauki o pejza!u d%wi$kowym wraz z rozwini$tym komponentem 

wzornictwa akustycznego. Ca&o#) przenikni$ta jest filozofi" normatywn" ekologii 

d%wi$kowej.      

 

 

 

 

                                                
83 Truax [1996a: 54]. 
84 Schafer [1977: xi]. 
85 Schafer [1993: 8]. 
86 Schafer [1977: vii]. 
87 Truax [1996a: 54]. 
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[21.] Handbook for Acoustic Ecology 

!Metryka bibliograficzna: R/1W? 1977? pt. A Dictionary of Acoustic Ecology 

Vancouver: Simon Fraser University?88; 1978 (Music of the Environment Series No. 

5) Vancouver: A.R.C. Publications, 171 s. 

!Autorstwo zbiorowe: WSP w sk&adzie: Barry Truax (redaktor, kierownik bada'), R. 

Murray Schafer, Peter Huse, Bruce Davis, Howard Broomfield, Hildegard 

Westerkamp, Adam Woog.  

!Podzia&: 

Preface (R. Murray Schafer)  

Introduction (Barry Truax) 

Notes on the Handbook and its Use 

A Comparison of the Terminology of Six Acoustic Disciplines 

A Request (John Grayson) 

A Handbook for Acoustic Ecology [cz$#) g&ówna, 154 s.] 

Appendix A: Abbreviations 

Appendix B: Units 

Appendix C: Comparison of Tuning Systems and Frequency Equivalents 

Appendix D: Conversion from Power or Voltage Ratios to Decibels 

Appendix E: Examples of Critical Bandwidth 

Appendix F: Loudness Summation 

A Brief Introduction to the World Soundscape Project [10.] 

!Gatunek: S&ownik naukowy. 

!Uwagi ogólne: Wraz z The Tuning of the World [20.] praca ta zamyka publikacyjn" 

faz$ Przedsi$wzi$cia Pejza!u D%wi$kowego (wiata. Proponowana leksykograficzna 

klasyfikacja publikacji przedstawia nast$puj"ce zakresy tematyczne: „muzyka: 

akustyka i fizyka / d%wi$k / d%wi$k: pomiar / ekologia cz&owieka: wp&yw #rodowiska”89. 

W opisie dzia&alno#ci Przedsi$wzi$cia, Truax nast$puj"co okre#la to staranne 

opracowanie: „moja praca informacyjno-naukowa dotycz"ca terminologii akustycznej 

i pejza!u d%wi$kowego”90. Zamys& publikacji i wk&ad Truaxa opisany jest przez 

Schafera w przedmowie do publikacji: „od samego powstania Przedsi$wzi$cia 

Pejza!u D%wi$kowego (wiata mieli#my #wiadomo#), !e próba zespolenia nauk i 

                                                
88 Wzmianki dotycz"ce takiego tytu&u i daty powstania omawianej pozycji mog" dotyczy) 
wcze#niejszej jej wersji lub zaniechanych planów wydania s&ownika pod tym tytu&em. 
89 World Soundscape Project [1978: ii]. 
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sztuk d%wi$kowych wymaga&aby wypracowania wyra%nych definicji wszystkich 

terminów dotycz"cych odno#nego przedmiotu. […] Zako'czenie tej ambitnej pracy 

sta&o si$ mo!liwe dopiero gdy Barry Truax zaj"& si$ tym zadaniem”91. W definicjach i 

opisach niektórych terminów (szczególnie tych wykszta&conych specyficznie na 

gruncie koncepcji pejza!u d%wi$kowego) widoczne s" analogie z tre#ci" pism 

Schafera.  W s&owniku znajdujemy m.in. rozwini$te definicje terminów zawartych w 

s&owniczku znajduj"cym si$ na ko'cu ksi"!ki The Tuning of the World [20.]92. 

Opisuj"c ca&o#) zawarto#ci terminologicznej Handbook for Acoustic Ecology, Schafer 

pisze:  

 
S&ownik zawiera wi$kszo#) z najwa!niejszych terminów dotycz"cych d%wi$ku z zakresu fonetyki, 

akustyki, psychoakustyki, psychologii, elektroakustyki, nauki o komunikacji i kontroli ha&asu, wraz z 

takim s&ownictwem muzycznym, którego obecno#) w s&owniku o tematyce #rodowiskowej wydaje si$ 

odpowiednia, i szeregiem terminów pejza!u d%wi$kowego, które sami wymy#lili#my lub 

zaadaptowali#my93.   

 

Napisany przez Truaxa wst$p do publikacji okre#la ideologiczne podstawy 

zastosowanego w niej podej#cia, z licznymi odno#nikami do koncepcji pejza!u 

d%wi$kowego.    

 

[22.] The Listening Book 

!Metryka bibliograficzna: 1W/zb. 1979 R. Murray Schafer: A Collection. „Open 

Letter” IV/4-5, s. 7-25. 

!Gatunek: Zeszyt )wicze' w produkcji i odbiorze d%wi$ku. 

!Uwagi ogólne: Ta przedstawiona w pomys&owej formie graficznej zabawa 

tworzenia d%wi$ków za pomoc" kartek na których zamieszone s" instrukcje zosta&a 

zaliczona przez dedykatów (McCaffery i BP Nichola) do „pedagogiki muzycznej”94. W 

rzeczywisto#ci, nale!y ona do w$!szego zakresu pedagogiki schaferowskiej – do 

)wicze' „czyszczenia uszu”, cho) nie brak jej akcentów muzycznych: np. na 

pierwszej jego stronie, autor nazywa omawiany zeszycik „muzyczn" partytur"”.    

 

                                                                                                                                                   
90 Truax [1996: 54]. 
91 World Soundscape Project [1978: iv]. 
92 Schafer [1977: 271-275]. 
93 World Soundscape Project [1978: iv]. 
94 McCaffery, Nichol [1979: 6]. 
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[23.] Ursound 

!Metryka bibliograficzna: 1W/zb. 1979 R. Murray Schafer: A Collection „Open 

Letter” IV/4-5 Fall, s. 79-92; zb. 1993 w: Voices of Tyranny, Temples of Silence [31.], 

s. 11-28. 

!Gatunek: Esej 

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Wersja eseju zamieszczona w zbiorze Voices of 

Tyranny, Temples of Silence [31.] ró!ni si$ jedynie redakcj" pierwszego zdania i 

niewielkimi dodatkami na stronach 81-82 w pierwotnym wydaniu z 1979 r. 

!Uwagi ogólne: Tematyk" eseju jest „prad%wi$k” – d%wi$k stworzenia #wiata, g&osu 

Boga, medytacji i zwi"zanej z nim symboliki. W sk&ad szczególnie bogatego 

kontekstu dziedzinowego tego pisma wchodzi historia, kulturoznawstwo, 

religioznawstwo i psychologia.   

 

[24.] Music for Wilderness Lake 

!Metryka bibliograficzna: 1W c. 1979; zb. 1984, s. 95-100. 

!Gatunek: Nota wst$pna do kompozycji o tym samym tytule. 

!Uwagi ogólne: Krótki, polemicznie nastawiony zarys historii relacji muzyka – 

#rodowisko wykonawcze i wspomnienie problemu zanieczyszczenia d%wi$kowego s" 

punktem wyj#cia do przedstawienia filozofii kompozycji inspirowanej ontaryjskim 

pejza!em d%wi$kowym. Autor omawia nast$pnie techniczne problemy zwi"zane z 

komponowaniem i wykonaniem utworu Music for Wilderness Lake w plenerze.   

 

[25.] On Canadian Music 

!Metryka bibliograficzna: 1W 1984 Bancroft: Arcana Editions, 105 s. 

!Gatunek: Zbiór pism. 

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Zawiera m. in. wydane poprzednio pisma Music for 

Wilderness Lake [24.], Music in the Cold [18.] i North/White [13.]. 

 

[26.] McLuhan and Acoustic Space 

!Metryka bibliograficzna: 1W 1985 „The Antigonish Review” LXII, s. 105-113; 

zb./rew. 1993 pt. Acoustic Space w: Voices of Tyranny, Temples of Silence [31.] 

Indian River: Arcana Editions, s. 29-44. 

!Gatunek: Artyku&/esej.  
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!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Wersja pisma zawarta w zbiorze z 1993 r. jest 

stosunkowo rozszerzona (szczególnie pod koniec tekstu), przy czym dodatki dotycz" 

przede wszystkim w"tków religioznawczych, antropologicznych, i poszerzenia o 

ust$p opisuj"cy ide$ „#wi$tego ha&asu” (sacred noise). Pewnym skrótom natomiast 

uleg&y odno#niki do my#li Marshalla McLuhana. 

!Uwagi ogólne: Tematyk" artyku&u s" kulturowo determinowane odmiany percepcji 

#wiata wizualnego i d%wi$kowego, a w szczególno#ci postrzegania zachodz"cego w 

przestrzeni akustycznej. Poruszone s" pewne teoretyczne kwestie poj$cia 

przestrzeni akustycznej, która odnosi si$ w ca&o#ci do koncepcji pejza!u 

d%wi$kowego. Wywód osadzony jest w kontek#cie my#li komunikacyjnej i 

kulturologicznej Marshalla McLuhana.   

 

[27.] The Thinking Ear 
!Metryka bibliograficzna: 1W 1986 Toronto: Arcana Editions, 342 s. 

!Gatunek: Zbiór pism.  

!Podzia&:  

The Composer in the Classroom 

Ear Cleaning 

The New Soundscape 

When Words Sing 

The Rhinoceros in the Classroom 

Beyond the Music Room 

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Publikacja zawiera wydane poprzednio broszury 

pedagogiczne The Composer in the Classroom [1.], Ear Cleaning [2.], The New 

Soundscape [4.], When Words Sing [6.] i The Rhinoceros in the Classroom [15.].  We 

wst$pie do nowego wydania Schafer okre#la zbiór ten jako „definitywne wydanie 

wszystkich moich pism na temat pedagogiki muzycznej. W odniesieniu do 

poprzedniego zbioru pism pedagogicznych Schafera, Creative Music Education: A 

Handbook for the Modern Music Teacher [e.], wi$kszo#) z zamieszczonych tekstów 

prawdopodobnie zosta&o opatrzonych nowym wst$pem. Ponadto, tekst Middle-East 

Sound Diary [5.] zosta& umieszczony jako ko'cowa cz$#) zamieszczonego w zbiorze 

pisma pt. The New Soundscape [4.].  
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Ca&kiem now" pozycj" zamieszczon" w omawianym zbiorze jest tekst pt. 

Beyond the Music Room, opisany poni!ej: 

!Podzia&: Bricolage — Jonah and the Maynooth Community Choir — Letter to 

the Portugese — Edward’s Magic Orchestra — Here the Sounds Go Round. 

!Uwagi: Jest to zbiór ró!nych tekstów: opisu pracy nad rze%bami 

d%wi$kowymi, pracy autora w ko#ciele wiejskim, listu o tematyce 

pedagogicznej, opowiadania napisanego dla dziecka, i wiersza o d%wi$ku. 

Pismo zawiera pedagogiczne odno#niki do pejza!u d%wi$kowego. 

 

 

[28.] Radical Radio 

!Metryka bibliograficzna: 1W 1987 „Ear” nr nieznany (zima); a./p. 1990 w: Sound By 

Artists. Banff: Art Metropole & Walter Philips Gallery, s. 207-216; zb. 1993 w: Voices 

of Tyranny, Temples of Silence [31.], s. 131-144. 

!Gatunek: Artyku&/esej  

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Rewizja artyku&u w zbiorze pt. Voices of Tyranny, 

Temples of Silence [31.] nie odbiega zasadniczo od omawianej wersji – dominuj" w 

niej jedno- i dwu-zdaniowe dodatki, jak i po&"czenia akapitów w wi$ksze ca&o#ci.  

Wi$kszy dodatek dotyczy rezultatów dyskusji w szkole, w której proponowany jest 

niekonwencjonalny materia& tematyczno-d%wi$kowy dla radia (s. 214 w wydaniu z 

1990 r., s. 142 w wydaniu z 1993 r.).  

!Uwagi ogólne: Jest to krytyka dzisiejszego radia, a zarazem próba jego 

przewarto#ciowania poprzez przekszta&cenie. Z medium oferuj"cego ma&o 

warto#ciow" „sieczk$” informacyjn" i trzyminutowe „kawa&ki” muzyczne mo!na wedle 

Schafera stworzy) medium przekazuj"ce d%wi$ki !ycia i natury, sztuk$ (literatur$, 

twórczo#) d%wi$kow" i muzyczn"), spowalniaj"c jednocze#nie tempo audycji. 

Programy radiowe traktowane s" tu jako pejza!e d%wi$kowe. 

 

[29.] A Sound Education: 100 Exercices in Listening and Soundmaking  

!Metryka bibliograficzna: 1W c. 1991 Tokyo: Shunjusha Ltd.; 1992 Indian River: 

Arcana Editions, 144 s.; t&. 1995 Poznaj D#wi$k. 100 %wicze& w s'uchaniu i tworzeniu 

d#wi$ków t&um. L. Zieli'ska, Pozna': Brevis, 67 s. 

!Podzia&: [Dedykacja] — Introduction [1991] — A Sound Education 
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!Podzia& t&.: [Dedykacja] — Wprowadzenie [1991] — Poznaj d%wi$k 

!Gatunek: Zbiór )wicze' pedagogicznych z wst$pem autorskim. 

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Wiele z )wicze' zamieszczonych w g&ównej cz$#ci 

publikacji zaczerpni$tych jest z poprzednich broszur pedagogicznych lub adaptacj" 

pomys&ów z innych prac, np. z The Tuning of the World [20.]. 

!Uwagi ogólne: Sze#ciostronicowy wst$p s&u!y przedstawieniu idei pejza!u 

d%wi$kowego, problemu zanieczyszczenia d%wi$kowego, koncepcji wzornictwa 

d%wi$kowego i )wicze' „czyszczenia uszu”.  

 

[30.] Music, Non-Music and the Soundscape 

!Metryka bibliograficzna: an. 1992 w: Companion to Contemporary Musical 

Thought, red. J. Paynter, T. Howell, R. Orton, P. Seymour. London: Routledge, s. 34-

45; zb. 1993 pt. Music and the Soundscape w: Voices of Tyranny, Temples of 

Silence [31.], Indian River: Arcana Editions, s. 115-130. 

!Gatunek: Artyku&/esej.  

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Wersja pisma z 1993 r. miejscami znacznie odbiega od 

zawarto#ci jego wcze#niejszej wersji: wyst$puje w niej odej#cie od poj$cia „nie-

muzyki” (widoczne ju! w samym tytule), opuszczenie wi$kszych fragmentów tekstu 

(s. 39 w wydaniu z 1992 r.), szersza perspektywa historyczna i omówienie koncepcji 

kompozycji Shcafera pt. Musique pour le parc Lafontaine, wraz z wykresem 

dotycz"cym tego utworu (s. 120-121 w wydaniu z 1993 r.).  

!Uwagi ogólne: Autor omawia kulturowe wyznaczniki wra!liwo#ci estetycznej i 

wynikaj"ce z nich ró!nice w pojmowaniu muzyki i pejza!u d%wi$kowego. 

Przedstawione s" przyk&ady wzornictwa d%wi$kowego z kultury japo'skiej.  

 

[31.] Voices of Tyranny, Temples of Silence  

!Metryka bibliograficzna: 1W 1993 Indian River: Arcana Editions, 167 s. 

Poszczególne rozdzia&y wydane poprzednio jak podano poni!ej. 

!Podzia&; wydania i gatunki poszczególnych rozdzia&ów: 

Preface [1992] 

1. Ursound (esej wydany poprzednio w 1979 r. pod tym samym tytu&em [23.]) 

2. Acoustic Space (esej wydany poprzednio w 1985 r. pt. McLuhan and Acoustic 

Space [26.]) 
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3. Three Documentary Studies (trzy analizy monograficzne) 

4. Three Reflections  

5. The Canadian Soundscape (esej z obszernym cytatem z pami$tnika 

d%wi$kowego) 

6. The Soundscape Designer (esej) 

7. Music and the Soundscape (wydane poprzednio w 1992 r. pt. Music, Non-Music 

and the Soundscape [30.]) 

8. Radical Radio (esej wydany poprzednio w 1987 r. pod identycznym tytu&em [28.]) 

9. Musecology (esej) 

10. I Have Never Seen a Sound (wiersz) 

!Gatunek: Zbiór esejów, artyku&ów i innych tekstów (w tym jeden wiersz).  

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Wskazania na modyfikacje poprzednio wydanych 

artyku&ów znajduj" si$ w omówieniach wcze#niejszych wyda' odno#nych pozycji. 

!Uwagi ogólne: Pisma zawarte w zbiorze powsta&y od czasu publikacji The Tuning 

of the World [20.] (1977). Schafer stwierdza, !e w obliczu „braku odpowiednich 

warunków do aktywnej dzia&alno#ci badawczej, moja praca w zakresie pejza!u 

d%wi$kowego przybra&a posta) nauczania i refleksji. W&a#nie te czynno#ci przyczyni&y 

si$ do powstania niniejszego zbioru esejów“95. W zbiorze tym znajdujemy 

powtórzenie b"d% rozwini$cie wybranych idei przedstawionych w poprzednich 

pismach. Pewny stopie' wtórno#ci tre#ciowej zrównowa!ony jest istotnym 

poszerzeniem ilo#ci typów pejza!ów d%wi$kowych, którym Schafer po#wi$ca 

interesuj"ce monograficzne uj$cia. Znajdujemy tu równie! oddzielne i nowe uj$cie 

tematu ekologii muzycznej i d%wi$kowej. 

 

[32.] Winter Diary. Journal of the Making of a Radio Program. 
!Metryka bibliograficzna: R 1996; 1W 1998 w: Yearbook of Soundscape Studies 

(„Northern Soundscapes”) I, red. R. Murray Schafer, Helmi Järviluoma (wyd. 

University of Tampere, Dept. of Folk Tradition), s. 107-117. 

!Gatunek: Dziennik reporta!owy z komentarzem. 

!Uwagi ogólne: Jest to refleksyjno-deskryptywna relacja z plenerowej wycieczki 

rejestracyjnej (z Claude‘m Schryerem), maj"cej na celu zebranie materia&u do 

autorskiej audycji radiowej dla Westdeutscher Rundfunk. Opisane jest nagrywanie 

                                                
95 Schafer [1993: 8]. 
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odg&osów i pejza!ów d%wi$kowych kanadyjskiej zimy. Napotkane sytuacje 

brzmieniowe opisywane s" z pieczo&owito#ci" i wra!liwo#ci" zwykle zarezerwowan" 

dla opisu muzyki. W ko'cowym fragmencie tekstu Schafer spekuluje na temat 

ostatecznego kszta&tu audycji. 

 

[33.] Preface 

!Metryka bibliograficzna: 1998 w: Yearbook of Soundscape Studies („Northern 

Soundscapes”) I, red. R. Murray Schafer, Helmi Järviluoma (wyd. University of 

Tampere, Dept. of Folk Tradition), s. 5. 

!Autorstwo zbiorowe: R. Murray Schafer, Helmi Järviluoma 

!Gatunek: Przedmowa do periodyku naukowego. 

!Uwagi ogólne: Przedstawiaj"c pierwszy rocznik redaktorzy pisz": „W naszym 

zaproszeniu do przysy&ania prac zach$cali#my do ‘badania miejskich i podmiejskich 

pejza!y d%wi$kowych‘ i zach$cali#my do ‘zbierania nowego materia&u plenerowego 

do tej specjalnej publikacji‘“96. Tekst stanowi afirmacj$ interdyscyplinarno#ci nauki o 

pejza!u d%wi$kowym i okre#la kierunek bada' prowadzonych na #wiecie. 

 

[34.] A review of „A l’écoute de l’environnement. Repertoire des effets 
sonores”, eds. Jean-Francois Augoyard and Henry Torgue.  
!Metryka bibliograficzna: 1W 1998 „Yearbook of Soundscape Studies” I, s. 158-163. 

!Gatunek: recenzja. 

!Uwagi ogólne: Poza w&a#ciwym omówieniem publikacji b$d"cej przedmiotem 

recenzji, Schafer odnosi si$ do dzia&alno#ci i publikacji WSP, jak równie! do szeregu 

w&asnych koncepcji.  

 

* * * 

 

Nast$puj"ce pisma Schafera zawieraj"ce odniesienia do koncepcji pejza!u 

d%wi$kowego nie zosta&y zdobyte. Tre#) niektórych z nich zosta&a cz$#ciowo lub w 

ca&o#ci zawarta w innych, dost$pnych pismach (oznaczonych poni!ej skrótem rew.). 

 

  

                                                
96 Schafer, Järviluoma [1998: 5]. 
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[a.] Music and Education 

!Metryka bibliograficzna: 1W 1968 „Music Scene” 239-240, s. 5-6, 9-10; rew. 1986 

w: The Rhinoceros in theClassroom [15.]. 

!Gatunek: Artyku&. 

 

[b.] A Basic Course 

!Metryka bibliograficzna: 1W 1969 „Source: Music of the Avant-Garde” 5, s. 44-47; 

rew. 1975 w: The Rhinoceros in the Classroom [15.].  

!Gatunek: Artyku&. 

 

[c.] A Social Survey on Noise 

!Metryka bibliograficzna: R/1W? 1969 Communications Centre, Simon Fraser 

University 

!Gatunek: Opracowanie naukowe (ankieta). 

 

[d.] The City as a Sonic Sewer 
!Metryka bibliograficzna: 1W 1969 Vancouver Sun, 11 marca, s. 61. 

!Gatunek: Artyku& publicystyczny.  

 

[e.] Creative Music Education: A Handbook for the Modern Music Teacher 
!Metryka bibliograficzna: 1W 1976 New York: Macmillan (Shirmer Books), 275 s.; 

rew. 1986 w: The Thinking Ear [27.]. 

!Gatunek: Zbiór broszur pedagogicznych. 

!Uwagi krytyczno-%ród&owe: Zawiera wydane poprzednio pisma The Composer in 

the Classroom [1.], Ear Cleaning [2.], The New Soundscape [4.], When Words Sing 

[6.], The Rhinoceros in the Classroom [15.]. 

 

[f.] For Composers to Become Acoustic Designers 

!Metryka bibliograficzna: 1W 1984 „Musicworks” 26, s. 3. 

!Gatunek: Artyku&. 
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3.3.  Porównawcza literatura "ród!owa  
 
Pozycje nale!"ce do zakresu pomocniczej literatury %ród&owej umo!liwiaj" 

porównania przejawów koncepcji pejza!u d%wi$kowego i idei pochodnych (ekologii 

akustycznej, wzornictwa akustycznego, etc.) u ró!nych autorów, jak i 

zrekonstruowaniu diachronicznego rozwoju tych idei od po&owy lat sze#)dziesi"tych 

do ko'ca obecnego wieku. Przedstawienie pe&nego obrazu obu wymiarów w pe&nej 

optyce porównawczej wychodzi poza zakres niniejszej pracy; wykorzystanie tego 

typu literatury dotyczy) b$dzie przede wszystkim przedstawionego w rozdziale 2.4. 

ogólnego zarysu rozwoju koncepcji pejza!u d%wi$kowego i ekologii akustycznej. W 

tym miejscu przypomnimy grupy tekstów wyodr$bniaj"ce si$ w omawianym zakresie 

literatury porównawczej, wskazuj"c na szerokie mo!liwo#ci przysz&ych bada' 

porównawczych.  

Wykazane w bibliografii liczne pisma Barry’ego Truaxa i Hildegard 

Westerkamp tworz" dwie istotne grupy tekstów, przedstawiaj"ce my#l by&ych 

cz&onków WSP. Warto równie! zwróci) uwag$ na dwa artyku&y wspomnianego ju! 

kanadyjczyka Claude’a Schryera. Autorem kilku tekstów jest Hans Ulrich Werner, 

podejmuj"cy w"tek koncepcji pejza!u d%wi$kowego w Niemczech. Warto#ciow" i 

koncepcyjnie #wie!" prac" jest Trevora Wisharta On Sonic Art97, w której autor nie 

odnosz"c si$ bezpo#rednio do my#li Schafera tworzy dyskurs operuj"cy inaczej w 

j$zyku angielskim sformu&owanym poj$ciem pejza!u d%wi$kowego (sound 

landscape, zamiast soundscape), zajmuj"c si$ problemami #rodowiskowymi w 

muzyce i twórczo#ci d%wi$kowej. Du!" cz$#) pozosta&ych pozycji znajdujemy w 

trzech zbiorach, prezentuj"cych pisma autorów z wielu krajów: w materia&ach 

pierwszej konferencji na rzecz ekologii d%wi$kowej98 (Gayle, Wreford, Ivakhiv, 

Bosshardt, Koozoo, Feld, Smith, Dandrel, Quinn), pierwszym numerze rocznika nauki 

o pejza!u d%wi$kowym (Hedfors i Grahn, Bj+rn, Peltonen, Dyrssen, Vikman)99, i w 

ksi"!ce Wernera pt. SoundScapeDesign KlangWelten H(rZeichen, równie! b$d"cej 

zbiorem pism (Werner, Westerkamp, Metzner, Wittig, Bernius, Wallmann, Mayr, van 

Peer, Rusenberg, Ipsen, Lopez, Schryer, Mallozzi, Sattler, Topler, Leonardsen, 

Follmer, Weckwerth, Rust, Colmorgen, Kramer, Homberg, Weck, Tobinsky, Schmitz, 

                                                
97 Wishart [1996]. 
98 Proceedings of the First International Conference for Sound Ecology, „The Tuning of the World” 
[1993]. 
99 Yearbook of Soundscape Studies I [1998]. 
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Thier, Ploch, Gerwin, Ferrington, Bruse, Lensch, Loubet)100. Seryjn" posta) publikacji 

zbiorowej stanowi" biuletyny periodyczne organizacji World Forum for Acoustic 

Ecology101. 

 
 
3.4.  Literatura przedmiotu, stan bada# 
 
W omówieniu literatury przedmiotu nale!y w pierwszym rz$dzie wskaza) na wydatn" 

rol$ pewnej grupy literatury %ród&owej, zwracaj"cej si$ autotelicznie ku przedmiotowi 

który sama tworzy. Mamy tu do czynienia z pismami komentuj"cymi koncepcj$ 

Schafera i dzia&alno#) Przedsi$wzi$cia Pejza!u D%wi$kowego (wiata, jednocze#nie 

tworz"c lub rozwijaj"c komentowany przez nie przedmiot. W tej podwójnej roli 

znajduj" si$ niektóre teksty Schafera102, prace WSP103, Truaxa104, Truaxa i 

Westerkamp105, innych cz&onków WSP106 i fragmenty bardziej ulotne, b"d% scalone z 

tre#ci" „%ród&ow"” (w odró!nieniu od fragmentów o charakterze literatury 

„przedmiotu”) pism wymienionych trzech autorów. Istotnym faktem przyczyniaj"cym 

si$ do tego stany rzeczy jest, !e cz&onkowie kanadyjskiego kr$gu pejza!u 

d%wi$kowego pozostaj" bodaj!e najpr$!niejszymi komentatorami nurtu i koncepcji 

soundscape.  

 W podobnej sytuacji znajduj" si$ pisma autorów i kompozytorów, którzy 

komentuj"c nurt omawianej koncepcji w&"czaj" si$ we', przyczyniaj"c si$ do jego 

rozwoju. Przyk&adem takiej sytuacji jest wspomniana ju! ksi"!ka Hansa Ulricha 

Wernera107, b$d"ca obszernym zbiorem refleksji i relacji ró!nych autorów aktywnych 

w najnowszych pr"dach sztuki d%wi$ków i wzornictwa akustycznego. Znajdujemy w 

niej równie! omówienie dzia&alno#ci cz&onków by&ego WSP. Recenzentka tej pracy 

twierdzi, !e g&ówny autor – poruszaj"c trudn" problematyk$ ekologii akustycznej i 

twórczo#ci z ni" zwi"zanej, lecz nie próbuj"c odpowiedzie) na postawione pytania 

lub szersz" interpretacj$ i wnioski – uprawia rodzaj „surfingu”108; okre#lenie to wydaje 

                                                
100 Werner, „und insertionisten“ [1997]. 
101 The Soundscape Newsletter [1991-1996] i The New Soundscape Newsletter [1996-1998]. 
102 Schafer [1993: rozdzia& pt. The Soundscape Designer, s. 101-113], [1998: 158-163], [1996]. 
103 World Soundscape Project [1977b: 102].  
104 Truax [1977: 1-8], [1996a: 44-65], [1974: 36-39]. 
105 Truax, Westerkamp [1996; 1993]. 
106 Broomfield, Orchard, Truax [1974: 4-9]; Davis, Huse [1974: 28-48]. 
107 Werner [1997]. 
108 Breitsameter [1998: 151-153]. 
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si$ opisywa) równie! oscylacj$ mi$dzy „%ród&owym” a „przedmiotowym” charakterem 

tej pozycji. 

 We „w&a#ciwej” literaturze przedmiotu mo!na wyodr$bni) kilka grup. Pierwsz" 

z nich stanowi" krótkie, informacyjne pozycje dotycz"ce Schafera i Przedsi$wzi$cia 

Pejza!u D%wi$kowego (wiata – recenzje, has&a bibliograficzne, dwustronicowe 

omówienia. Nast$pn" tworz" wi$ksze prace Bradley, Harley i MacKenzie’go, 

koncentruj"ce si$ na problematyce wp&ywu koncepcji pejza!u d%wi$kowego i ekologii 

akustycznej Schafera na jego twórczo#) kompozytorsk"109. Prawdopodobnie 

najistotniejsz" prac" dotycz"c" koncepcji pejza!u d%wi$kowego jest praca doktorska 

Hansa Ulricha Wernera, której streszczenie znajdujemy w dost$pnej nam 

publikacji110. Wybiera w niej Werner jednak szerok" perspektyw$, gdzie Schafer i 

jego Przedsi$wzi$cie s"siaduj" z kompozytorami, których utwory #rodowiskowe 

Werner decyduje si$ mianowa) „pejza!ami d%wi$kowymi”. Znajdujemy jednak u 

niego pewien nacisk na koncepcje Schafera i bliskiemu mu kr$gowi autorów. Dzi$ki 

pracy Wernera docieramy równie! do cytatów z niedost$pnej nam monograficznej 

pracy magisterskiej Keiko Torigoe111, do której kilkakrotnie odsy&a w swych pismach 

Truax. Torigoe dokumentuje w niej powstanie i dzia&alno#) WSP. Warto równie! 

wspomnie) raz jeszcze o bibliografii sporz"dzonej przez Stephena Adamsa112, która 

pomaga w orientacji pism Schafera wydanych przed 1979 rokiem. Niestety, 

monografia Adamsa po#wi$cona Schaferowi113 nie by&a dost$pna autorowi niniejszej 

pracy. Odr$bna grupa literatury przedmiotu zawiera komentarze dotycz"ce autorów 

literatury %ród&owej (innych ni! Schafer). Komentatorami s" w tym wypadku: Gordon, 

Breitsameter, Järviluoma, Rothenberg, Schafer, Torigoe. 

 W zdecydowanie ubogiej sytuacji znajduje si$ polskoj$zyczna literatura 

przedmiotu, która wydaje si$ legitymowa) jedynie paroma drobnymi pozycjami114. 

Trzeba podadto zauwa!y), !e literatura obcoj$zyczna ogranicza si$ do tradycyjnie 

ukszta&towanych uj$); nie podj$ta zosta&a dot"d analiza koncepcji pejza!u 

d%wi$kowego. Dlatego te! literatura przedmiotu nie b$dzie bra&a szczególnie 

czynnego udzia&u w dalszej cz$#ci niniejszej pracy. Omówienie tej literatury odgrywa 

                                                
109 Bradley [1983]; Harley [1998: 119-142]; MacKenzie [1993]. 
110 Werner [1990]. 
111 Jest to praca pt. A Study of the World Soundscape Project, obroniona na York University w 
Toronto, w 1982 r. 
112 Adams [1979: 235-244]. 
113 R. Murray Schafer. Canadian Composer Series 4. Toronto: University of Toronto Press, 1983. 
114 Harley [1994: 15-32], [1995: 6-7], Kapela'ski [1998, 1999, 2000].  
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rol$ kontynuacji wype&niania jednego z kilku, poniek"d osobnych celów obecnej 

pracy; w tym przypadku chodzi o dokumentacj$ literatury %ród&owej i przedmiotowej – 

stworzenie nie istniej"cej dot"d podstawy bibliograficznej do dalszych bada'. 

 
 
3.5.  Literatura pomocnicza 
 
Wprowadzeniu zakresu literatury pomocniczej, obejmuj"cej szereg prac nie 

&"cz"cych si$ bezpo#rednio z Schaferem ani jego koncepcj" pejza!u d%wi$kowego 

przy#wieca&a potrzeba niejako orientacyjna, dotycz"ca uwydatnieniu pewnych 

kontekstów i jako#ci w&a#ciwych dla omawianego tematu. Znajduj" si$ tu m.in. 

konteksty do których odwo&uje si$ Schafer (por. bibliografia): ksi"!ka Jacquesa 

Attali’ego Bruits. Essai sur l’economie politique de la musique, któr" doskonale zna i 

ceni, podobnie jak Marshalla McLuhana The Gutenberg Galaxy, przedstawiaj"ca 

kontekst wczesnego kszta&tu jego nauki o komunikacji (communication studies). Ta 

ostatnia pozycja pomaga zdefiniowa) kryteria wyodr$bnienia dziedziny komunikacji 

do celów analitycznej cz$#ci niniejszej pracy. Podobn" funkcj$ spe&niaj" wybrane 

przeze mnie prace Claude’a Lévi-Straussa i Clifforda Geertza (antropologia i nauki 

spo&eczne), Richtera E. Peytona (estetyka), Wolfganga Welsha (poj$cie „anestetyki”), 

i Zofii Lissy (muzyczne wyznaczniki poszczególnych dziedzin). Do zakresu literatury 

pomocniczej zalicza si$ równie! szereg artyku&ów Truaxa, dotycz"cych jego techniki 

kompozytorskiej, która w swym wymiarze ideowym zawiera odleg&e nawi"zania do 

koncepcji pejza!u d%wi$kowego. 

Kolejna grupa tekstów pomocniczych wykorzystana zosta&a do uwydatnienia 

problematyki interdyscyplinarno#ci, odgrywaj"cej wyj"tkow" rol$ w kszta&towaniu 

pism Schafera, i wykszta&ceniu analitycznego do niej podej#cia. Oprócz fragmentów 

tekstów samego Schafera (w tym i artyku&u The Theatre of Confluence115, nie 

maj"cego zwi"zku z koncepcj" pejza!u d%wi$kowego oprócz afirmacji 

interdyscyplinarno#ci), rol$ tak" spe&niaj" artyku&y Danielle Boutet, Clifforda Geertza i 

Briana McHale’a. W identyfikacji inych aspektów pism Schafera pomocne by&y 

artyku&y Zygmunta Baumana i Clifforda Jamesa. 

                                                
115 Schafer [1979c]. 
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Rozdzia! 4. Od metodologicznej problematyki interdyscyplinarno"ci do modelu 

analizy tekstu 

 

Wskazanie na kluczow! rol", jak! w pismach Schafera spe#nia interdyscyplinarno$%, 

prowadzi% b"dzie w niniejszej pracy do wykszta#cenia szerokiej $wiadomo$ci 

metodologicznej. Potrzeba zrozumienia zjawiska interdyscyplinarno$ci i jego 

konkretnych przejawów – postulowana w ostatnich latach ze wzmo&on! si#! – 

$wiadczy niew!tpliwie o tym, i& zrozumienie takie wesz#o w zasi"g naszych 

mo&liwo$ci. Próby czynione w tym kierunku mog! zosta% ugruntowane na 

warto$ciowej bazie deskryptywnej i refleksyjnej oferowanej w literaturze przedmiotu i 

literaturze 'ród#owej, co umo&liwia podj"cie podej$% zmierzaj!cych ku stworzeniu 

modeli analitycznych. Poczynaj!c od ogólnej problematyki interdyscyplinarno$ci, 

poprzez omówienie metodologicznych jej aspektów, dojdziemy w niniejszym 

rozdziale do propozycji ogólnego modelu analitycznego, odnosz!cego si" do tekstów 

interdyscyplinarnych. Prezentacja modelu b"dzie mia#a na celu wykazanie szerokich 

mo&liwo$ci analitycznych i stworzenie szerszego pola $wiadomo$ci metodologicznej, 

natomiast analiza pism Schafera przedstawiona w drugiej cz"$ci pracy 

wykorzystywa% b"dzie zaadaptowane do jej potrzeb elementy zaczerpni"te z 

zaproponowanego modelu.   

 
 
4.1.  Interdyscyplinarno"# w "wietle nowych nauk 
 
Pisz!c w 1984 roku o nowych tendencjach w naukach spo#ecznych, Clifford Geertz 

nie powstrzymuje si" od punktowania swej wypowiedzi okre$leniami i wyra&eniami 

takimi jak: „gatunki zm!cone”, „niebywa#e pomieszanie form gatunkowych”, „zatarcie 

granic mi"dzy gatunkami”, „skot#owanie form”, „powszechne zamieszanie”, 

„rozgardiasz”.  Cytuje on ponadto Clyde’a Kluckhohne’a, który mianuje antropologi" 

„licencjonowanym k#usownictwem intelektualnym”116.  Tektoniczne przesuni"cia i 

wstrz!sy towarzysz!ce rekonfiguracjom filiacji dziedzinowych i interdyscyplinarnym 

zapo&yczeniom znane s! – co oczywiste – nie tylko socjologom i antropologom.  

„Zamieszanie” (u&ywaj!c okre$lenia Geertza) jest najwi"ksze, gdy mamy do 

czynienia z dziedzinami m#odymi, dopiero powstaj!cymi, lub pozostaj!cymi w fazie 

koncepcyjnego postulatu.   
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Stworzona przez R. Murray’a Schafera i jego grup" naukowo-badawcz! nauka 

o pejza&u d'wi"kowym (soundscape studies) i wzornictwo akustyczne (acoustic 

design) nale&! do nowych, hybrydycznych dziedzin wiedzy.  Pierwsza z nich 

koncentruje si" na stwarzaniu deskryptywnej wyk#adni $rodowiska d'wi"kowego w 

kontek$cie spo#eczno-ekologicznym. Druga jest z kolei normatywn! dziedzin! 

stosowan!, w której celem jest projektowanie d'wi"kowo ekologicznych $rodowisk. 

Do dziedzin m#odych nale&y równie& nauka o komunikacji (communication 

studies) powsta#a z intelektualnego dziedzictwa Kanadyjczyka Marshalla McLuhana, 

koncentruj!ca si" na badaniu mediów i przekazu informacji we wszelkich jej 

postaciach.  Nowszym odga#"zieniem w jej zakresie jest nauka o komunikacji 

akustycznej (acoustic communication) kanadyjskiego kompozytora muzyki 

elektroakustycznej i teoretyka pejza&u d'wi"kowego, Barry’ego Truaxa117.  Kolejn! 

dziedzin!  o orientacji d'wi"kowej jest sonologia – nauka której reform! zaj!# si" Otto 

Laske (dawny profesor Truaxa), dzia#aj!cy w Instytucie Sonologii w Utrechcie. W 

jednej ze swych definicji sonologii, Laske okre$la j! jako „nauk" o wzornictwie 

d'wi"kowym” (science of sonic design) 118, powo#uj!c si" zreszt! na my$l Schafera.  

Stworzenie nowej nauki zosta#o z kolei po$miertnie przypisane Johannesowi 

Gabrielowi Granö, w momencie pojawienia si" angielskiego t#umaczenia jego dzie#a 

Reine Geographie  (oryg. niem. 1929, t#um. ang. 1997 pt. Pure Geography) – pracy 

teoretyczno-metodologicznej z zakresu geografii $rodowiska ludzkiego119.  Zwracaj!c 

uwag" na percepcyjnie orientowane, holistyczne i wr"cz ekologiczne podej$cie 

Granö, Helmi Järviluoma uwa&a autora za „jednego z pionierów bada( pejza&u 

d'wi"kowego”.  Wed#ug niej, „po#!czenie socjologii, geografii i historii by#o dla( now! 

nauk!: ekologi! cz#owieka [human ecology].  Ma on wi"c swój udzia# w 

interdyscyplinarnym podej$ciu cenionym dzi$ w ekologii akustycznej” 120.  Nauka o 

pejza&u d'wi"kowym, wzornictwo akustyczne, nauka o komunikacji akustycznej i 

sonologia wyznaczaj! kr!g nowych, powi!zanych ze sob! nauk o d'wi"ku. Nauka o 

komunikacji i „ekologia cz#owieka” #!cz! si" z nimi w sposób po$redni. 

Najbardziej namacalnym i konkretnym wytworem i $ladem „gatunkowo 

zm!conego” dyskursu dziedzinowego jest tekst pisemny, w którym niejako utrwalone 

                                                                                                                                                   
116 Geertz [1996: 214-235]. 
117 Truax [1984]. 
118 Laske [1974: 35]. 
119 Yearbook of Soundscape Studies I [1998: 165]. 
120 Ibid. 
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s! „transjenty” lub „wstrz!sy” zachodz!ce w dziedzinie in statu nascendi.  Geertz 

s#usznie jednak zauwa&a, &e dzi$ „nie tylko trudno zaszeregowa% autora (kim jest 

Foucault – historykiem, filozofem, politologiem? kim Thomas Kuhn – historykiem, 

filozofem, socjologiem wiedzy?), ale i zaklasyfikowa% dzie#o (czym jest After Babel 

Georga Steinera – studium j"zykoznawczym, szkicem krytycznoliterackim, prac! z 

historii kultury? czym On Being Blue Williama Gassa – traktatem, gaw"d!, 

apologi!?)”121.  Pisma R. Murray’a Schafera (kompozytora, filozofa, pedagoga, 

badacza, filologa-amatora) równie& wymykaj! si" prostej klasyfikacji.  We wst"pie do 

zbioru w#asnych esejów [1993, 8], przytacza on anegdot" znalezion! w jednym z 

czasopism niemieckich: 

 
„Nie,” spontanicznie odpar# sprzedawca z po$ród $cian wype#nionych ksi!&kami.  Jako pomocnik 

dzia#u samoobs#ugowego, by# otoczony setkami tematów.  „Nie.”  Jednak po chwili doda# nieco 

bardziej uprzejmie: „Prosz" powtórzy% tytu#.” 

 „Strojenie !wiata R. Murray’a Schafera, S-C-H… Wydaje mi si", &e ju& nie jest w druku, ale 

my$la#em…” 

 „Dzia# muzyczny.” 

 „Ale to nie jest ksi!&ka o muzyce,” zaprotestowa#em, „raczej o d'wi"kach, ca#kiem zwyk#ych, 

codziennych d'wi"kach.” 

 „Rozumiem,” powiedzia# sprzedawca. „Literatura ezoteryczna.” 

 

Schafer kontynuuje: „ksi!&ka by#a pozytywnie przyj"ta przez ekspertów z wielu 

ró&nych dziedzin: architektury, in&ynierii miejskiej, geografii, in&ynierii akustycznej, 

muzyki, nauki o komunikacji i nauki o $rodowisku”.  

 W obliczu nowych dziedzin wiedzy, b!d' gruntownych reorganizacji starszych, 

cz"sto mówi si" o zjawisku interdyscyplinarno$ci.  Wspomniana ju& nauka o 

komunikacji akustycznej Truaxa jest wed#ug jej twórcy nauk! interdyscyplinarn!.  

Charakter interdyscyplinarno$ci przypisano te& „czystej geografii” Granö.  Równie& 

Schafera koncepcja nauki o pejza&u d'wi"kowym jest – wedle jej autora – tworem 

gruntownie interdyscyplinarnym: 

 
W ró&nych cz"$ciach $wiata podejmuje si" badania w wielu niezale&nie traktowanych zakresach 

bada( d'wi"kowych: akustyce, psychoakustyce, otologii, procedurach i praktyce mi"dzynarodowego 

prawa dotycz!cego ograniczania ha#asu, nauki o komunikacji i w re&yserii nagra( d'wi"kowych 

(elektroakustyka i muzyka elektroniczna), wzorach percepcji s#uchowej i strukturalnej analizie j"zyka i 

                                                
121 Geertz [1996: 215]. 
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muzyki.  Badania te s! [jednak] ze sob! powi!zane; ka&de z nich dotyczy aspektów pejza&u 

d'wi"kowego $wiata.  W taki lub inny sposób badacze zaj"ci tymi wielorakimi tematami zadaj! to 

samo pytanie: jaki jest zwi!zek mi"dzy cz#owiekiem a d'wi"kami jego $rodowiska, i co zachodzi gdy te 

d'wi"ki s! zast!pione przez inne? Soundscape studies maj! na celu zespolenie tych ró&nych 

bada(122. 

 

Nieco dalej, autor ksi!&ki wyra'nie zachowuje za#o&enia interdyscyplinarno$ci 

przechodz!c od omówienia podstaw koncepcyjnych jednej postulowanej dziedziny 

(soundscape studies) do kolejnej (acoustic design):  

 
Rodzimym obszarem nauki o pejza&u d'wi"kowym b"dzie wspólny obszar nauk $cis#ych, spo#ecznych 

i sztuki.  Od akustyki i psychoakustyki dowiemy si" o fizycznych w#a$ciwo$ciach d'wi"ku i o sposobie, 

w który jest on interpretowany przez ludzki mózg.  Za pomoc! bada( socjologicznych poznamy 

d'wi"kow! dzia#alno$% cz#owieka i w jaki sposób d'wi"k wp#ywa na zachowanie si" cz#owieka.  Sztuki, 

a szczególnie muzyka, uka&! nam jak cz#owiek stwarza idealne pejza&e d'wi"kowe dla swego 

wewn"trznego, „drugiego” &ycia – &ycia wyobra'ni i refleksji psychicznej.  Za pomoc! tych bada( 

zaczniemy k#a$% podstawy dla nowej „interdyscypliny” – wzornictwa akustycznego.  […] 

 Zadaniem naszym jest teraz wynale'% przedmiot, który mo&na by nazwa% wzornictwem 

akustycznym – „interdyscyplin"”, w której muzycy, akustycy, psycholodzy, socjolodzy i inni naukowcy 

zaj"liby si" badaniem pejza&u d'wi"kowego $wiata w celu przed#o&enia ugruntowanych w wiedzy 

zalece( ku jego poprawie123. 
 

Badania pejza&u d'wi"kowego podejmowane coraz cz"$ciej w wielu krajach 

pozostaj! wierne Schafera idei interdyscyplinarno$ci.  We wspomnianym ju& 

pierwszym numerze mi"dzynarodowego rocznika124 dotycz!cego nauki o pejza&u 

d'wi"kowym wzi"#o udzia# 14 autorów, maj!cych do$wiadczenie w jednej lub 

(cz"$ciej) kilku z nast"puj!cych dziedzin: urbanistyce, architekturze, wzornictwie 

akustycznym, psychologii $rodowiskowej, re&yserii radiowej, teorii mediów, filozofii, 

muzykologii (w tym i etnomuzykologii), dyrygenturze, wykonawstwie muzycznym, 

kompozycji, pedagogice muzycznej i bibliotekoznawstwie. Ponadto tylko dwóch 

autorów nie posiada do$wiadczenia w zakresie muzycznym. 

Natomiast Strojenie !wiata – nie pierwszy i nie ostatni „interdyscyplinarny” 

tekst kanadyjskiego „cz#owieka Renesansu” – dotrzymuje obietnicy przedstawionej 

we wst"pie do ksi!&ki, dostarczaj!c szerok! gam" odniesie( dziedzinowych, 

                                                
122 Schafer [1977: 3-4].  
123 Ibid., s. 4.  
124 Yearbook of Soundscape Studies I [1998]. 
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przyprawiaj!c! partykularnie my$l!cego badacza o zawrót g#owy i zaniechanie próby 

zobiektywizowania tak dobitnie przejawiaj!cego si" zjawiska interdyscyplinarno$ci, 

cz"sto zreszt! pojmowanego w kategoriach inspirowanej twórczo$ci i spontanicznej 

fantazji wymykaj!cej si" racjonalnemu uj"ciu. 

 
 
4.2.  Interdyscyplinarno"# w "wietle starszych nauk 
 
Tropem, który warto prze$ledzi% w poszukiwaniu krytycznego aparatu poznawczego 

do obiektywizacji wytworów interdyscyplinarno$ci, jest wspomniane ju& zjawisko 

szczególnie wyra'nego wyst"powania jej oznak przy powstawaniu nowych dziedzin 

wiedzy, które zreszt! – po wst"pnym okresie „interdyscyplinarnej m#odo$ci” – 

okazuj! si" by% w pe#ni zdolne do zdobycia miana samodzielnych, wzgl"dnie 

jednorodnych nauk. Taka zmiana statusu nie musi si" #!czy% z rzeczywistym 

procesem homogenizacji danej nauki. Tez! niniejszego rozdzia#u b"dzie twierdzenie, 

i& ka&da dziedzina jest w istocie swej interdyscyplinarna, czyli polegaj!ca w pewnej 

mierze na zestawieniu i wzajemnym wspó#dzia#aniu szeregu nauk, tworz!cych co$, 

co jest niesprowadzalne do zwyk#ej „sumy” poszczególnych sk#adników.  Stanowisko 

to mo&e z jednej strony paradoksalnie podwa&y% prawomocno$% mówienia o 

interdyscyplinarno$ci w ogóle (skoro le&y ona w jakim$ stopniu u podstaw ka&dej 

dziedziny), a z drugiej sk#ania% nas do my$lenia o ka"dym polu ludzkiej aktywno$ci 

intelektualnej b!d' twórczej jako interdyscyplinarnym.  Jednak w obu przypadkach 

u#atwia spraw" sugeruj!c, &e w przypadku „interdyscyplinarnych” dziedzin nie mamy 

wcale do czynienia ze zjawiskiem niewyt#umaczalnej inwencji czy twórczej fantazji 

przywo#uj!cej do &ycia dziedzin" fundamentalnie odmienn! od dotychczasowych, 

lecz z powracaj!cym schematem dzia#aj!cym zawsze na tej samej zasadzie: 

tworzenia nowej kategorii poprzez mieszanie znanych nam sk#adników.  Rezultat z 

czasem przestaje by% postrzegany jako forma hybrydyczna lub „interdyscyplinarna”.   

 Powszechnym, niejako pod$wiadomie przyjmowanym kryterium w 

przypisywaniu interdyscyplinarnej jako$ci okre$lonej dziedzinie wydaje si" by% jej 

m#odo$%.  We wspomnianej ju& próbie uj"cia zmian filiacji i inspiracji dziedzinowych 

powsta#ych na gruncie nauk spo#ecznych, Geertz neguje istnienie 

interdyscyplinarno$ci, co zreszt! pasuje do nie najwcze$niejszego stadium rozwoju 

tych&e nauk: „nie chodzi tu o &adne bractwo mi"dzydyscyplinarne ani nawet o 

bardziej prostoduszny eklektyzm.  Potrzeba tylko, aby wszystkie strony uzna#y, i& 
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linia wytyczaj!ca w$ród spo#eczno$ci intelektualnych przynale&no$% grupow!, czy 

te&, co na jedno wychodzi, wyodr"bniaj!ca uczonych w nowe zbiorowo$ci — 

przebiega dzisiaj pod k!tem niekiedy osobliwym”125. Geertz traktuje antropologi" jako 

nauk" która mo&e „ustali% ex post zwi!zek swego dzia#ania z dyscyplinami 

pokrewnymi”126, co wydaje si" $wiadczy% zarówno o jej wewn"trznej labilno$ci, jak i 

na tyle dostatecznej dojrza#o$ci, by zamiast pozostawa% „wypadkow! 

interdyscyplinarn!”, mog#a funkcjonowa% jako nadrz"dny wobec wszelkich 

przeobra&e( tej nauki centralny punkt odniesienia.   

 Podobne podej$cie, warunkuj!ce kategori" interdyscyplinarno$ci poprzez 

kryterium czasowego sta&u dziedziny, widoczne jest w pracach Danielle Boutet 

dotycz!cych teorii i pedagogice interdyscyplinarno$ci procesu twórczego (lub 

„generatywnego”, jak woli autorka). Chocia& Boutet traktuje wszelk! twórczo$% 

artystyczn! jako w gruncie rzeczy powstaj!c! z tych samych „elementów 

pierwszych”127, zaznacza jednocze$nie, &e podej$cie interdyscyplinarne od podej$cia 

wpasowuj!cego si" w ustalone ramy dziedzinowe ró&ni to, i& w obr"bie tej pierwszej 

artysta odrzuca tradycyjne „gotowe zestawy” (package deals) mediów, technik i 

podej$% le&!cych u jej podstaw i twórczo je reorganizuje, podczas gdy ta druga 

polega na przyjmowaniu tradycyjnie usankcjonowanych „zestawów” i ograniczania 

wyboru twórczego do kilku pozosta#ych parametrów lub „zmiennych”. Generatywne 

procesy interdyscyplinarne s! wed#ug niej szczególnie warto$ciowe w próbach 

odtwarzania (i nauczania) procesu twórczego jako takiego, poniewa& funkcjonuje on 

wtedy w postaci wyboru na ka&dym etapie twórczej dzia#alno$ci, nie b"d!c 

zdeterminowanym w &adnym zakresie przez tradycyjnie utwierdzone, wst"pne „dane” 

i ich konfiguracje128. Wydaje si", &e dla Boutet, interdyscyplinarno$% nie mo&e 

polega% na tradycyjnych konfiguracjach elementów sk#adaj!cych si" na twórczo$%, 

cho% – paradoksalnie – elementy wykorzystane do dzie#a interdyscyplinarnego wcale 

nie musz! si" ró&ni% od tych znajdywanych w tradycyjnych konfiguracjach. 

Nadrz"dnym kryterium znów jest opozycja: tradycja (dojrza#o$% czasowa) – 

nowoczesno$% (m#odo$%). Nasuwa si" tu jednak pytanie: czy, je$li we'miemy zespó# 

decyzji twórczych sk#adaj!cych si" na ustalenie podstawowych parametrów 

konkretnego, niepowtarzalnego w swej inwencji dzie#a interdyscyplinarnego i 

                                                
125 Geertz [1996: 220]. 
126 Ibid., s. 217. 
127 Boutet [1993: 1995]. 
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stworzymy z nich normy, inicjuj!c nowy nurt twórczy, dzie#a powsta#e w tym nurcie 

rzeczywi$cie przestan! by% tworami interdyscyplinarnymi? W moim rozumieniu 

interdyscyplinarno$ci – wprawdzie do$% szerokim – odpowied' brzmi „nie”.  

Demistyfikacja interdyscyplinarno$ci polegaj!ca na odrzuceniu kryterium 

czasowego sta&u istnienia danej dziedziny umo&liwia w#!czenie tzw. dziedzin 

interdyscyplinarnych w rodzin" pozosta#ych nauk, rozumianych na podstawie 

systematyk definiuj!cych ich wewn"trzn! budow". Systematyka dowolnej nauki 

humanistycznej stanowi w istocie twór interdyscyplinarny, którego zadaniem jest 

ogólne okre$lenie stosunku nadrz"dnej, „rodzimej” dziedziny  do sk#adaj!cych si" na 

ni! nauk cz!stkowych, dziedzin pokrewnych i pomocniczych. Gdy systematyka 

dyktowana jest tradycj!, upodabnia si" do „gotowych zestawów” opisanych przez 

Boutet. Natomiast systematyki dziedzin nowych s! bardziej ruchome i podatne na 

mutacje, co utrudnia ich jednoznaczn! definicj". W obu przypadkach mamy jednak 

do czynienia z tworami heteronomicznymi pod wzgl"dem dziedzinowym. Jak 

wiadomo, struktura systematyk jest hierarchiczna, co jest widoczne na przyk#adzie 

muzykologicznej systematyki Eggebrechta z 1967 roku129: 

 
I. Historia muzyki 

  

1. historia notacji muzycznej 

 2. historia teorii muzyki 

 3. historia pi$miennictwa muzycznego (wraz z filologiczn! analiz! i interpretacj! literatury o  

muzyce) 

 4. historia instrumentów i instrumentologia 

 5. ikonografia muzyczna 

 6. historia praktyki wykonawczej 

 

II. Systematyczny dzia# muzykologii 

 1. akustyka muzyczna 

  i/ systemy d'wi"kowe (stroje) 

  ii/ fizyka d'wi"ków i szumów 

  iii/ akustyka przestrzeni 

  iv/ odbiór d'wi"ków i ich reprodukcja 

  v/ zapis d'wi"ków i ich pomiary 

 

                                                                                                                                                   
128 Boutet [1993]. 
129 Eggebrecht, cyt. za: Lissa [1974: 38-39]. 
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 2. fizjologia muzycznego postrzegania i reprodukcji 

 3. psychologia elementów s#yszenia (psychologia s#yszenia) 

 4. psychologia muzyki 

 5. estetyka muzyczna 

 6. filozofia muzyki 

 

III. Etnologia muzyczna 

 1. folklor muzyczny 

 2. muzyka ludów pierwotnych 

 

IV. Socjologia muzyki 

 

V. Muzykologia stosowana 

 1. pedagogika muzyczna 

 2. krytyka muzyczna 

 3. technologia muzyczna (budowa instrumentów muzycznych) 

 

Istotnym faktem jest, &e przedstawiona powy&ej systematyka (lub „gotowy zestaw”, 

który sam zreszt! mo&e by% przedmiotem bada( historii metodologii 

muzykologicznej) nie rozbija dziedziny nadrz"dnej na coraz to bardziej indywidualne, 

lub elementarne sk#adniki, poniewa& ka&dy z jej czterech poziomów przedstawia 

twory z#o&one, a zarazem interdyscyplinarne. Nie sposób wyobrazi% sobie 

psychologii muzyki, która nie ma wiele wspólnego z akustyk!, fizjologi! s#yszenia, 

b!d' estetyk!. Z kolei ju& w samej nazwie „historia teorii muzyki” (I.2. w systematyce 

Eggebrechta) wyodr"bniaj! si" trzy wspó#zale&ne elementy: historia, teoria, i 

muzyka. 

 
 
4.3.  Interdyscyplinarno"# a synteza i analiza  
 
W teoretycznych podej$ciach do interdyscyplinarno$ci wyodr"bni% mo&na tendencje 

do akcentowania syntezy b!d' analizy sk#adaj!cych si" na ni! elementów.  Obie 

tendencje polegaj! na okre$leniu podstawowych sk#adników takiego zjawiska.  W 

swym nacisku na analiz" i „rozbicie” twórczego procesu, Boutet wymienia: techniki, 

procedury, metody i media; intencje i cele; pos#ugiwanie si" narz"dziami i metodami, 

procesy my$lowe, podejmowanie decyzji; komunikowanie i prowadzenie dialogu 

samemu ze sob!, swoimi umiej"tno$ciami i zespo#em okre$lonych mo&liwo$ci i 
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ogranicze(130; ponadto – „gesty”, materia#y, teorie generatywne, konteksty, zr"by 

koncepcyjne, form" i tre$% dzie#a131.  Odizolowanie i uchwycenie ka&dego z tych 

elementów jest wed#ug niej potrzebne, poniewa& decyzje co do ka&dego z elementów 

podejmowane s! na ka&dym etapie twórczego procesu interdyscyplinarnego.   

 Swoiste „destylowanie” elementów interdyscyplinarno$ci obecne jest równie& 

w my$li R. Murray’a Schafera, zarówno w zakresie filozofii twórczo$ci, jak i my$li 

pedagogicznej.  Opisy Schaferowskiej koncepcji „teatru po#!cze(” (theatre of 

confluence) równie& wykazuj! wielk! trosk" o „czysto$%” sk#adników i dog#"bne 

poznanie elementów z#o&onego, interdyscyplinarnego tworu artystycznego.  W eseju 

z 1966 roku, Schafer pisze:  

 
Idealna posta% tego, do czego zmierzam, jest teatrem, w którym wszystkie sztuki si" spotykaj!, 

zalecaj! si" do siebie, i kochaj! si".  Mi#o$% implikuje dzielenie si" prze&yciami; nigdy nie powinna 

oznacza% negacji osobowo$ci.  To w#a$nie uwa&am za nadrz"dne zadanie: stworzenie teatru, w 

którym #!czone s! wszystkie sztuki, lecz bez negowania mocnego i zdrowego charakteru ka&dej z 

nich132. 

 

Schafer chce uchroni% swoj! wizj" przed losem tzw. total theatre, „kojarz!cego si" z 

niesmacznymi wydzielinami mixed media”, niebezpiecze(stwem „prze#adowania 

zmys#ów a& do utraty zdolno$ci wyra'nego postrzegania”, i „zbytnim nawarstwianiem 

$rodków, powoduj!cym dezorientacj" zmys#ów zamiast wyostrzenia prze&ycia”. 

Ostrzega przy tym, &e „nie rozumie si" nic, je$li jest si" ‘ca#kowicie wci!gni"tym’”133. 

Elementy dzie#a musz! wedle jego koncepcji przej$% d#ug! i rzeteln! destylacj":   

 
Wol" zacz!% od najbardziej elementarnych gestów ka&dej dziedziny sztuki – tych które posiadaj! w 

swej prostocie znaczenie kosmogeniczne.  Dog#"bne studium które Kandinsky, Klee i inni w 

Bauhausie po$wi"cili podstawowym elementom sztuk graficznych (Kandinsky np. przez prawie 40 

stron omawia znaczenie kropki w swojej ksi!&ce Punkt i Linia a P#aszczyzna) powinno by% 

na$ladowane w innych sztukach – w muzyce na przyk#ad, przez d#ugotrwa#e studium nad 

pojedynczym d'wi"kiem.  Jedynie wtedy, kiedy elementy ‘matrycy’ s! ‘oczyszczone’ i dok#adnie 

zrozumiane, mo&liwe jest stworzenie podstawowego ‘s#ownictwa’ dla ka&dej sztuki.  Z niego z kolei 

b"dzie mo&na stworzy% kontrapunktyczn! ‘gramatyk"’, umo&liwiaj!c! wykorzystanie sprawdzonych 

elementów dla okre$lonych celów.  Stopniowo, coraz bardziej skomplikowane zwi!zki mog! by% 

                                                
130 Boutet [1993: 68].  
131 Ibid., s. 70. 
132 Schafer [1979: 31]. 
133 Ibid.: s. 31-33, 35-36. 
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poddane próbom i obserwacji, a& do wy#onienia pe#nego bogactwa ka&dej sztuki, pozostaj!cej w 

s!siedztwie ka&dej z pozosta#ych sztuk. Twórczo$% stanie si" wtedy dzia#alno$ci! czerpi!c! z pe#nego 

zespo#u zmys#ów, podobnie jak &ycie jest dzia#alno$ci! w której wszystkie zmys#y wspó#pracuj! i 

kontrapunktuj! si" wzajemnie134. 

 

Parafraz" powy&szego cytatu znajdujemy w publikacji pedagogicznej Schafera z 

1975 roku, The Rhinoceros in the Classroom 135, gdzie autor twierdzi, &e jednym z 

g#ównych problemów na których si" koncentruje w zakresie pedagogiki, to próba 

„odkrycia punktu lub miejsca w którym wszystkie sztuki mog#y by si" spotka% i 

harmonijnie si" rozwija%”136.   

Mówi!c o problematyce pedagogicznej, Schafer stosunkowo wi"cej nacisku 

k#adzie na syntez$ poszczególnych sztuk, ostrzegaj!c przed nieodwracalnym 

„rozbiciem” postawy dziecka, dla którego „sztuka jest &yciem, a &ycie sztuk!”.  

Wed#ug niego, „oddzielamy zmys#y by wykszta#ci% okre$lon! „ostro$%“ postrzegania i 

wykszta#cony rodzaj odbioru. [...] Lecz ca#kowite i d#ugotrwa#e oddzielenie zmys#ów 

ko(czy si" fragmentacj! dozna(”137. Próba odnalezienia z#otego $rodka mi"dzy 

syntez! a analiz! interdyscyplinarn! prowadzi Schafera do zaproponowania 

trójfazowego modelu pedagogicznego: 

 
W pierwszych latach szko#y powinni$my znie$% nauczanie poszczególnych sztuk.  Zamiast nich, 

powinni$my mie% jeden wszechstronny przedmiot, by% mo&e nazwany ‘media’ lub lepiej, ‘%wiczenia w 

wra&liwo$ci i wyra&aniu si"’, w sk#ad którego wchodzi#y by wszystkie, a zarazem &adna z tradycyjnych 

sztuk.  W $rodkowym okresie nauki, powinni$my jednak oddzieli% sztuki jako osobne przedmioty, 

pami"taj!c zarazem, &e robimy to dla wykszta#cenia okre$lonej wnikliwo$ci postrzegania.  Wreszcie, 

po oczyszczeniu ka&dej z ‘soczewek’ percepcji, mogliby$my wróci% do rekonfiguracji wszystkich sztuk 

w pe#ne dzie#o sztuki, stwarzaj!c sytuacj" w której ‘sztuka’ i ‘&ycie’ by#yby to&same138. 

 

Tendencje syntetyczne interdyscyplinarno$ci, by móc stanowi% dobrze 

wyartyku#owany kszta#t, musz! wi"c znale'% swój odpowiednik w analizie, 

kontroluj!cej stan poszczególnych sk#adników zamierzonej symbiozy. 

 
 
 
                                                
134 Ibid., s. 33. 
135 Schafer [1984: 261]. 
136 Ibid., s. 243.  
137 Ibid., s. 249. 
138 Ibid. 
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4.4.  Model analizy interdyscyplinarnego tekstu o d$wi%ku i muzyce 
 
Model analityczny wykszta#cony na podstawie wy&ej przedstawionych przes#ankach, 

jak równie& na pracy analitycznej nad pismami Schafera i Truaxa stanowi ogóln!, 

modelow! propozycj" mo&liwo$ci analitycznych w odniesieniu do pism 

interdyscyplinarnych. Model ten oparty zosta# na czterech nast"puj!cych fazach: 

 

1. Wyodr"bnienie „dziedzin elementarnych” – materia#u budulcowego 

interdyscyplinarno$ci 

2. Badanie syntaktyki i morfologii dziedzinowej 

3. Przedstawienie endogenicznej tre$ci dziedzinowej 

4. Egzogeniczna organizacja tre$ci dziedzinowej 

5. Badania porównawcze 

 

Ad.1. (Wyodr"bnienie „dziedzin elementarnych” – materia#u budulcowego 

interdyscyplinarno$ci) 

Analityczne „rozbicie” interdyscyplinarnego tworu dziedzinowego w szereg 

elementarnych sk#adników (okre$lanych dalej eliptycznym poj"ciem „dziedzin 

elementarnych”139), wydaje si" stanowi% prawomocn! metod" ukierunkowan! na 

poznanie jego struktury i praw. Nale&y jedynie uzna%, &e &aden z tak odizolowanych 

sk#adników nie stanowi bytu funkcjonuj!cego na prawach autonomicznych w 

warunkach nieanalitycznych (jak wskazali$my, psychologia muzyki nie mo&e istnie% 

bez odniesie( do innych dziedzin elementarnych). Prawdopodobnie najistotniejsz! 

cech! autonomicznie pojmowanej dziedziny elementarnej jest jej hipotetyczny 

charakter. Jak ju& zauwa&yli$my na przyk#adzie systematyki Eggebrechta, ka&dy 

podzbiór nauki humanistycznej, bez wzgl"du na jego miejsce w hierarchii 

systematyki, pozostaje tworem heteronomicznym. Istota jego przejawia si" w du&ym 

stopniu poprzez zawarte w nim zwi!zki interdyscyplinarne. Wyodr"bnienie szeregu 

hipotetycznych w swej za#o&onej autonomiczno$ci „dziedzin elementarnych” zmusza 

– jak wida% w analizie tekstu przedstawionej w przyk#adzie 1 – do jednoczesnego 

uznania, &e te „nieadekwatne” wobec rzeczywisto$ci byty #!cz! si" w znacz!ce 

                                                
139 Eliptycznym, poniewa& b"dzie si" odnosi% zarówno do przedmiotu bada( danej dziedziny, jak i 
samej dziedziny – co zreszt! jest powszechnie spotykan! dwuznaczno$ci! (np. „historia socjologii“ 
odnosi% si" mo&e do „historii zjawisk b"d!cych przedmiotem bada( psychologii“ i do „historii nauki 
zwanej psychologi!“; nie ma takiej dwuznaczo$ci w przypadku terminów „historia muzyki“ i „historia 
muzykologii“). 
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ca#o$ci b!d' konfiguracje, co uwydatnia wewn"trzn! struktur" z#o&on! z odniesie( do 

ró&nych dziedzin wiedzy. „Nieadekwatno$%” kategorii „dziedziny elementarnej” 

stanowi wi"c nieodzowny element podstaw proponowanego modelu analitycznego – 

ukazuje bowiem spoiwa zapewniaj!ce „adekwatne”, znacz!ce ca#o$ci z#o&one z kilku 

elementów.   

Tre$ci znajduj!ce si" w ksi!&ce R. Murray’a Schafera pt. The Tuning of the 

World odnie$% mo&na do ponad tuzina dziedzin elementarnych, najcz"$ciej 

po#!czonych w szersze zestawy. W przyk#adowej analizie fragmentu tekstu ka&dej 

dziedzinie elementarnej i jej przedmiotowi bada( zosta# przypisany skrótowy zapis: 

 

akustyka [AK] 

nauka o $rodowisku [N)] 

antropologia [AN] 

ekologia [EK] 

estetyka [ES] 

etnologia [ET]  

filozofia [FI] 

historia [HI]  

kulturologia [KU] 

literaturoznawstwo [LI] 

medycyna [ME] 

muzyka [MU] 

pedagogika [PE]  

politologia [PO] 

prawo [PR] 

psychoakustyka [PS-AK]  

psychologia [PS] 

socjologia [SO] 

teoria [TE] 

nauka o komunikacji [KO]  

wzornictwo akustyczne [WZ] 

 

Podstawowym za#o&eniem modelu analizy tekstu interdyscyplinarnego jest 

mo&liwo$% wy#onienia odniesie( do ró&nych dziedzin wiedzy na ka&dym niemal 

poziomie wypowiedzi, do poszczególnych zda( i ich fragmentów w#!cznie. 

Nast"puj!cy przyk#ad ilustruje nast"pstwo dziedzin elementarnych i ich konfiguracji w 

dwóch fragmentach rozdzia#u pt. Music, the Soundscape and Changing Perceptions 

z ksi!&ki Schafera [1977; 103, 109]: 
 

 

Tekst Schafera Zestawy dziedzinowe Zapis symboliczny 

„[…] Zajmiemy si$ teraz dok#adniej zwi%zkiem muzyki 

z pejza"em d&wi$kowym. 
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Muzyka jest najlepszym trwa#ym zapisem d&wi$ków 

przesz#o'ci, 

[filozofia historii muzyki] FI/[HI/MU] 

co czyni j% pomocnym przewodnikiem w badaniu 

przemian zachodz%cych w s#uchowych nawykach i 

rodzajach postrzegania. 

[historia muzyki jako 

metodologia historii 

psychologii 

$rodowiskowej] 

 

HI/MU=HI/[PS/N)] 

Poniewa" Europa pozostawa#a najbardziej 

dynamicznym kontynentem na przestrzeni ostatnich 

pi$ciuset lat, przemiany te trzeba odkrywa( w#a'nie w 

postaciach muzyki europejskiej – przynajmniej do 

momentu, w którym w dwudziestym wieku 

dominuj%cy wp#yw kulturowy przenosi si$ do Ameryki. 

[wp#yw kulturologii 

historycznej na badania 

historii psychologii 

$rodowiskowej] 

[HI/KU]>HI/[PS/N)] 

Powy"szy temat rzadko stanowi# teren poszukiwa) 

badawczych, poniewa" historycy i analitycy woleli 

koncentrowa( si$ na ukazywaniu w jaki sposób 

muzycy czerpali sw% sztuk$ z wyobra&ni, b%d& innej 

twórczo'ci muzycznej. 

[teoria i historia muzyki] [TE i HI]/MU 

Muzycy ci jednak "yli jednocze'nie w 'wiecie 

rzeczywistym, a d&wi$ki i rytmy ró"nych epok i kultur 

w wyra&ny sposób wp#ywa#y na ich twórczo'( – 

zarówno na p#aszczy&nie 'wiadomej jak i 

pod'wiadomej”. 

[historia psychologii 

muzyki] 

 

HI/[PS/MU] 

[…] […] […] 

„Nawet formy muzyczne wykszta#cone w 

dziewi$tnastym wieku wydaj% si$ mie( 

imperialistyczne pod#o"e: w pierwszej cz$'ci symfonii 

ustalona zostaje g#ówna baza (ekspozycja) i 

rozwijane s% kolonie (Durchführung), po czym  

nast$puje konsolidacja imperium (repryza i koda). 

[wp#yw historii filozofii 

polityki na histori" 

muzyki] 

HI/[FI/PO]>[HI/MU] 

W tym samym czasie wzmocniono belki basowe 

wszystkich instrumentów smyczkowych, aby mog#y 

wytwarza( wi$kszy wolumen d&wi$ku; dosz#y te" 

nowe instrumenty d$te blaszane i perkusyjne, a 

fortepian zaj%# miejsce klawesynu, którego ciche 

brzmienie by#o zag#uszone w nowym zespole 

muzycznym. Zast%pienie szarpi%cego struny 

klawesynu fortepianem, w którym struny s% 

uderzane, by#o typowe dla wi$kszej agresywno'ci 

nowych czasów, kiedy to przedmioty zacz$to 

[wp#yw historii kultury 

na histori" akustyki 

muzycznej] 

HI/[AK/MU]<[HI/KU] 
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wytwarza( na zasadzie wielokrotnego uderzania w 

materia# wyj'ciowy za pomoc% nowych technik 

przemys#owych. […] 

Wzmocnienie fortepianu, które wypar#o jako'( 

d&wi$ku jego moc%, zaniepokoi#o Wiede)skiego 

krytyka Eduarda Hanslicka,  który zauwa"y#, "e 

g#o'niejsza muzyka wzmo"e ilo'( przypadków 

zak#ócenia spokoju”. 

[wp#yw historii akustyki 

muzycznej na histori" 

socjologii] 

HI/[AK/MU]>[HI/SO] 

 

Przyk#ad 1. Fragment wst"pnej analizy tekstu interdyscyplinarnego. 

 

Mo&liwo$% ró&nych interpretacji powy&szego tekstu (np. wynikaj!cych z obni&enia 

poziomu szczegó#owo$ci analizy) nie wydaje si" podwa&a% ogólnego zarysu analizy, 

który odnosi tre$ci przedstawione w powy&szym fragmencie tekstu do filozofii, 

historii, muzyki, psychologii, kulturologii, teorii, akustyki, socjologii i politologii, 

rozumianych tu jako szereg ‘dziedzin elementarnych’ po#!czonych w konfiguracje 

odgrywaj!ce niezb"dn! rol" w przekazywaniu znaczenia. 

 

Ad.2. (Badania nad morfologi! i sk#adni! dziedzinow!) 

Kolejnym zagadnieniem po wyodr"bnieniu poszczególnych dziedzin elementarnych 

zagadnieniem jest problem relacji rz!dz!cych wy&ej okre$lonym materia#em. 

Podstawow! relacj! jest stosunek metody do przedmiotu (wyra&any znakiem ‘/’ w 

zapisie symbolicznym analizy). Na poziomie relacji mi"dzydziedzinowych, histori" 

powszechnie znamionuje rola metody, sygnalizowana umieszczaniem historii w 

charakterze przedrostka w okre$leniach dziedzin z#o&onych (np. historia socjologii 

[HI/SO], historia teorii [HI/TE], etc.). Natomiast je$li historia odgrywa rol" przedmiotu 

w miedzydziedzinowej relacji przemiot-metoda, postawi% nale&y pytanie: „czym jest 

historia” (faktami? procesami? szeregami powi!za( i roz#amów?), a tam gdzie 

pytanie to si" pojawia, polem dyskusji staje si" historiozofia, czyli teoria historii 

(wzgl"dnie filozofia historii). Dla celów analitycznych zastosowane zosta#o 

upraszczanie pewnych zwi!zków dziedzinowych (np. „wp#yw zjawisk b"d!cych 

przedmiotem bada( historii filozofii polityki na zjawiska b"d!ce przedmiotem bada( 

historii muzyki” oddany jest w powy&szym przyk#adzie jako nast"pstwo relacji 

dziedzin elementarnych HI/[FI/PO]>[HI/MU]). Wprowadzenie znaku > (i jego 
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odwrócenia <) umo&liwia tu w prosty sposób oddanie relacji wp#ywu lub okre$lonego 

odniesienia; znak >< mo&e natomiast oznacza% obustronne oddzia#ywanie. 

 Relacje wi!&!ce pojedyncze elementy dziedzinowe w symultaniczn! 

konfiguracj", tak! jak wspomniana ju& „historia teorii muzyki”, HI/[TE/MU], okre$li% 

mo&na jako dziedzinow! morfologi" tekstu. Z kolei chronologiczne nast"pstwo 

konfiguracji dziedzin elementarnych mo&na rozumie% jako dziedzinow! syntaktyk" 

tekstu140. Obie kategorie, b"d!ce dwoma podstawowymi parametrami przebiegu 

danego pisma interdyscyplinarnego, przedstawi% mo&na w postaci tabeli, opartej na 

osi synchronicznej (dla morfologii) i diachronicznej (dla syntaktyki):  
 

Przestrze( 

dziedzinowa 

Chronologiczny tok tekstu i jego syntaktyka dziedzinowa (o$ pozioma) 

Okre$lony moment w tek$cie i jego morfologia dziedzinowa (o$ pionowa) 

 s. 103 ----------------------------------------- [...] s. 109 -------------------------------------------etc. 

MU   3                                                                           2        2   3     2   3    3  

FI   1         2      

HI   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 

TE        1        

ES              

AK              2    2  

PS-AK              

PS     2    2    2       

SO               2 

PO                                                                      3      

N)     3    3         

PE              

ME              

KU      2           2   

EK              

KO              

etc.   

  

 

=                                                                                          

  

  

 

 

 

 

 

 

 

> 

   

 

 

   

  

 

 

 

 

> 

  

   

  

 

 

 

< 

  

  

 

 

 

> 

 

 

 

Przyk#ad 2: Tabela syntaktyczno-morfologicznego przebiegu dziedzinowej struktury tekstu (na 

podstawie danych z analizy przedstawionej w przyk#adzie 1). Liczby oznaczaj! kolejno$% 

poszczególnych elementów konfiguracji morfologicznych. 

 

                                                
140 Istniej! tu pewne analogie w odniesieniu do analizy utworu muzycznego (morfologia akordyki, 
sk#adnia melodyki). 
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Graficzne zobrazowanie przebiegu dziedzinowego umo&liwia wykrycie ewentualnych 

obecno$ci syntaktycznych prawid#owo$ci, takich jak:  

 

a. Stabilno$% dziedziny pozostaj!cej w roli metody z równoczesn! zmienno$ci! 

dziedzin pe#ni!cych rol" przedmiotu (np. historia filozofii [HI/FI], historia muzyki 

[HI/MU], historia akustyki [HI/AK]); 

b. Stabilno$% dziedziny pozostaj!cej w roli przedmiotu z równoczesn! zmienno$ci! 

dziedzin pe#ni!cych rol" przedmiotu (np. psychologiczne aspekty mediów [PS/KO], 

estetyczne aspekty mediów [ES/KO], ekologiczne aspekty mediów [EK/KO]);  

c. Oscylacja dwóch stosunkowo autonomicznych dziedzin (np. socjologia – 

psychologia [SO – PS], lub psychologia – psychoakustyka [PS – PS-AK]). 

 

Niewykluczony jest oczywi$cie istnienie zwi!zków ambiwalentnych, trudnych do 

sprecyzowania, b!d' takich, które wymagaj! rozszerzenie podstawowego zestawu 

symboli. Wyodr"bnienie dziedzinowej struktury tekstu umo&liwia ponadto wskazanie:  

 

a. Stopnia jednolito$ci b!d' ró&norodno$ci dziedzinowej tekstu (autonomii wzgl"dnie 

heteronomii dziedzinowej) 

b. Stopnia „obecno'ci” danej dziedziny elementarnej w toku narracji;  

c. Chronologicznych fluktuacji tej obecno$ci (intensywno'( wzgl"dnie ekstensywno'( 

obecno$ci danej dziedziny)  

d. *!cz!cej si" z tym labilno'ci wzgl"dnie stabilno'ci dziedzinowej tekstu. 

 

Graficzne przedstawienie wyników analizy abstrahowa% mo&e od chronologicznego 

toku narracji pisma i s#u&y% ukazywaniu, w wybranych fragmentach lub 

odizolowanych konfiguracjach:  

 

a. Dziedzin dominuj!cych ilo$ciowo  

b. Roli wybranej dziedziny  

c. Szczególnych rodzajów powi!za(  

 

Ad.3. (Endogeniczna tre$% dziedzin elementarnych) 

Nast"pny etap proponowanego modelu analitycznego dotyczy pytania, co zosta#o 

powiedziane przez autora analizowanego tekstu w obr"bie ka&dej z dziedzin 
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elementarnych (pytanie o tre$%, zawarto$% lub materia#). Etap ten polega na 

rozdzielaniu i przenoszeniu tre$ci i stwierdze(, którym zosta#y przypisane symbole 

poszczególnych dziedzin elementarnych na odr"bne karty analityczne b!d' 

koncepcyjnie pojmowane obszary dziedzinowe, których wewn"trzne rozplanowanie 

mo&e polega% na systematyce danej dziedziny. Przydatne b"d! tu równie& poj"cia 

granic tych obszarów, stopnia jego pokrywania (momenty ekstensywne) i w#a$ciwej 

dla niego dominanty (momenty intensywne).  Mówi!c o sposobie rozmieszczenia 

materia#u na obszarze danej dziedziny elementarnej wykorzystujemy mentaln! 

reprezentacj" omawianego problemu, pos#uguj!c si" przestrzennymi wyobra&eniami 

okre$lonych kategorii. Wizualna reprezentacja kategorii modelu analitycznego b"dzie 

nam towarzyszy#a w dalszym toku rozwa&a(.  

Trudno$ci zwi!zane z przedstawieniem materia#u b!d' tre$ci nale&!cej do 

autonomicznie pojmowanego obszaru danej dziedziny elementarnej nawi!zuj! do 

wspomnianej hipotetyczno$ci autonomii „dziedzin elementarnych”.  Problemy te 

wyst"puj! bowiem tam, gdzie mocne morfologiczne relacje #!cz! kilka dziedzin 

elementarnych w szersze, wr"cz nierozerwalne konfiguracje, a tworzenie sensu 

polega na $cis#ej interdyscyplinarno$ci, czyli na takich w#a$nie zwi!zkach.  Obszary 

zaniku autonomii dziedziny elementarnej (czyli jej zrozumia#o$ci bez odnoszenia si" 

do innych dziedzin elementarnych)  pozwalaj! jednak wskaza% dok#adnie w jakich 

momentach „zanurza” si" ona w sieci pozosta#ych dziedzin, co w niejako negatywny 

sposób okre$la jej rol" interdyscyplinarn! w analizowanych tekstach. Kolejnym 

zjawiskiem (równie& polegaj!cym na pewnej u&ytecznej dla naszych potrzeb 

„niewydolno$ci” proponowanego systemu analizy) wskazuj!cym na istnienie 

integralnej interdyscyplinarno$ci jest powstanie identycznych danych (tj. 

identycznego materia#u) w obr"bie dwóch lub wi"cej „elementarnych dziedzin”, które 

wspó#istnia#y w pojedynczej kombinacji morfologicznej (na przyk#ad, materia# z 

konfiguracji HI/[FI/MU] przydzielony mo&e by% ka&dej z trzech obecnych odno$ników 

dziedzinowych).   

 Pozytywna warto$% powy&ej opisanej niewydolno$ci analitycznej nie powinna 

by% jednak przeceniana. W niektórych przypadkach pomocne mo&e by% okre$lenie 

dziedziny lub dwóch dziedzin dominuj!cych w danej konfiguracji.  Po rozbiciu 

dziedzinowych tre$ci i ich badaniu w obr"bie ka&dej z dziedzin (fragmentaryczn! 

obecno$% równie& traktujemy jako cenn! informacj"), mo&na ustali% hierarchi" 

jako$ciowej i ilo$ciowej relacji dziedzin elementarnych.  Wa&n! rol" odegra% tu mo&e 
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postawienie pytania o cele i intencje autora zawarte w jego tek$cie.  Silny wektor 

teleologiczny w narracji Strojenia !wiata (przejawiaj!cy si" w próbie stworzenia 

podwalin ideowych dla stworzenia ekologicznie pozytywnej przysz#o$ci) ukazuje 

ilo$ciow! dominacj" okre$lonych dziedzin w szerszym kontek$cie: jakkolwiek tekst 

Schafera polega w du&ym stopniu na historycznym opisie i próbie stworzenia 

podstaw teoretycznych do analizy pejza&u d'wi"kowego, dominuj!cym wektorem 

jest w nim filozofia normatywna, przedstawiaj!ca ideowe za#o&enia le&!ce u podstaw 

pozytywnych, lub wr"cz idealnych modeli $rodowiskowych, jak równie& ideowe 

podstawy postaw, dzia#a( i zachowa( prowadz!cych do urzeczywistnienia tych 

modeli.  

 

Ad.4. Egzogeniczna organizacja tre$ci dziedzinowej 

W odró&nieniu od wyodr"bnienia endogenicznej (tj. pochodz!cej od autora 

analizowanego tekstu) tre$ci dziedzinowej, mo&liwa jest równie& jej egzogeniczna 

organizacja za pomoc! wprowadzenia zewn"trznego „pyta(” analitycznych.  Rol" t! 

spe#nia% mo&e pytanie o charakterze aksjologicznej alternatywy z zakresu filozofii 

ekologii, np. „co jest ekologicznie dobre, a co z#e?”, lub pytanie ontologiczne z 

zakresu filozofii muzyki: „co jest muzyk!, a co d'wi"kiem $rodowiskowym?”.  Oba 

przyk#ady $ci$le wynikaj! z charakterystycznej optyki ksi!&ki Schafera.  

Zastosowanie pyta( o charakterze alternatywy mo&na przedstawi% w postaci osi 

dychotomicznie dziel!cej koncepcyjny obszar „dziedziny elementarnej”. Wi!&e si" to 

z ocen! stopnia „inwazyjno$ci” takiej osi (czyli ilo$ci materia#u pozostaj!cego pod jej 

wp#ywem) i jej si#y organizacyjnej.   W przypadku pytania analitycznego nie b"d!cego 

$cis#! alternatyw! (jak w powy&szym pytaniu ontologicznym), przydatne b"d! 

równie& poj"cia stopnia „zbierania” osi, czyli jej mocy zbli&ania wobec siebie zjawisk 

nale&!cych do przeciwleg#ych obszarów, i jej zdolno$ci tworzenia „szarej” strefy, 

zawieraj!cej elementy heteronomiczne (tj. nale&!ce w pewnym stopniu do obu 

pó#stref). 

 Jednym z wymogów dyktowanych przez tekst Strojenia !wiata jest 

zrezygnowanie z ograniczenia dziedzin elementarnych do ich muzycznych 

elementów, lub ostrego podzia#u na muzyczne i d'wi"kowe sk#adniki zakresu danej 

dziedziny. Cho% rozgraniczenie zakresu muzycznego i zakresu d'wi"kowego 

koncepcji pejza&u d'wi"kowego jest do pewnego stopnia mo&liwe, zachowanie 
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„p#ynnej” strefy ich wzajemnych wp#ywów i relacji w obr"bie ka&dej z omawianych 

dziedzin wydaje si" konieczne dla zachowania znaczenia wywodu Schafera. 

 Koncepcyjny obszar lub „map"” danej dziedziny elementarnej wraz z jej 

ustalonymi granicami podzieli% mo&na dowolnie, np. na cztery strefy za pomoc! 

dwóch osi (przyk#. 3).  Relacja wertykalna (przedmiot/metoda, dotycz!ca roli dziedzin 

elementarnych w konfiguracjach takich jak HI/TE) jest roz#!czna, natomiast 

horyzontalna ($rodowisko d'wi"kowe/muzyka) traktowana jest na zasadzie 

continuum które posiada swoist! „szar! stref"” p#ynnego przej$cia jednej kategorii w 

drug!: 
 

przedmiot 

 

 

 

                   $rodowisko d'wi"kowe                                                 muzyka 

 

 

 

 

metoda 

 

Przyk#ad 3: „Mapa dziedzinowa”, rozplanowuj!ca obszar dziedziny elementarnej za pomoc! dwóch 

dychotomicznych kwalifikatorów: przedmiot/metoda; $rodowisko d'wi"kowe/muzyka. 

 

Je$li dla przyk#adu przyjmiemy, &e rozplanowujemy obszar teorii, rozumianej jako 

dziedzina elementarna, otrzymujemy cztery zakresy: teorii w roli przedmiotu 

odnosz!cej si" do zagadnie( muzycznych, teorii w roli przedmiotu odnosz!cej si" do 

zagadnie( d'wi"kowo-$rodowiskowych, teorii w roli metody dotycz!cej zagadnie( 

muzycznych i teorii w roli metody dotycz!cej zagadnie( d'wi"kowo-$rodowiskowych. 

Te momenty tekstu, w których jest mowa np. o zanieczyszczeniu $rodowiska 

d'wi"kowego przez elektroakustyczne odtwarzanie muzyki, odnie$% mo&na do 

przewidzianej w powy&szym modelu strefy heteronomicznej, dotycz!cej zarówno do 

zagadnie( d'wi"kowych, jak i muzycznych. Proponowany model mo&e u#atwi% 

koncepcyjne rozplanowanie odpowiedzi na pytania, które nie zosta#y wzi"te pod 

uwag" we wcze$niejszych analizach. Nasuwa si" tu równie& mo&liwo$% stworzenia 

trójwymiarowego modelu koncepcyjnego (np. opartego na sze$cianie, w którym 
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wymiar „g#"bi” móg#by si" odnosi% do arbitralnie ustanowionego wska'nika, takiego 

jak heteronomia / autonomia danej dziedziny elementarnej pod wzgl"dem jej 

zwi!zków z innymi dziedzinami). 

 

Ad. 5. Badania porównawcze 

Skonstruowanie „mapy” dla ka&dej z dziedzin elementarnych (w formie pisemnej 

b!d' mentalnej) umo&liwia nie tylko wnioskowanie o charakterystyce ka&dej 

dziedziny wykorzystanej w narracji Schafera, lecz równie& zestawienie ich w 

ca#o$ciow! map" porównawcz! (przyk#ad 4), b"d!c! punktem wyj$cia do bada( 

porównawczych i interpretacji wyników: 
 

TEORIA                         FILOZOFIA                               HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

AKUSTYKA              PSYCHOAKUSTYKA                  PSYCHOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

SOCJOLOGIA                  ETNOLOGIA                       ANTROPOLOGIA 

 

 

 

 

etc. 

 

Przyk#ad 4: Fragment ca#o$ciowej mapy porównawczej, z#o&ony z poszczególnych map dziedzin 

elementarnych. 

 

Porównaniu mog! by% poddane nast"puj!ce cechy:  

1. Stopie( „obecno$ci” poszczególnych dziedzin elementarnych;  

2. Ich strefy heteronomiczne i strefy autonomiczne;  
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3. „Obecno$%” poszczególnych podstref;  

4. Stopie( zachowania koherencji znaczeniowej po rozbiciu dziedzinowym.   

Porównanie dziedzin i ich stref mo&e by% oczywi$cie przeprowadzone pod wzgl"dem 

relacji wertykalnych, horyzontalnych i diagonalnych. 

 
 
4.5.  Podsumowanie 
 
Z poczynionych w podrozdzia#ach 4.1.-4.3. uwag i cytatów z zakresu metodologii 

nauk spo#ecznych, teorii pedagogiki i procesu generatywnego, filozofii twórczo$ci i 

teorii pejza&u d'wi"kowego, warto przypomnie% szereg zasad, mog!cych sta% si" 

koncepcyjn! podstaw! do analizy interdyscyplinarnego tekstu. Jak zosta#o 

powiedziane, interdyscyplinarno$% najwyra'niej odczuwana jest na polu dziedzin 

postulowanych, nowych, b!d' w ramach których zachodzi pewna reorganizacja 

filiacji dziedzinowych i zmiana relacji w zespole dziedzin uwa&anych za pokrewne. 

Podj"cie samego problemu interdyscyplinarno$ci ujawnia jednak, &e polega ona w 

du&ej mierze w#a$nie na #!czeniu elementów, nie ró&ni!cych si" od tych, które 

sk#adaj! si" na tradycyjne, utwierdzone dziedziny. Wreszcie, tak jak oczywist! 

zasad! interdyscyplinarno$ci jest fuzja i synteza jej elementów, ich oddzielanie i 

analiza jest równie wa&na w koncepcyjnym poj"ciu i wypracowaniu kompetencji i 

zdolno$ci w jej zakresie. 

Z pomi"dzy kilku mo&liwych rodzajów odbioru interdyscyplinarnego tekstu 

wyró&nili$my w podrozdziale 4.4. taki, w którym nacisk na wewn"trzn! dziedzinow! 

konstrukcj" i zawarto$% wypowiedzi zajmuje nadrz"dne miejsce. Koncentracja na 

chronologicznym przebiegu dziedzinowego „szkieletu” tekstu sprowadzonego do 

poziomu „mikro”, odnosz!cego si" do zda(, a nawet ich cz!stek, prowadzi do 

wyodr"bnienia relacji rz!dz!cych dziedzinowymi odniesieniami w obr"bie danego 

pisma. Przeniesienie tre$ci wypowiedzi na obszar autonomicznie pojmowanych 

dziedzin elementarnych umo&liwia zadawanie dodatkowych pyta( analitycznych, 

niejako odgórnie organizuj!cych materia#, i przej$cie do ogólnych bada( 

porównawczych i interpretacji wyników. Przedstawiony model analityczny polega 

cz"$ciowo na wyci!ganiu pozytywnych wniosków z jego miejscowych 

„niewydolno$ci”, których istnienie za#o&one jest a priori. Inn! istotn! cech! jest 

mo&liwo$% opanowania wielu z opisanych etapów analizy mentalnie, po uprzednich 

próbach analizy pisemnej. Proponowane podej$cie ma wi"c na celu umo&liwienie 
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korzystanie z szerszej $wiadomo$ci krytyczno-analitycznej w warunkach nie tylko 

„laboratoryjnych”, lecz równie& przy lekturze interdyscyplinarnego tekstu. 
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Rozdzia! 1: Kryteria wyodr"bnienia dziedzin i implementacja analizy 

 

Funkcj! niniejszego rozdzia"u jest zaprezentowanie sposobu implementacji 

przedstawionego w pierwszej cz#$ci pracy ogólnego modelu analitycznego 

(nakre$laj!cego pewn! $wiadomo$% metodologiczn! raczej ni& $ci$le dyktuj!cego 

post#powanie analityczne), do indywidualnych potrzeb niniejszej pracy. 

Przedstawienie wyników analizy odbywa% si# b#dzie wedle kategorii dziedzinowych 

wykorzystanych do analizy pism. S! to kolejno: 

 

Filozofia [FI]; teoria [TE]; akustyka i dziedziny pokrewne [AK]; psychologia [PS]; 

estetyka [ES]; socjologia [SO]; pedagogika [PE]; nauka o komunikacji 

(communication studies) [KO]; wzornictwo akustyczne (acoustic design) [WZ]; 

historia i historiozofia [HI]; nauki kulturologiczne [KU].  

 

W przedstawieniu analizy wykorzystywane b#d! równie& symboliczne odno$niki do 

szeregu dziedzin pomocniczych, których tre$% nie b#dzie rozwijana w osobnych 

rozdzia"ach: 

 

dziedziny pomocnicze [P(x)], gdzie x = (LI) literatura, (EK) ekologia, (GE) geografia, 

(ME) medycyna, (PR) prawo, (SZ) sztuka, lub (SOZ) sozologia (ochrona $rodowiska) 

 

Dla oddania interdyscyplinarnej jako$ci, której w trakcie swojego rozwoju nabra"a 

nauka o ochronie $rodowiska, wch"aniaj!c! elementy ekologii, filozofii, prawa, 

polityki, geografii, biologii, ekonomii i socjologii141, wprowadzamy tu poj#cie sozologii. 

Encyklopedyczny s"ownik sozologiczny t"umaczy, &e jest to  

 
Nauka o kompleksowych zmianach zachodz!cych w $rodowisku przyrodniczym, zw"aszcza pod 

wp"ywem czynników post#pu technicznego, oraz o sposobach zapobiegania lub "agodzenia ujemnych 

skutków ich dzia"ania142. 
 

Powy&sze kategorie analityczne s! w wi#kszo$ci ogólnie rozumianymi 

zakresami dziedzinowymi (wi#kszo$% z nich wymienianych jest przez Schafera w 

                                                
141 Interdyscyplinarne podstawy ochrony !rodowiska przyrodniczego [1993]. 
142 Encyklopedyczny s"ownik sozologiczny (ochrony !rodowiska) [1993: 350]. 
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jego postulatach stworzenia interdyscyplinarnej nauki o pejza&u d'wi#kowym), 

odnosz!cym si# do tre$ci $rodowiskowo-d'wi#kowych, jak i muzycznych. T"umaczy 

to widoczny w powy&szym spisie brak dziedziny muzyki i muzykologii. Kategoria 

psychologii dotyczy zatem psychologii muzyki i psychologii d'wi#ku $rodowiskowego. 

Decyzja ta jest równoznaczna z zachowaniem podstawowej idei pejza&u 

d'wi#kowego, "!cz!cego oba zakresy; ich roz"!czne traktowanie ryzykowa"oby 

ca"kowit! dezintegracj# koherencji tre$ciowej. Fakt ten zadecydowa" o odrzuceniu 

jeszcze jednego zamys"u analitycznego, wedle którego koncepcja pejza&u 

d'wi#kowego mia"a by% analizowana poprzez model systematyki muzykologicznej, 

przy czym cz#$% analityczna mia"a prezentowa% tre$ci muzyczne zorganizowane 

wed"ug takiej systematyki. Podej$cie to, abstrahuj!ce od du&ej cz#$ci tre$ci 

dotycz!cych $rodowiska d'wi#kowego, przedstawia"oby obraz zbyt fragmentaryczny 

dla czytelnika nie znaj!cego wyj$ciowego, holistycznego kszta"tu tre$ci pism 

Schafera. Dopiero konfrontacja takiego kszta"tu z obrazem skrajnie 

przetransformowanym w procesie opuszczania tre$ci d'wi#kowo-$rodowiskowych 

mog"aby nie$% istotne warto$ci poznawcze. Podej$cie zastosowane w niniejszej 

pracy jest pewnym kompromisem: "!czne traktowane tre$ci dotycz!cych $rodowiska 

d'wi#kowego i tre$ci dotycz!cych muzyki zosta"o zachowane (co powoduje, &e 

zastosowanie systematyki muzykologicznej traci sens), przy zachowaniu idei analizy 

reorganizuj!cej materia" wyj$ciowy na tyle, by przedstawiona analiza stanowi"a 

istotn! warto$% badawcz!, a nie by"a jedynie „przepisaniem” tekstów Schafera. 

Rezygnacja z organizacji poszczególnych dziedzin wedle okre$lonej 

systematyki pozostaje ponadto w harmonii z charakterem narracji Schafera, w której 

poszczególne dziedziny przeplataj! si# w sposób tak dowolny i indywidualny, &e 

odpowiednie wydaje si# ich równowa&ne traktowanie. Grupowanie dziedzin w jakie$ 

z góry ustalone ca"o$ci utrudnia"oby ukazanie dowolnej gry jej jednostek.  

 W rozpatrzeniu stosowno$ci abstrahowania od kategorii dziedzinowych 

wy&szego rz#du na podstawie analogii do analizowanych tekstów nale&y ponadto 

wskaza% na pewn! celowo$% swobodnego kszta"towania pism Schafera. Celowo$% t! 

wyra&a Schafer mówi!c o zbiorze pism, opublikowanych pod tytu"em Voices of 

Tyranny, Temples of Silence: 

 
Tak jak d'wi#ki, [zbiór ten] jest seri! wypowiedzi powstaj!cych w okre$lonym czasie lub miejscu, 

czasem w kszta"cie dok"adnie przygotowanym, innym razem w postaci bardziej spontanicznej lub 
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&ywo argumentowanej. Uporz!dkowanie rzeczy w bardziej linearnej progresji by"oby nadaniem im 

metodologii, poddaniem si# kulturze zdominowanej wizualno$ci! i zami"owaniem do systemów, 

stoj!cego w opozycji do niekontrolowanego $wiata d'wi#ków. […] 

 Badaczy pejza&u d'wi#kowego cz#sto oskar&a si# o brak metodologii lub koherentnego 

planu, tak jakby ostatecznym celem [bada(] mia"o by% stworzenie jakiej$ olbrzymiej struktury [design], 

obejmuj!cej wszystkie d'wi#ki w akustycznym Nowym Porz!dku )wiata. Poniewa& jednak wszelkie 

d'wi#ki istniej! w czasie tera'niejszym, zrealizowanie takiego zamiaru by"oby niemo&liwe143. 

 

W powy&szej krytyce d!&enia do systematyzacji zwraca uwag# symptomatyczna 

niech#% do „uporz!dkowania rzeczy w bardziej linearnej progresji”. W organizowaniu 

analitycznej cz#$ci niniejszej pracy powsta"o pytanie, w jakiej kolejno$ci umie$ci% 

poszczególne dziedziny. Po odrzuceniu idei porz!dku systematyczno-

muzykologicznego, w sposób naturalny nasun#"a si# nast#puj!ca odpowied': musi to 

by% kolejno$% neutralna, usytuowana najlepiej na planie okr#gu – czytelnik 

zaczyna"by lektur# od dowolnego komponentu. Jest tak, poniewa& &adna z 

prezentowanych dziedzin nie wynika bezpo$rednio z dziedziny poprzedzaj!cej j!, 

lecz wr#cz przeciwnie – utrzymuje zró&nicowane zwi!zki z pozosta"ymi dziedzinami, 

czasem wbrew tradycyjnej logice systematycznej.  

Schafera porównanie nielinearnego dyskursu do nielinearnego charakteru 

jego przedmiotu jest tu szczególnie interesuj!ce, bowiem podej$cie takie 

obserwowane jest równie& w za"o&eniu i organizacji ksi!&ki innego Kanadyjczyka 

zajmuj!cego si# interakcj! kultury oralno-s"uchowej i pi$mienno-wizualnej. W znanej 

Schaferowi ksi!&ce z 1962 r., pt. The Gutenberg Galaxy, Marshall McLuhan 

wprowadza oryginaln! organizacj# materia"u, w której odrzuca on podzia" na 

rozdzia"y, przedstawiaj!c tekst w nieprzerwanej alternacji dwóch komponentów: a/ 

zaznaczonej gwiazdk! glosy, przedstawionej t"ust! czcionk!; b/ kilkustronicowego 

tekstu ("!cznie z cytatami). McLuhan uzasadnia swój pomys" w nast#puj!cy sposób: 

 
W Galaktyce gutenbergowskiej rozwijam podej$cie mozaikowe, lub podej$cie „pól [problematycznych]” 

[field approach]. Mozaikowy obraz przedstawianych informacji i udowadniaj!cych cytatów jest jedynym 

praktycznym $rodkiem przedstawienia operacji kauzalnych zachodz!cych w historii.  Przeciwstawnym 

podej$ciem by"oby zaproponowanie serii pogl!dów dotycz!cych sta"ych relacji w przestrzeni 

obrazowej [pictorial space]. Tak wi#c galaktyka lub konstelacja zdarze( na których koncentruje si# 

                                                
143 Schafer [1993: 8].   
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niniejsza praca jest równie& mozaik! form ulegaj!cych nieustannej interakcji i transformacji – 

szczególnie w naszych czasach144. 

 

Jest to uzasadnienie znów wskazuj!ce na problem linearno$ci (okre$lonej przez 

McLuhana mianem „serii”) w przedstawianiu pogl!dów dotycz!cych zjawisk 

nielinearnych. Przypomnijmy, &e oprócz eksponowania „kauzalnych operacji 

zachodz!cych w historii” McLuhan zajmowa" si# m.in. zagadnieniami przekazu 

d'wi#kowego. 

 Nie zosta" jednak dot!d wynaleziony w pe"ni satysfakcjonuj!cy (i zarazem 

por#czny), nielinearny sposób przedstawiania materia"u wyra&onego za pomoc! 

j#zyka. W niniejszej pracy zastosowano wi#c najbardziej przyst#pn!, linearn! 

organizacj# materia"u. Kolejno$% kategorii dziedzinowych w cz#$ci analitycznej 

niniejszej pracy najpierw eksponuje najbardziej koncepcyjny komponent – filozofi# – 

by nast#pnie przej$% do podstawowego no$nika analityczno-poj#ciowego – do teorii 

– po której nast#puj! pozosta"e nauki systematyczne (ostatnia z nich to wzornictwo 

akustyczne, czerpi!ce w du&ej mierze z wyników bada( w obr#bie dziedzin 

systematycznych), historia, i nauki kulturologiczne ("!cz!ce zazwyczaj badania 

systematyczne i historyczne).  

Omówienie najwa&niejszych kryteriów i kszta"tu poszczególnych dziedzin 

znajduje si# na pocz!tku ka&dego z rozdzia"ów analitycznych. Najbardziej swoi$cie 

rozumiane jest tu chyba wzornictwo akustyczne, b#d!ce jedyn! specyficznie 

schaferowsk! kategori! pozostawion! w kszta"cie „nienaruszonym” poprzez analiz#. 

Je$li zdecydowa"em si# podda% nauk# o pejza&u d'wi#kowym analitycznemu 

„rozbiciu” na dziedziny, to ze wzgl#du na szerok!, interdyscyplinarn! jej zawarto$%, 

wr#cz równoznaczn! z agregatem nauk systematycznych, historycznych i 

kulturologicznych. Natomiast wzornictwo akustyczne jest dziedzin! jednostkow!, 

wy"onion! przez Schafera w postaci indywidualnej, stosunkowo autonomicznej nauki. 

 Nale&y teraz przedstawi% organizacj# zawarto$ci poszczególnych kategorii. 

Implementacja modelu analitycznego wynika z wyników roboczej fazy analiz tekstów. 

Szczegó"owa interpretacja analityczna syntaktyki i morfologii dziedzinowej 

zastosowana w odniesieniu do pism The Tuning of the World i The Music of the 

Environment wykaza"a, &e podej$cie takie wy"ania skomplikowany, bogaty w 

wielorakie odno$niki i relacje kszta"t narracji dziedzinowej, tworz!c fascynuj!cy, lecz 

                                                
144 McLuhan [1962: s. bez paginacji, przed s. 1].  
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zarazem rozleg"y temat analityczny. St!d te& decyzja, by w obecnej analizie 

zredukowa% ilo$% dziedzin, scalaj!c zakresy pokrewne, i abstrahowa% od 

problematyki syntaktyczno-narracyjnej. Wspomniana interpretacja analityczna 

zastosowana do powy&szych dwóch pism wykorzystana zostanie do przypisywania 

odpowiednich tre$ci poszczególnym dziedzinom, przy jednoczesnym nacisku na 

endogeniczn! zawarto$% poszczególnych zakresów dziedzinowych. G"ównym 

zadaniem b#dzie zatem przedstawienie tre$ci pism Schafera, przypisanych 

kategoriom dziedzinowym, które w oczywisty sposób sk"adaj! si# na 

interdyscyplinarne podej$cie autora. Prezentacja tre$ci przeplatana b#dzie jednak 

ust#pami i stwierdzeniami komentuj!cymi je.  

Bior!c pod uwag# redukcj# pierwotnych zamiarów analitycznych, mniej 

szczegó"owej analizie wst#pnej poddane zosta"y pozosta"e pisma Schafera. W 

analizie tej ograniczy"em si# do zakre$lenia tych momentów tekstów, w których 

znajduje si# szczególna koncentracja tre$ci dotycz!cych poszczególnych dziedzin. 

Praktycznymi powodami kieruj# si# równie& w koncentracji na najbardziej 

syntetycznych pismach Schafera – podstawowym dziele The Tuning of the World, 

antologii pism pedagogicznych The Thinking Ear i nowszym zbiorze esejów Voices of 

Tyranny, Temples of Silence – korzystaj!c z pism pozosta"ych przede wszystkim 

tam, gdzie prezentuj! one tre$ci uzupe"niaj!ce te, które zawieraj! si# w wy&ej 

wymienionych „dzie"ach g"ównych”. 

Tre$% pism Schafera, podzielona za pomoc! poszczególnych kategorii 

dziedzinowych, ulega dalszej organizacji wedle ogólnie przyj#tego podzia"owi danych 

dziedzin na subdyscypliny lub zakresy problematyczne (np. w obr#bie filozofii – 

ontologia, ekofilozofia, etc.; w obr#bie estetyki – problematyka doznania, 

problematyka pi#kna, etc.). Nie jest to jednak podzia" rygorystyczny; wyodr#bnieniu 

mog! ulec nawet zakresy tematyczne ma"o konstytutywne dla danej dziedziny, lecz 

maj!ce szczególne znaczenie w pismach Schafera, natomiast dzia"y istotne w danej 

nauce, do których rzadko lub w ogóle si# nie odnosi, nie s! uwzgl#dniane. 

 Na przedstawienie tre$ci dotycz!cej omawianych dziedzin naniesione s! 

symbole sygnalizuj!ce szczególnie mocne odno$niki do pozosta"ych dziedzin. 

Symbole te s! na ogó" równoznaczne z najcz#$ciej wyst#puj!cymi lub 

najwa&niejszymi zwi!zkami morfologicznymi w analizowanych tekstach. W naszym 

przedstawieniu wyników analizy odno$niki te przybieraj! jednak uogólniony sens, 

dlatego przedstawione b#d! w uproszczonej formie. W omówieniu problematyki 
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teoretycznej sygnalizowany mo&e by% np. szczególnie mocny zwi!zek omawianego 

terminu z zakresem problematycznym socjologii za pomoc! znaku [SO] (który mo&e 

stanowi% uproszczon! form# znaku morfologicznego [SO/TE] – „socjologiczny aspekt 

teorii” lub inny rodzaj relacji). Po prezentacji komentowanej tre$ci pism dotycz!cym 

danej dziedziny umieszczone jest skrótowe przedstawienie szeregu wyznaczników 

analitycznych (prezentujemy tu pusty model): 

 

Materia! – Ekstensywno#$ / intensywno#$:  

Autonomia / heteronomia dziedzinowa:  

Muzyka / #rodowisko d%wi"kowe: 

Wa&niejsze odniesienia dziedzinowe:  

Metoda / przedmiot: 

 

Powy&szy schemat pozwala na synoptyczn! rekapitulacj# najwa&niejszych 

spostrze&e(, jak i przedstawienie dodatkowych danych, wynikaj!cych z analizy 

tekstów. Informacje te na ogó" dotycz! pyta( analitycznych zaproponowanych w 

poprzednim rozdziale pod nag"ówkiem „egzogeniczna organizacja materia"u”. 
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Rozdzia! 2.  Filozofia [FI] 
 

Zakres filozofii wyodr!bniony zostaje w niniejszej analizie przy wzi!ciu pod uwag! 

elementów rozszerzonego poj!cia filozofii funkcjonuj"cego w j!zyku angielskim, 

gdzie oznacza ono nie tylko dziedzin! filozofii jako tak" lub okre#lony system 

filozoficzny, lecz równie$ sfer! idei i koncepcji (charakterystyczny dla takiego 

pojmowania jest zwrot „our philosophy is…”, który t%umaczy& mo$na jako „nasz" 

dewiz" i naczeln" koncepcj" jest …”). Nie oznacza to, $e niniejszy zakres 

filozoficznych zagadnie' równa& si! b!dzie z omawian" koncepcj", lecz $e 

nastawiony jest na wch%anianie najbardziej ideowych i ideologicznych w"tków my#li 

Schafera. Do takich w"tków nie zaliczamy w niniejszym rozdziale idei lub za%o$e' 

koncepcyjnych pozosta%ych dziedzin, cho& takie w%a#nie oblicze zyskuje filozofia we 

wskazywanych przez nas kombinacjach morfologicznych, w których spe%nia ona rol! 

metody (filozofia socjologii, filozofia pedagogiki, etc.). 

Pocz"tki koncepcji pejza$u d(wi!kowego wi"$" si! z kilkoma podstawowymi 

ideami. Na podstawie (róde% mo$na po cz!#ci jedynie hipotetycznie okre#li& które z 

bogato dzi# rozwini!tych my#li Schafera stanowi%y pierwsze zal"$ki koncepcji 

pejza$u d(wi!kowego. Pojawiaj" si! one nieustannie, pocz"wszy od pierwszych 

pism – s" powtarzane, rozbudowywane, podlegaj" wielokrotnym wariacjom. 

Negatywny status ha%asu i zanieczyszczenia d(wi!kowego, pozytywne warto#ci ciszy 

i wyrazistego #rodowiska d(wi!kowego (w"tki aksjologiczne), warto#ci wyp%ywaj"ce z 

wra$liwej, holistycznej percepcji, i obowi"zek d"$enia do ekologicznej równowagi 

(w"tek teleologiczno-etyczny) to podstawowe my#li przewodnie. Ulubione has%o 

Schafera, „pejza$ d(wi!kowy #wiata to olbrzymia kompozycja muzyczna” (w"tek 

kosmologiczny), jest sta%ym elementem jego pism, decyduj"cym o szczególnej sieci 

relacji nie tylko mi!dzy muzyk" a #rodowiskiem d(wi!kowym, lecz równie$ o miejscu 

cz%owieka w tym systemie.  

Charakter ideowego (i ideologicznego) wymiaru koncepcji pejza$u 

d(wi!kowego, dotycz"cy #wiata rzeczywistego – muzycznego jak i d(wi!kowo-

#rodowiskowego – nie daje si! zamkn"& w poj!ciu idei estetycznych ani w okre#lonej 

„postawie twórczej”. Nawet w odniesieniu do Schafera idei dotycz"cych muzyki 

bardziej adekwatne jest przywo%anie zarzuconego ju$ w dziedzinie muzykologii 

poj!cia „filozofii muzyki”, implikuj"cego system idei wychodz"cy poza ramy 
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artystycznego „zawieszenia rzeczywisto#ci”, ku odkrywaniu prawd rz"dz"cych sam" 

rzeczywisto#ci". Omówienie negatywnych i afirmatywnych elementów (i faz) 

filozoficznego wymiaru omawianej koncepcji stanowi& mo$e zarazem wprowadzenie 

do jej aksjologicznych podstaw. Poniewa$ aksjologiczne w"tki koncepcji Schafera nie 

%"cz" si! wy%"cznie z etyczn" ani estetyczn" problematyk", lecz maj" znaczenie 

równie$ w dziale ekofilozofii, omawiamy je tu osobno. 

 
 
2.1.  Ogólna problematyka aksjologiczna 
 
Dla wra$liwego kompozytora jakim jest Schafer, zanieczyszczenie d(wi!kowe miasta 

raczej pr!dzej ni$ pó(niej musia%o si! sta& powa$nym wrogiem. Tote$ pocz"tki 

literatury pejza$u d(wi!kowego zwi"zane s" z protestem wobec stanu #rodowiska 

d(wi!kowego145 [P(SOZ)]. Ha%as, zaburzaj"cy zarówno ekologiczn" równowag! 

#rodowiska jak i psychiczno-fizyczne zdrowie cz%owieka (poza wykazywaniem cech 

estetycznie ujemnych) zyskuje status zjawiska z%ego, co odgrywa znaczn" rol! w 

systemie warto#ci Schafera; dochodzi mi!dzy innymi do powszechnego w jego 

pismach s%ownego zn!cania si! nad (ród%ami zanieczyszczenia d(wi!kowego, do 

których zalicza zarówno ha%as silnika spalinowego (i innych wynalazków 

technologicznych), jak równie$ muzyk! rockow" i d(wi!ki Muzaka146 nadawane w 

miejscach publicznych. Pi!tnuj"ce (i „regresywne”, wed%ug niektórych komentatorów) 

elementy filozofii pejza$u d(wi!kowego zyska%y krytyk! osób które wol" postrzega& 

wspó%czesne #rodowisko jako „bogate” d(wi!kowo ni$ gruntownie pod tym wzgl!dem 

„ska$one”147.  

„Negatywne” (dot. negacji) aspekty wczesnej my#li pejza$u d(wi!kowego 

dominowa%y w nauce o pejza$u d(wi!kowym (soundscape studies) w momencie 

ustanowienia tej dziedziny, koncentruj"c si! w du$ej mierze na opisie i dokumentacji 

stanu #rodowiska miejskiego wraz z sygnalizowaniem jego fizjologicznych i 

psychicznych skutków ubocznych148 [AK, PS]. Nawet propozycje polepszenia 

sytuacji przedstawione przez Schafera %"cz" si! w tym czasie ze swoistym 

elementem negacji: 

 
                                                             
145 Dlatego te$ Truax okre#li% wczesn" faz! dzia%alno#ci WSP jako “negatywn"” (w sensie 
“negowania”) [1996a: 54]. 
146 Schafer [1984c: 71], [1977: 96-98]. 
147 Rothenberg [1988: 149]; Lopez [1997: passim]; Kapela'ski [2000].       
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Kanadyjczycy troszcz" si! dzi# o zape%nianie teatrów i sal koncertowych zbudowanych niedawno za 

pomoc" pieni!dzy wydanych z okazji rocznicy narodowej. Wi!cej po$ytku przynios%oby pozostawienie 

ich pustych. Nie zape%nione, mog%yby spe%nia& rol! cichych zau%ków, domów umys%owego wypoczynku 

i medytacji w centrum miasta – rol! nie mniej wspania%omy#ln" ni$ t" spe%nian" przez dowolny 

program akulturacyjny149. 

 

Nie sposób jednak nie zauwa$y& w tym samym wczesnym pi#mie idei, która 

sygnalizuje istnienie pozytywnych (afirmatywnych) elementów filozofii pejza$u 

d(wi!kowego. Po wyliczeniu mo$liwo#ci zwracania uwagi w%adz miasta i 

odpowiednich organizacji odno#nie problemu zanieczyszczenia d(wi!kowego, czyli 

standardowych metod walki z ha%asem, Schafer ko'czy swoj" broszur! pozytywn" 

afirmacj" ciszy, wyciszenia i wra$liwej percepcji:  

 
Jest jeszcze inne rozwi"zanie – rozwi"zanie tak elementarne, $e musz! je podkre#li&. Respektujcie 

cisz!. Wyciszcie si!. B"d(cie wyciszeni jak wskazówki kompasu, jak mistycy, jak las. Zamknijcie oczy, 

usi"d(cie uwa$nie, i odkryjcie najmniejsze ze wszelkich d(wi!ków. Jest to rozwi"zanie orientalne… 

lecz ktokolwiek je b!dzie praktykowa% stanie si! prawdziwym spadkobierc" tego, co nast"pi po 

tera(niejszo#ci150. 

 

Idea ta przenika z edukacyjnego wymiaru dzia%alno#ci Schafera, w której sk%ad 

wchodzi program uwra$liwiania s%uchowego nazwanego „czyszczeniem uszu”151 

[PE]. Jej (ród%a mo$na znale(& w równie wcze#nie wyra$onej pochwale 

interdyscyplinarnego programu nauczania ogólno-twórczego i percepcyjnego, które 

stara si! nie pomija& $adnego ze zmys%ów152. Technika „czyszczenia uszu”, 

wywodz"ca si! cz!#ciowo z muzycznych zada' pedagogicznych Schafera mia%a 

jednak stosunkowo s%abe oddzia%ywanie na nauk! o pejza$u d(wi!kowym jako tak". 

               O ile koncepcyjny wymiar idei pejza$u d(wi!kowego zawiera% wysoce 

afirmatywne cechy techniki „czyszczenia uszu”, naukowy wymiar soundscape studies 

odznacza% si! dominacj" ujemnej aksjologii, prze#ladowanej widmem fatalnego stanu 

badanego #rodowiska. Truax opisuje ten problem nast!puj"co:  

 

                                                                                                                                                                                              
148 Schafer [1970a]; World Soundscape Project [1972]. 
149 Schafer [1970: 24].  
150 Schafer [1970: 30].  
151 Schafer [1986c]. 
152 Schafer [1968]. 
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Negatywne podej#cie, które jest nierozerwalnie zwi"zanie z walk" z zanieczyszczeniem d(wi!kowym 

– zawsze b!d"c" przeciwn" czemu# – #wiadczy%o o [naszej] nie#wiadomo#ci w odniesieniu do tego, 

co mia%oby stanowi& pozytywny przyk%ad i cel. Podej#cie to utrudnia%o te$ krzewienie entuzjazmu 

w#ród studentów, powoduj"c cynizm i postaw! fatalistyczn", wedle której niewiele wi!cej mo$na by%o 

zrobi&153. 

 

Negatywnie pod wzgl!dem aksjologicznym zorientowana deskryptywna faza bada' 

pejza$u d(wi!kowego znajduje swój pozytywnie nacechowany normatywny 

odpowiednik w dalszym rozwoju omawianej dziedziny. Truax kontynuuje:  

 
Pierwszym krokiem w kierunku bardziej pozytywnego podej#cia by% d%u$szy esej Schafera (1973) pt. 

The Music of the Environment, w którym autor opisuje przyk%ady wzornictwa akustycznego, dobrego i 

z%ego, czerpi"c w g%ównej mierze z historii literatury154 [WZ].  

 

Wprowadzaj"c poj!cie wzornictwa d(wi!kowego (acoustic design)155, Schafer 

otworzy% nowy rozdzia% w dziedzinie bada' pejza$u d(wi!kowego, stwarzaj"c zal"$ek 

jej nowego odga%!zienia. 

Wskazanie na mo$liwo#& twórczego (a wi!c afirmatywnego) kszta%towania 

pejza$u d(wi!kowego wi"za%o si! z rozbudowaniem repertuaru pozytywnych 

elementów schaferowskiego #wiatopogl"du: ekologicznej równowagi, szerszego 

wykorzystania „czyszczenia uszu”, wykszta%cania rzeszy wra$liwych d(wi!kowo 

projektantów akustycznych. Cisza (która, jak zauwa$y% Cage, mo$e by& tylko 

wzgl!dna, poniewa$ uwydatnia bardziej subtelne pok%ady d(wi!kowego uniwersum), 

zaczyna by& pojmowana nie jako wynik przezwyci!$enia problemu ha%asu, lecz jako 

element dobrze wywa$onych, ekologicznych #rodowisk, osi"gni!tych drog" 

twórczego i naukowo u#wiadomionego zaanga$owania.  

 
 
2.2.  Ekofilozofia i etyka ekologiczna 
 
Ekologiczne w"tki koncepcji pejza$u d(wi!kowego kszta%tuj"ce jej filozofi! [P(EK)] 
wyrastaj" naturalnie z wewn!trznej logiki problemów podj!tych przez Schafera. 

Wczesne nawi"zania do ekologii, %"cz"ce si! z „negatywn"” faz" omawianej 

koncepcji, maj" jednak charakter „p%ytki” (w odró$nieniu od pó(niejszych tendencji 

                                                             
153 Truax [1996a: 54]. 
154 Ibid. 
155 Schafer [1973]. 
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d"$enia do tzw. „g%!bokiej” ekologii); ograniczaj" si! one do alarmu dotycz"cego 

ska$enia #rodowiska i do nawo%ywania do ciszy. W roku 1973, kiedy w j!zyku 

norweskim ukaza%a si! podstawowa praca Arne Naessa156, „ojca ekofilozofii”, 

Schafer pog%!bi% ju$ swoje rozumienie ekologii, prezentuj"c jej dojrza%", systemow" 

posta&, wzbogacon" ponadto o wymiar historyczny157. W nowej, afirmatywnej fazie 

koncepcji Schafera, wykszta%ca on definicj! ekologii akustycznej: 

 
EKOLOGIA AKUSTYCZNA: ekologia jest nauk" o relacjach mi!dzy $yj"cymi organizmami i ich 

#rodowiskiem. Ekologia akustyczna jest zatem nauk" o oddzia%ywaniu #rodowiska akustycznego lub 

PEJZA)U D*WI+KOWEGO na fizyczne reakcje lub behawioraln" charakterystyk! zamieszkuj"cych je 

stworze'. Specyficznym zadaniem ekologii akustycznej jest zwrócenie uwagi na przejawy 

nierównowagi, które mog" mie& ujemne lub szkodliwe dla zdrowia konsekwencje158. 

 

Trzeba jednak zauwa$y&, $e w Schafera modelu ekologicznym cz%owiek usytuowany 

jest w centrum #rodowiska ocenianego jego miar". Mówi"c o #rodowisku 

d(wi!kowym, Schafer proponuje cz%owieka jako „podstawowy modu%”, nawi"zuj"c do 

symbolu Le Corbusiera: „w #rodowisku cz%owieka w%a#nie istota ludzka stanowi 

podstawowy modu%”159.  

Mo$na jednak wskaza& na tendencje do poszerzania powy$szej „ekologii 

cz%owieka” ku „ekologii g%!bokiej”. Schafer modyfikuje jedno ze swoich ulubionych 

powiedze': „gdy s%ysz! swoje kroki, wiem $e jestem w „ludzkim” [humane] 

#rodowisku”160 (s%owa zas%yszane podczas spaceru), zast!puj"c s%owo „humane” 

s%owem „ecological”. Jednocze#nie, rozwija on w"tek #rodowiska naturalnego i jego 

doli w czasach wspó%czesnych, by w Muzyce !rodowiska (1973) przedstawi& go jako 

integralny element swojego wywodu, a w Strojeniu !wiata (1977) rozbudowa& go 

jeszcze bardziej. Cho& idee Schafera zdecydowanie wspó%graj" z postulatami 

„g%!bokiej ekologii”, wyra(nie nawi"za% do tego poj!cia (i do Arne Naessa) dopiero w 

1993 roku w eseju pt. Musecology (Muzekologia)161. Pisma to zwraca uwag! 

bogactwem zawartych w nim odniesie' muzycznych, przywo%anych w próbie 

prze%o$enia obiegowych postulatów ekologicznych (recykling, redukcja zu$ycia 

                                                             
156 T%umaczenie angielskie ukaza%o si! dopiero w 1989 r. 
157 Rozszerzenie bada' prowadzonych przez WSP o #rodowiska wiejskie i naturalne niew"tpliwie 
odegra%o tu zdecydowan" rol!. 
158 Schafer [1977: 271].  
159 Schafer [1970a: 23].  
160 Schafer [1970a: 28].  
161 Schafer [1993: 145-159]. 
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energii, etc.) na problematyk! muzyczn". Schafer omawia w nim nast!puj"ce 

tematy-postulaty: 

 

- „recykling” repertuaru muzycznego (wielokrotne wykonywanie tych samych 

utworów), któremu sprzyja tradycyjna sytuacja wykonawcza „live”; chodzi tu o 

odej#cie od konsumpcji ta#m i p%yt  

- poleganie na naprawialnych instrumentach muzycznych, w odró$nieniu od 

polegania na szybko nudz"cych si! p%ytach, zast!powanych coraz to nowymi 

nagraniami 

- przywrócenie aktywnej postawy muzycznej (granie samemu, zamiast odtwarzania 

czyjego# wykonania) 

- wy%"czanie telewizora, radia, i muzyki t%a (Muzak, etc.) na noc lub w nieobecno#ci 

odbiorcy (redukcja zu$ycia energii); ograniczanie obecno#ci muzyki w miejscach 

publicznych 

- zwracanie uwagi na medyczne konsekwencje s%uchania (lub s%yszenia) zbyt g%o#nej 

muzyki 

- odej#cie od eksportu produkcji muzycznej z „centrów” do „peryferii”; 

przewarto#ciowanie muzyki spo%ecze'stw lokalnych 

- odej#cie od imperialistycznego wykorzystywania materia%u z innych kontynentów do 

budowy instrumentów muzycznych 

-  ograniczenie zale$no#ci muzyki od energii elektrycznej 

  

Rozwini!cie powy$szych dezyderatów si!ga poza sfer! filozofii ku wielorakim 

odniesieniom dziedzinowym, w#ród których niema%" rol! odgrywa etnologia [KU]. 
Istotnym w"tkiem ekologiczno-filozoficznym jest Schafera apoteoza pejza$u 

d(wi!kowego kanadyjskiej pó%nocy w eksponowanej przez niego „Idei Pó%nocy”. O ile 

dla Glenna Goulda „Idea Pó%nocy” %"czy%a si! przede wszystkim z pozytywn" 

samotno#ci" (solitude)162, dla Schafera jest ona no#nikiem ekologicznej czysto#ci i 

równowagi, cho& i on przyznaje, $e jest ona „surowa, przestrzenna i samotnicza”163. 

Schafera i Goulda wizje „Idei Pó%nocy” wydaj" si! wzajemnie uzupe%nia&, odnosz"c 

si! do podstawowej warto#ci zrównowa$onego wyciszenia. W#ród pism Schafera, 

dwa teksty odwo%uj" si! do „Idei Pó%nocy”. W North/White, krótkim komentarzu 

                                                             
162 Gould [1992]; Littler [1982]. 
163 Schafer [1977: 21]. 
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powsta%ym na kanwie utworu Schafera o tym samym tytule, kompozytor wypowiada 

si! na temat „gwa%tu kanadyjskiej Pó%nocy […], przeprowadzanego przez rz"d w 

konspiracji ze #wiatem biznesu i przemys%u.” Autor przeciwstawia si! niszczeniu nie 

tylko #rodowiska, lecz równie$ zatracaniu nieroz%"cznej z tym ostatnim Idei Pó%nocy, 

stanowi"cej niezb!dny element autentycznej kanadyjsko#ci – element pomagaj"cy w 

trudnym procesie ustalania to$samo#ci tego m%odego kraju. Tekst ko'czy si! 

dedykacj" w formie pochwa%y: „utwór ten jest dedykowany wspania%ej i 

niezniszczalnej idei Pó%nocy.” Kolejnym tekstem dotycz"cym omawianej idei jest 

manifest Music in the Cold. Jedynym cytowanym w literaturze przedmiotowej 

fragmentem manifestu jest jego pierwsza, najpi!kniejsza zwrotka: 

 
Tegoroczny "nieg spad# wcze"nie. 

To pocz$tek  nowej epoki lodowcowej. 

Wiatr wyje nam w  uszy, gdy kopiemy szukaj$c drewna pod "niegiem, 

a ja zastanawiam si%  

jak wp#ynie to na muzyk%? 

Zahartuje j$. 

Sprawi, &e zdrowo wyszczupleje, mo&e nawet do samej ko"ci. 

A jej forma stanie si% przejrzysta jak sopel lodu164. 

 

Nigdy jednak nie wspomina si! o dalszym ci"gu manifestu. Pe%na lektura ujawnia 

opowie#& o zag%adzie bu'czucznego, cywilizowanego Po%udnia i zem#cie prawowitej, 

ascetycznej Pó%nocy. My#li na temat sztuki (np. „Sztuka Pó%nocy jest sztuk" 

pow#ci"gliwo#ci / Sztuka Po%udnia jest sztuk" ekscesu”) szybko ust!puj" dziecinnej 

z%o#liwo#ci autora (“Premier po#lizgn"% si! na lodzie i z%ama% biodro. Ukazuj"c si! w 

telewizji, apelowa% do bia%ych %owców by / oszcz!dzili nasze dzieci. Ale odbiorniki 

telewizyjne zamarz%y i nie wida& go by%o na zachód od rzeki Sault Ste. Marie”165). 

Bardziej warto#ciowe fragmenty tekstu stanowi" spostrzegawcz" krytyk! 

ekspansywnej, rozrzutnej kultury i spo%ecze'stwa tzw. „Zachodu”. 

 W rozpatrzeniu ekofilozoficznych w"tków my#li Schafera warto zastanowi& si!, 

na jakim poziomie sytuuje si! ich etyczny wska(nik. Przyjmiemy tu poziomy ustalone 

przez Roberta Elliota, który dzieli swoje omówienie etyki ekologicznej, (oznaczaj"cej 

wg niego „zbiór zasad, które mog%yby kierowa& naszym post!powaniem wobec 

                                                             
164 Schafer [1984c: 64].  
165 Schafer [1984c: 72].  
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#rodowiska naturalnego”166), na cztery cz!#ci: „etyk! skoncentrowan" na cz%owieku”, 

„etyk! skoncentrowan" na zwierz!tach”, „etyk! skoncentrowan" na $yciu”, „prawa 

dla ska%?” i „holizm ekologiczny”. Ka$dy z wymienionych poziomów zawiera zakres 

nale$"cy do poziomów poprzednich, przy czym w ostatnim z nich dochodzi zmiana 

jako#ciowa, bowiem holizm ekologiczny dotyczy „statusu moralnego ca%ej biosfery i 

ekosystemu, nie pojedynczych elementów”.  

Kszta%t schaferowskiej etyki nie jawi si! w sposób jednoznaczny. Wymiar 

etyczny nie jest ponadto sformu%owany explicite, cho& wydaje si! towarzyszy& w 

sposób oczywisty ekofilozoficznie nastawionej narracji Schafera. Jak wspomnieli#my, 

wyst!puje u niego nacisk na cz%owieka jako na podstawowy „modu%” w #rodowisku 

d(wi!kowym. Wynika to po cz!#ci z tego, $e w%a#nie #rodowisko miast jest 

najbardziej zanieczyszczone pod wzgl!dem d(wi!kowym. Zwierz!ta nie s" w jego 

pismach bezpo#rednim podmiotem etyki d(wi!kowej (cho& status taki nie jest im z 

kolei odmawiany); mimo $e uczestnicz" one w prezentacji bogactwa odg%osów #wiata 

i sposobów komunikacji akustycznej, nie s" przedstawiane jako istoty zagro$one 

zanieczyszczeniem d(wi!kowym. Etyka skoncentrowana na $yciu w%"cza pod prawa 

etyczne ro#liny – które cho& nie posiadaj" zmys%u s%uchu – mog" odczuwa& i 

ró$norodnie reagowa& na wibracje powodowane falami d(wi!kowymi. U Schafera 

jednak temat ten nie jest podejmowany, cho& etyka wobec ro#lin przejawia si! w#ród 

tych elementów jego my#li które bezpo#rednio nie dotycz" d(wi!ku.  Prawa etyczne 

dla przedmiotów nieo$ywionych wydaj" si! by& szczególnie absurdalne w przypadku 

problematyki d(wi!kowej; o ile wykorzystywanie ska% w kamienio%omach polega na 

naruszaniu ich fizycznej integralno#ci, d(wi!k na ogó% nie funkcjonuje na takim 

poziomie ingerencji. Zjawiskiem zastanawiaj"cym jest jednak eksponowanie przez 

Schafera – w formie na ogó% metaforycznej – idei biologicznego i duchowego $ycia 

d(wi!ków (o czym za chwil!). Z tonu i tre#ci pism Schafera wydaje si!, $e 

reprezentuje on postaw! holistyczn" w wymiarze ogólno-ekofilozoficznym (nie 

specyficznie d(wi!kowym), natomiast poszczególne szczeble etyki ekologicznej 

odnosi do jej d(wi!kowego wymiaru w stopniu mniej wi!cej odzwierciedlaj"cym 

rzeczywiste akustyczne implikacje akustyczne i oddzia%ywanie d(wi!ku.  

 
 
 
 
                                                             
166 Elliot [1998: 327]. 
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2.3.  Ontologia 
 
W tym miejscu chcia%bym rozpatrzy& Schafera definicj! muzyki – jako w"tek nale$"cy 

do filozofii muzyki – i filozoficzne aspekty ontologii #rodowiska d(wi!kowego. Oba 

wi"$"ce si! ze sob" zakresy b!d" mia%y swój udzia% w przedstawionym nast!pnie 

kosmologicznym wymiarze koncepcji pejza$u d(wi!kowego. Definicj! pejza$u 

d(wi!kowego, z racji jej teoretyczno-naukowego brzmienia, umiejscawiam w dalszym 

rozdziale dotycz"cym zagadnie' teoretycznych.  

Definicja muzyki odgrywa niema%" rol! w zawi"zaniu podstawowych ideowych 

relacji mi!dzy muzyk" a #rodowiskiem d(wi!kowym. Najwcze#niejsz" prób! definicj! 

muzyki spotykamy u Schafera w transkrypcji lekcji muzyki z 1965 roku, gdzie w 

dyskusji z klas" szko%y #redniej ukazuje on nieadekwatno#& tradycyjnie 

kszta%towanych definicji i szeregu propozycji studentów. To, co pozostaje po 

zbiorowej dyskusji jest mocno okrojonym stwierdzeniem:  

 
„Muzyka jest organizacj" d(wi!ków (rytm, melodia, etc.) przeznaczon" do s%uchania”167.  

 

Elementy wzi!te w nawias nie s" uwa$ane za konieczne. Maksymalne wr!cz 

ograniczenie definicji wynika przede wszystkim z przedstawionej przez Schafera 

gwa%townej ekspansji zakresu d(wi!ków i #rodków wyrazowych mog"cych stanowi& 

elementy muzyczne.  

 Powy$szy cytat jest zarazem najbardziej tradycyjnym okre#leniem muzyki w 

pismach Schafera. Zwracaj"c si! do Johna Cage’a z pytaniem o jego definicj!, 

otrzymuje odpowied(: „Muzyka to d(wi!ki, d(wi!ki wokó% nas, czy jeste#my w sali 

koncertowej czy poza ni" – patrz Thoreau”168. Od 1968 roku nie przestaje cytowa& 

odpowiedzi ameryka'skiego kompozytora (umieszcza j" równie$ w Strojeniu !wiata); 

w improwizowanej anegdocie z tego roku wykorzystuje implikacje zbli$enia muzyki i 

#rodowiska d(wi!kowego: 

 
Zas%yszane w holu po premierze Pi$tej Beethovena: “No dobrze, ale czy jest to muzyka?” 

Zas%yszane w holu po premierze Tristana Wagnera: “No dobrze, ale czy jest to muzyka?” 

Zas%yszane w holu po premierze Sacre Strawi'skiego: “No dobrze, ale czy jest to muzyka?” 

Zas%yszane w holu po premierze Poematu elektronicznego Varese’a: “No dobrze, ale czy jest to  

muzyka?” 

                                                             
167 Schafer [1986b: 18].  
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Odrzutowiec rozcina niebo nad moj" g%ow", a ja pytam si!: “No dobrze, ale czy jest to muzyka? Mo$e 

pilot pomyli% swój zawód?”169. 

 

Wskazuj"c w historii muzyki dwudziestowiecznej na rozszerzenie roli perkusji w 

orkiestrze, wprowadzenie aleatoryki, d(wi!ków muzyki konkretnej i elektronicznej, 

Schafer opowiada si! za stosowno#ci" definicji Cage’a. O ile czynnik organizacji 

zostaje w pewnym zakresie odrzucony w kompozycjach aleatorycznych, odrzucenie 

elementu intencji nie wynika ju$ z historycznych przyk%adów podanych przez 

Schafera; jest to krok poczyniony za ameryka'skim kompozytorem. 

Przyj!cie aksjomatu to$samo#ci muzyki z d(wi!kami #rodowiskowymi 

prowadzi w retoryce Schafera do rozpowszechnienia charakterystycznych 

stwierdze', takich jak: „za ka$dym utworem muzycznym ukrywa si! kolejny utwór 

muzyczny – mikroskopijny #wiat wydarze' d(wi!kowych, które pochopnie uznajemy 

za ‘cisz!’”170. 

 Przechodz"c do ontologii #rodowiska akustycznego, zauwa$amy dalsze 

zacieranie si! granic mi!dzy muzyk" a #rodowiskiem. We wczesnym pi#mie z 1970 

roku pojawia si! podstawowa idea ca%o#ciowego #rodowiska-kompozycji:  

 
Bez przerwy rozbrzmiewa wokó% nas fascynuj"ca, makrokosmiczna symfonia. Jest to symfonia 

pejza$u d(wi!kowego #wiata. My natomiast jeste#my jej kompozytorami171.  

 

Wp%yw cz%owieka na kszta%t „#rodowiska-kompozycji”, rozwijany dalej w ramach idei 

wzornictwa akustycznego (tj. tworzenia ekologicznych #rodowisk d(wi!kowych), 

uwydatniony jest w eseju z 1973 roku: 

 
Czy d(wi!kowy pejza$ #wiata jest niezale$n" kompozycj" nad któr" nie mamy kontroli, czy te$ to my 

w%a#nie jeste#my jej twórcami i wykonawcami odpowiedzialnymi za jej form! i pi!kno?172. 

 

Sta%ym elementem wi!kszo#ci publikacji WSP z lat siedemdziesi"tych staje si! 

Krótkie wprowadzenie do Przedsi%wzi%cia Pejza&u D'wi%kowego !wiata, które 

                                                                                                                                                                                              
168 Schafer [1986d: 94]. Cytowane te$ w: Schafer [1973: 290] i [1997: 5].  
169 Schafer [1986d: 93].  
170 Schafer [1986d: 105].  
171 Schafer [1970: 3].  
172 Schafer [1982: 289]; por. [1977: 5]. 
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zawiera nast!puj"ce stanowisko, uj!te w ramach „afirmatywnej” fazy nauki o pejza$u 

d(wi!kowym:  

 
Przedsi!wzi!cie Pejza$u D(wi!kowego ,wiata zajmuje pozytywne stanowisko wobec sytuacji 

[zanieczyszczenia d(wi!kowego]: uznajemy d(wi!ki #rodowiska jako olbrzymi" makro-kulturow" 

kompozycj!, której cz%owiek i natura s" kompozytorami i wykonawcami173. 

 

W obliczu identycznej powtarzalno#ci powy$szego stwierdzenia i cytowanych my#li 

Schafera w ró$nych pismach (patrz przypisy), wypowied( w „Unesco Courier” (1976) 

staje si! szczególnie warto#ciow" wskazówk": 

 
Analogia #rodowiska akustycznego i muzyki mo$e dla niektórych by& dziwna; mam jednak szczególny 

powód by j" tu sugerowa&.  

 W muzyce, d(wi!ki s" istotne; muzyk jest ostro$ny, i nie rozrzuca ich bezcelowo. Celem 

muzyki jest osi"gni!cie równowagi i harmonii; wrogiem muzyki jest zmarnowana energia – ha%as. 

Uwa$am, $e rozpoczynaj"c projektowanie pejza$u d(wi!kowego #wiata, nale$y mie& na uwadze 

model, którym jest muzyka, bowiem przypomina on, $e naszym zadaniem b!dzie %"czenie nauki i 

sztuki dla dobra spo%ecze'stwa174. 

 

Wydaj"c sw" najwa$niejsz" ksi"$k! zaledwie rok pó(niej, Schafer raz jeszcze 

przywo%uje – pod nag%ówkiem „Orkiestracja jest zadaniem muzyka” – swoj" 

d(wi!kow" wizj!: 

 
W ksi"$ce tej b!d! traktowa% #wiat jako makrokosmiczn" kompozycj! muzyczn". […] Dzi#, wszystkie 

d(wi!ki nale$" do kontinuum mo$liwo#ci znajduj"cych si! wewn$trz wszechogarniaj$cego królestwa 

muzyki. Oto nowa orkiestra: uniwersum d(wi!kowe! A oto muzycy: wszyscy i wszystko co brzmi!175  

 

Powy$sze wypowiedzi znajduj" swe racjonalne uzasadnienie w historycznym 

poszerzaniu definicji muzyki. Funkcjonuj" one ponadto jako metafora maj"ca 

zobrazowa& zasad! wzornictwa d(wi!kowego, czyli swoistego ‘komponowania’ 

ekologicznego #rodowiska d(wi!kowego. Nie s" to zatem izolowane my#li 

stanowi"ce autonomicznie metafizyczny dogmat. Jednak wspó%istnienie innych, 

                                                             
173 World Soundscape Project [1972: druga karta recto], [1977a: 82], [1977b: 102], [1978: 165].  
174 Schafer [1976: 8]. 
175 Schafer [1977: 5]. Pierwsze zdanie cytatu znajduje si! równie$ (z zamian" s%owa „ksi"$ka” 
s%owem „esej”) w: Schafer [1982: 290]. Ostatnie dwa zdania cytatu znale(& mo$na równie$ w: 
Schafer [1986d: 95]. 
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daj"cych si! u%o$y& w pewn" kosmologiczn" ca%o#& elementów, decyduje o ich 

dodatkowym, poza-racjonalnym wymiarze. 

 
 
2.4.  Kosmologia 
 
Ekologiczne, a wi!c systemowe pojmowanie przedmiotu bada' i refleksji którym jest 

pejza$ d(wi!kowy wspó%gra u Schafera ze specyficznym, „wielog%osowym” w"tkiem 

filozoficznym. Cho& nie jest on explicite sformu%owany przez Schafera w postaci 

integralnej, mo$e by& nazwany kosmologicznym wymiarem idei soundscape. Wymiar 

ten odnosi& si! b!dzie tu do takich sugestii i w"tków w pismach Schafera, które 

sk%adaj" si! w my#li czytelnika na pewien obraz porz"dku wszech#wiata, 

zawieraj"cego elementy quasi mistyczne. Zakres ten jest wyj"tkowo mocno zwi"zany 

z muzyk", %"cz"c si! ponadto z omówion" powy$ej definicj" muzyki. W pismach 

Schafera znajduje si! wystarczaj"ca ilo#& przes%anek, by uprawomocni& tez! o 

istnieniu kosmologicznego wymiaru filozofii pejza$u d(wi!kowego: 

  

1. Uto$samianie muzyki ze #rodowiskiem d(wi!kowym i vice versa 

2. Wykorzystywanie zwrotów j!zykowych %"cz"cych muzyk! ze #rodowiskiem 

d(wi!kowym 

3. Eksponowanie cech muzycznych w ramach analizy nie-muzycznego pejza$u  

d(wi!kowego [TE] 

4. Wypowiedzi dotycz"ce „biologicznego”, „duchowego”, b"d( „spo%ecznego” $ycia  

d(wi!ków 

5. Eksponowanie koncepcji harmonii sfer, wraz z tez" sugeruj"c" jej wiarygodno#& 

[HI] 

6. Odno#niki do istnienia Boga Stwórcy 

 

Ad. 1 (Uto$samianie muzyki ze #rodowiskiem d(wi!kowym i vice versa) 

Odniesienia tego rodzaju zosta%y przedstawione w powy$szym omówieniu aspektów 

schaferowskiej ontologii muzyki i #rodowiska d(wi!kowego; przeniesione mog" by& 

tu w ca%o#ci. 

 

Ad. 2 (Wykorzystywanie zwrotów j!zykowych %"cz"cych muzyk! ze #rodowiskiem 

d(wi!kowym) 
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Ca%o#ciowemu porównaniu b"d( uto$samianiu #rodowiska d(wi!kowego z muzyk" 

towarzyszy niezliczona ilo#& zwrotów j!zykowych, funkcjonuj"cych na zasadzie 

metafory, porównania, przeno#ni i analogii, które %"cz" oba zakresy. Poniewa$ jest to 

w porównaniu do innych elementów do#& „p%ytki” poziom opisywanego wymiaru 

quasi-kosmologicznego, wystarczy poda& tu kilka przyk%adów wyj!tych z narracji 

Schafera:  

 
Jeden pies wyskamla% solow" ari! z krzykliw" wyrazowo#ci" w%oskiego tenora.  

[…] pies zacz"% szczeka&, a nast!pnie rozbrzmia%a polifonia psów176.  

 

Nawet w ci"gu godziny odg%os [#niegu] mo$e si! ca%kowicie zmieni& […] chodz"c po cichych drogach, 

rozbudowujemy repertuar kroków177.  

 

[…] zielona $aba gra na band$o […]178 

 

Przyciszone d(wi!ki kot%ów, wygrywane przez deszcz na brzegu Oceanu Spokojnego […]179 

 

Podobne zwroty znale(& mo$na równie$ w cytowanej przez Schafera literaturze 

(ród%owej, s%u$"cej przedstawieniu historii pejza$u d(wi!kowego. Ich du$a liczba 

stwarza wyobra$eniow" zgodno#& ogólnego j!zyka wypowiedzi i dyskursu autora z 

ideowymi za%o$eniami omówionymi w pkt. 1.  

 

Ad. 3 (Eksponowanie cech muzycznych w ramach analizy pejza$u d(wi!kowego) 

Jednym z elementów cz!sto zaznaczaj"cych si! w analizach nie-muzycznego 

pejza$u d(wi!kowego uwydatnianie zjawisk posiadaj"cych pewne cechy muzyczne 

[TE]. Poniewa$ nie jest to sformu%owanym postulatem, mo$na domy#la& si!, $e 

tendencja ta wynika po pierwsze z kompozytorskiego wykszta%cenia cz%onków WSP, 

a po drugie z ideowej orientacji Schafera, d"$"cej do uto$samiania #rodowiska 

d(wi!kowego i muzyki. W uwydatnianiu „muzycznego” wska(nika #rodowiska 

d(wi!kowego w ramach bada' pejza$u d(wi!kowego istotn" rol! odgrywa pi!& 

g%ównych elementów: 

  
                                                             
176 Schafer [1998b: 112 i 108]. Por. omówienie obu cytatów (i nast!pnego cytatu) w kontek#cie 
“g%!bokich” rodzajów uto$samiania #rodowiska d(wi!kowego z muzyk" w: Kapela'ski [2000]. 
177 Schafer [1998b]. 
178 Schafer [1977: 37]. 
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a) Wybór integralnych przedmiotów bada'.  

,rodowiska pozostaj"ce w kr!gu analitycznego zainteresowania soundscape studies 

najcz!#ciej tworz" pewne integralne ca%o#ci: czasowe, b!d"ce najcz!#ciej wycinkiem 

cyklicznym (doba, miesi"c, rok, itp.) i przestrzenne (konkretna wie#, konkretne 

miasto, lub okre#lony punkt wraz z wyznaczonym s%uchowo horyzontem, tworz"cym 

quasi-kolisty zasi!g). Dbanie o integralny kszta%t przedmiotu bada' i wprowadzenie 

jego podzia%u czerpie po cz!#ci z projekcji cech formalno-muzycznych, co przejawia 

si! w wykorzystaniu terminów muzycznych (np. „rekapitulacja”). 

b) Uwydatnianie okre#lonych wysoko#ci d(wi!ku i modeli rytmicznych.  

Analizy pejza$u d(wi!kowego zwracaj" uwag! na tony produkowane przez 

technologi! elektryczn" (lodówki, druty elektryczne, telefony, syreny policyjne) i inne 

urz"dzenia (np. syreny t%okowe, gwizdki poci"gów)180. Zaznaczona jest ró$nica 

cz!stotliwo#ci w%a#ciwych dla nat!$enia pr"du na poszczególnych kontynentach (i 

odpowiadaj"cych im nazw d(wi!ków muzycznych – gis’ i h’)181 i ró$nic 

wysoko#ciowych pozosta%ych z wymienionych (róde% d(wi!ku. Najdobitniejszym 

przyk%adem projekcji muzycznych kategorii wysoko#ci d(wi!ku – projekcji, w której 

dochodzi do wykorzystania kategorii tonalno-funkcyjnych – jest analiza d(wi!ków 

elektrycznych roz%o$onych przestrzennie w pejza$u d(wi!kowym jednej z badanych 

wiosek. Schafer i jego grupa badawcza wk%ada z nich dominant! septymow", 

rozwi"zuj"c j" na trójd(wi!k (z%o$ony z innych d(wi!ków znalezionych w tym samym 

#rodowisku) w którym dodana zostaje hipotetyczna, de facto nieistniej"ca tercja i 

pryma. 

W ramach analiz pejza$u d(wi!kowego uwydatnione s" równie$ periodyczne 

cykle rytmiczne i inne %atwo uchwytne ukszta%towania rytmiczne, przy czym podlegaj" 

one cz!sto muzycznej notacji. Za przyk%ad mo$e tu pos%u$y& rytmiczna notacja 

odg%osów w ku(ni i rytmów kó% poci"gu182. O wiele g%!bsze i bardziej holistyczne 

podej#cie do rytmu – cho& mniej muzyczne w dos%ownym sensie notacji –eksponuje 

Schafer w oddzielnym rozdziale Strojenia !wiata, zatytu%owanym „Rytm i tempo w 

pejza$u d(wi!kowym”183. -"czy si! ono #ci#le z nast!pn" omawian" cech". 

 
                                                                                                                                                                                              
179 Schafer [1977: 19].  
180 Najbogatszymi (ród%ami pod tym wzgl!dem s": Five Village Soundscapes (World Soundscape 
Project [1977a: passim]) i European Sound Diary (World Soundscape Project [1977b: passim]).  
181 Mapy “elektrycznych” wysoko#ci brzmieniowych podane s" w: World Soundscape Project [1978: 7]. 
182 Schafer [1977: odpowiednio s. 58 i 114]. 



 

102 

c) Zainteresowanie modelami cyklicznymi.  

Rytm zjawisk rzucony na osi czasu, zwykle ograniczonej do pewnej integralnej 

ca%o#ci (patrz pkt. a), tworzy regularno#ci cykliczne typowe dla zainteresowa' analizy 

pejza$u d(wi!kowego. Przyk%adowymi przedmiotami s" okre#lone lub hipotetyczne 

(przeci!tne) #rodowiska naturalne, wiejskie, i wirtualne (np. rytm nast!pstw cz"stek 

formalnych transmisji radiowych takich jak audycja, reklama, utwór muzyczny). 

Upostaciowanie wykresowe cyklów znów przywo%uje skojarzenia formalno-muzyczne, 

partycypuj"c w Schafera projekcji elementów muzycznych w #rodowisko d(wi!kowe. 

Pewne j!zykowe zwroty (np. „ostinato morza”184) s" tu równie$ charakterystyczne. 

d) Eksponowanie quasi-muzycznych odg%osów pewnych zwierz"t.  

,piew ptaków opisywany j!zykiem muzycznym na zasadzie poetyckiego porównania 

wpisuje si! w lini! cytatów przytaczanych przez Schafera z literatury pi!knej. Innymi 

razy wychodzi poza te ramy, wchodz"c w zakres naukowo-orientowanej narracji 

autora:  

 
Pie#ni wielu ptaków zawieraj" powtarzane motywy, i chocia$ funkcja powtórze' jest cz!sto niejasna, 

melodyczne motywy przewodnie, wariacje i rozwini!cia wykazuj" pewne podobie'stwa do 

melodycznych zabiegów w muzyce, wykorzystywanych m.in. przez trubadurów, jak równie$ Haydna i 

Wagnera185. 

 

Schafer opisuje te$ muzyczne cechy #piewu d%ugop%etwca hubaka186, których 

badania zosta%y upowszechnione w latach siedemdziesi"tych, staj"c si! cz!#ci" 

nurtu bio-muzyki. Prezentuje przy tym zapis takiego #piewu z zaznaczonymi 

tematami, motywami i ich przekszta%ceniami187.   

e) Wskazywanie na istnienie wykonywanej b"d( odtwarzanej w #rodowisku 

muzyki. Jest to prawdopodobnie najpospolitszy z opisywanych elementów 

„umuzyczniaj"cych” pejza$ d(wi!kowy. G%o#ne lub niepotrzebne odtwarzanie muzyki 

w miejscach publicznych odnotowywane jest przede wszystkim jako zjawisko 

niepo$"dane. Pozytywn" rol! muzyki w plenerze upatruje Schafer w muzyce kultur 

                                                                                                                                                                                              
183 Schafer [1977: 226-236]. 
184 Schafer [1977: 17]. 
185 Schafer [1977: 30-31]. 
186 Ten gatunek wieloryba potrafi “od#piewa&” kilkudziesi!ciominutow" “pie#'” z “tematami” i ich 
przekszta%ceniami, po czym powtórzy& j" identycznie. Badania wykaza%y równie$, $e pie#ni te 
ewoluuj" na przestrzeni lat.  
187 Schafer [1977: 36-38]. 
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tradycyjnych i we wspó%czesnych rozwi"zaniach akustycznych (tj. nie 

elektroakustycznych) w ramach idei wzornictwa d(wi!kowego [KU, WZ]. 

 

Ad. 4 (Wypowiedzi dotycz"ce „biologicznego”, „spo%ecznego”, b"d( „duchowego” 

$ycia d(wi!ków) 

Du$a cz!#& do#& specyficznego w"tku, jakim jest Schafera odnoszenie si! do 

d(wi!ków jako do bytów $ywych, jest osadzona w wymiarze praktyczno-ilustracyjnym 

i metaforycznym, wyst!puj"cym szczególnie wyra(nie w kontek#cie pism 

pedagogicznych [PE]: 
 
D(wi!k [tone] przecina cisz! (#mier&) swym rozedrganym $yciem. Bez wzgl!du na to jak cicho czy 

g%o#no, mówi jedn" rzecz: „$yj!.” […] Utrzymaj d(wi!k przez d%ugi czas, przynajmniej póki nie obejmie 

go ca%kowita nuda. Klasa musi odczu& stopniow", powoln" #mier& jednostajnego d(wi!ku. Popro# 

[klas!] o pomys% jak nada& d(wi!kowi nowe $ycie188. 

 

W podobnym kontek#cie odbywa si! opisywanie akustycznej obwiedni d(wi!ku, w 

którym wykorzystane s" okre#lenia takie jak: „pocz!cie”, „narodziny/dzieci'stwo”, 

„dojrza%o#&”, „wiek starczy”, „#mier& (pogrzeb)”, „biografia”189 [AK]. 
Rozwijaj"c bogaty zestaw metafor, Schafer nieco dalej mówi o „spo%ecznym” 

$yciu d(wi!ków:  

 
Rozmawiali#my o $yciu pojedynczych d(wi!ków. S" one jednak fragmentami pe%niejszego $ycia 

spo%ecznego, które nazywamy kompozycj" muzyczn"”190 [SO].  

 

Retoryka ta znajduje swoje racjonalne uzasadnienie:  

 
Gdy mówimy w ten sposób, u$ywamy metafory, bowiem w rzeczywisto#ci d(wi!k sk%ada si! z 

nie$ywych wibracji mechanicznych. To antropomorficzna preferencja sk%ania nas do mówienia o 

muzyce w tak wielkich metaforach jak czynno#& przywo%ywania d(wi!ków do $ycia i nadawania im 

egzystencji spo%ecznej191.  

 

                                                             
188 Schafer [1986c: 53].  
189 Schafer [1986d: 146]. Por. podobne miejsce w: Schafer [1977: 129-130], gdzie powy$sze analogie 
s" znacznie ograniczone.  
190 Schafer [1986d: 149].  
191 Schafer [1986d: 144]. 
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Jednak w innych miejscach, odniesienia do „$ycia d(wi!ków” pojawiaj" si! bez 

powy$szego komentarza, i to poza kontekstem pedagogicznym. Pozostaj" one 

metaforami domy#lnymi, funkcjonuj"c w pewnym zawieszeniu semantycznym i 

stwarzaj"c wraz z pozosta%ymi quasi-kosmologicznymi elementami pewn" 

ca%o#ciow", poniek"d fantastyczn" wizj! #wiata d(wi!ków.  

Element ten jest w pewnym sensie kontynuacj" j!zykowych (wyra$eniowych) 

funkcji omówionych w pkt. 2. Spójrzmy na kilka przyk%adowych wyra$e': 

   
[…] w odniesieniu do jednostajnego, niezmiennego d(wi!ku [flat line in sound] nie istnieje odczucie 

trwania. D(wi!k taki jest ponadbiologiczny. Mo$na mówi& o biologicznym $yciu d(wi!ków naturalnych. 

Rodz" si!, rozkwitaj" i umieraj". Natomiast generator lub urz"dzenie klimatyzacyjne nie umieraj"; 

dostaj" transfuzj! i $yj" niesko'czenie d%ugo192. 

 

[…] populacja d(wi!ków na #wiecie wzrasta […]193.  

 

,wiat cierpi dzi# na nadmiern" populacj! d(wi!ków194. 

 

Nie mo$na dok%adnie powtórzy& $adnego d(wi!ku. […] Ka$dy d(wi!k pope%nia samobójstwo i nigdy 

ju$ nie powraca195. 

 

Jeszcze jeden moment tekstowy wymaga uwagi. W Strojeniu !wiata, przy omówieniu 

odbicia fali d(wi!kowej od p%askiej powierzchni i wynikaj"cego efektu lustrzanego 

(który ma wg autora sprawia& wra$enie istnienia drugiego (ród%a d(wi!ku 

usytuowanego za odbijaj"c" powierzchni") Schafer specjalnie wprowadza nut! 

tajemniczo#ci, jakby preferuj"c wyobra$enie o d(wi!ku-duchu ni$ akustyczne 

wyt%umaczenie tego zjawiska [AK]. Nawi"zuje do niego w pó(niejszej publikacji, 

mówi"c wprost, i$ akustycy „sp%ycaj" spraw!”. ,wiadczy to bezsprzecznie o 

swoistym „odrywaniu” si! pewnych obrazów wyobra$eniowych Schafera od statusu 

metafory w sfer! specyficznej ezoteryczno#ci.  

 

 

 

                                                             
192 Schafer [1977: 78]. 
193 Schafer [1977: 158]. 
194 Schafer [1977: 71]. 
195 Schafer [1993: 162]. Warto zauwa$y&, $e fragment ten zaczerpni!ty jest z wiersza Schafera. 
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Ad. 5 (Eksponowanie koncepcji harmonii sfer, wraz z tez" sugeruj"c" jej 

wiarygodno#&) 

Swoi#cie „przestrzennym” rozszerzeniem zakresu poj!cia „#rodowiska jako muzyki”, 

zawartym po cz!#ci w Schafera definicjach muzyki (patrz Ad. 1), s" powtarzaj"ce si! 

w jego pismach odniesienia do koncepcji harmonii sfer. W The New Soundscape, 

dyskusja na temat harmonii sfer zajmuje jeden rozdzia% (umieszczony po rozdziale 

dotycz"cym nies%yszalnych zjawisk d(wi!kowych), natomiast w The Tuning of the 

World stanowi epilog, który nast!puje po rozwa$aniach o ciszy i jej warto#ci196. 

)adna z powy$szych dyskusji nie jest usytuowana w ci"gu historycznych rozwa$a' 

Schafera, tak mocno rozbudowanych w jego podstawowym dziele, znajduj"c si! 

raczej w sferze zagadnie' filozoficzno-ideowych. Stanowi to wst!pny argument 

przypisania tych ust!pów do kosmologicznego, a nie filozoficzno-historycznego 

wymiaru koncepcji pejza$u d(wi!kowego.  

 Po wst!pnym przybli$eniu koncepcji harmonii sfer, Schafer przedstawia 

nast!puj"cy ci"g logiczny, który – jak twierdzi – zgadza si! z tez" #redniowiecznych 

my#licieli, wedle których d(wi!k doskona%y jest niezauwa$alny dla niedoskona%ego 

cz%owieka, usytuowanego w niedoskona%ym #wiecie: 

 

a) Wszystkie d(wi!ki s" „niedoskona%e”, poniewa$ zawieraj" pocz"tkowe transjenty 

b) Hipotetyczny d(wi!k „doskona%y”, by uwolni& si! od transjentów, musia%by powsta& 

bardzo dawno temu (np. w momencie powstania wszech#wiata) 

c) Ci"g%y, doskona%y d(wi!k, rozpocz!ty przed powstaniem ludzko#ci, 

prawdopodobnie nie by%by przez cz%owieka #wiadomie postrzegany jako d(wi!k, lecz 

jako cisza 

d) Harmonia sfer mo$e by& zespo%em takich w%a#nie d(wi!ków (nie mo$e zatem by& 

postrzegana) 

 

W tek#cie z 1968 roku Schafer oscyluje mi!dzy ostro$nym asekurowaniem si!, a 

popieraniem tej sugestii: 

 
No có$, teraz wejdziemy na teren czystej spekulacji […]. […] Przez d%ugi okres czasu [koncepcja ta] 

uznawana by%a za niem"dry pomys%. Bywa jednak, $e ludzie w tajemniczy, intuicyjny sposób 

wyczuwali co# bez wiedzy dlaczego mia%oby to by& prawd", a dopiero pó(niej nauka rehabilitowa%a i 

                                                             
196 Por. odpowiednio: Schafer [1986d: 132-138], [1977: 260-262]. 
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uprawomocnia%a ich my#l. Chc! tu powiedzie& jedynie to, $e ci staro$ytni uczeni wierzyli, $e d(wi!k 

doskona%y postrzegaliby#my jako cisz!!197 

 

W 1976 roku nie powstrzymuje si! od pe%niejszej afirmacji tej idei, rozwijaj"c j" w 

ostatnich s%owach swego dzie%a: 
 

Czy cisz! mo$na us%ysze&? Owszem – je#li zdo%aliby#my przed%u$y& swoj" #wiadomo#& ku 

wszech#wiatowi i niesko'czono#ci, mogliby#my us%ysze& cisz!. Stopniowo, poprzez praktyk! 

kontemplacji, mi!#nie i umys% rozlu(niaj" si!, a ca%e cia%o otwiera si!, by sta& si! s%uchem. Gdy 

indyjski jogin osi"ga stan uwolnienia od zmys%ów, s%yszy an(hat% – d(wi!k „niepobudzony” [unstruck]. 

Osi"gni!ta jest wtedy doskona%o#&. Ujawniony jest tajemny hieroglif Wszech#wiata. Liczba staje si! 

s%yszalna i sp%ywa w dó%, wype%niaj"c odbiorc! brzmieniami [tones] i #wiat%em198.  

 

Zwie'czenie Strojenia !wiata afirmacj" pozytywnie przez cz%owieka postrzeganej 

ciszy, pozostaj"cej w intymnym zwi"zku z d(wi!kiem i wszech#wiatem, stanowi 

swoiste apogeum normatywno-filozoficznego w"tku koncepcji pejza$u d(wi!kowego, 

przedstawionego w ko'cowej cz!#ci ksi"$ki Schafera. 

 

Ad. 6 (Odno#niki do istnienia Boga Stwórcy) 

Omówienie tego elementu rekonstruowanej kosmologii przeniesiemy do dzia%u 

teologii. 

 
 
2.5.  Teologia 
 
O ile pisma Schafera zawieraj" wielokrotne ust!py odnosz"ce si! do problemów 

religioznawczych, znale(& mo$na równie$ wypowiedzi, które mog" by& odczytane 

jako przejawy wiary autora w istnienie Boga Stwórcy, maj"cego swój udzia% w 

kszta%cie, istocie, b"d( genezie pejza$u d(wi!kowego #wiata. Jedna z takich 

wypowiedzi pojawia si! szczególnie cz!sto: 

 
Bóg by% pierwszorz!dnym in$ynierem akustycznym. My radzili#my sobie gorzej199. 

 

[…] Bóg by%, lub jest, mi!dzy innymi, pierwszorz!dnym in$ynierem akustycznym200.  

                                                             
197 Schafer [1986d: 136]. 
198 Schafer [1977: 262]. 
199 Schafer [1970a: 23]. 
200 Schafer [1993: 9]. 
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Bóg by% pierwszorz!dnym in$ynierem akustycznym. My radzili#my sobie gorzej w projektowaniu 

naszych maszyn. Bowiem ha%as jest utracon" energi"201. 

 

Bóg by% pierwszorz!dnym in$ynierem akustycznym. Stworzone przez niego maszyny nie traci%y energii 

z powodu ha%asu. Czemu nie umiemy si! uczy& od in$ynieryjnego geniuszu Boga?202 

 

W"tki religijne i ogólny wyd(wi!k mistyczny wybranych wypowiedzi Schafera 

funkcjonuj" jako pozytywny element jego #wiatopogl"du, cho& na ogó% brak jest w 

nim jednoznacznych deklaracji wiary. Najwyra(niej sformu%owane stanowisko 

pochodzi z ustnej wypowiedzi dotycz"cej w%asnej pracy twórczej (tekstu tego nie 

zaliczyli#my jednak do zespo%u (róde% b!d"cych przedmiotem pracy, poniewa$ nie 

jest pismem Schafera):  

 
Nie cierpi! komponowa&, bo jest to rzecz wyj"tkowo trudna. D%ugo zastanawiam si! nad nowym 

utworem. W miar! jak nabiera kszta%tu, staj! si! coraz bardziej niecierpliwy i przewra$liwiony, a$ 

wreszcie wiem, $e nie mog! ju$ tego d%u$ej odwleka&, $e musz! usi"#& i zacz"& pisa&. To w%a#nie 

mam na my#li, gdy mówi! o stawianiu czo%a prawdziwym problemom duchowym, to znaczy 

problemom religijnym, bo religia – w swej najg%!bszej istocie – dotyczy ustanawiania porz"dku ponad i 

chaosem i przeciwko niemu; zajmuje si! tym równie$ sztuka. Stwórca da% nam ten rodzaj intuicji gdy 

stwarza% nas i ca%y wszech#wiat, sprawiaj"c aby porusza% si! w tak precyzyjny i bardzo wytworny 

sposób203.  

 

Powy$sze zwierzenie wspó%gra z okre#lonymi elementami filozofii pejza$u 

d(wi!kowego: odniesienie do tworzenia porz"dku w sztuce przypomina Schafera 

wczesn" definicj! muzyki, a uwaga o przemy#lanym funkcjonowaniu wszech#wiata 

wydaje si! by& echem eksponowanej przez Schafera koncepcji harmonii sfer. 

Istnienie Boga dope%nia obraz kosmologicznego wymiaru pejza$u d(wi!kowego 

#wiata, znakomicie wpisuj"c si! w ogólny wyd(wi!k pism Schafera.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
201 Schafer [1977: 207]. 
202 Schafer [1986d: 163].  
203 Such [1972: 160-161].  
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2.6.  Podsumowanie: wyznaczniki zakresu zagadnie" filozoficznych 
 
Materia! – Ekstensywno#$ / intensywno#$:  
– aksjologia jako dominanta ogólnego nastroju wypowiedzi 

– s%aba obecno#& odniesie' do wspó%czesnych pr"dów filozoficznych (oprócz 

ekofilozofii) 

Autonomia / heteronomia dziedzinowa:  

– znaczna autonomia dziedzinowa, pozwalaj"ca na integralne przedstawienie 

zakresu filozoficznego 

– odno#niki do koncepcyjnych za%o$e' innych dziedzin 

– zwi"zki kosmologii z teori" (analiz" i notacj") 

– wyra(ne nacechowanie koncepcyjnymi elementami ekologii 

– aksjologia %"czy zakres filozoficzny z zakresem estetyki 

Muzyka / #rodowisko d%wi&kowe:  

– w ramach kosmologicznego i ontologicznego wymiaru filozofii, wybitne scalanie 

problematyki muzycznej i #rodowiskowej 

– uwydatnienie problematyki muzyczno-ekologicznej 

Wa'niejsze odniesienia dziedzinowe:  

P(EK); P(SOZ); WZ; KU; TE; PE; AK; SO; HI  

Metoda / przedmiot:  

– filozofia jako metoda oddzia%ywuj"ca na koncepcyjne za%o$enia innych dziedzin 

– filozofia jako przedmiot sozologii (nauki o ochronie #rodowiska) i ekologii 
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Rozdzia! 3.  Teoria [TE] 
 

Teoretyczny zakres koncepcji pejza!u d"wi#kowego w znacznym stopniu wi$!e si# z 

tymi pismami, które eksponuj$ za%o!enia nauki o pejza!u d"wi#kowym (soundscape 

studies) i przedstawiaj$ badania prowadzone w jej obr#bie. Delimitacja 

teoretycznego zakresu koncepcji pejza!u d"wi#kowego nie jest jednak %atwym 

zadaniem zwa!ywszy, !e tak jak w wielu innych naukach, teori# identyfikowa& mo!na 

je'li nie z ca%o'ci$, to przynajmniej z du!$ cz#'ci$ danej dziedziny. Powi$zania 

mi#dzy trzema zakresami: dziedzin$ pojmowan$ jako ca%o'&, cz#sto w przypadku 

nowych dziedzin “interdyscyplinarnych” poprzedzan$ przedrostkiem “teoria”, np. 

“teoria komunikacji”; problemu tego cz#'ciowo tylko unikamy zamieniaj$c je s%owem 

“nauka”204), jej dzia%em systematycznym, czyli teoretycznym (szczególnie w 

terminologii angielskiej) i teori$ rozumian$ jako jeden z elementów dzia%u 

systematycznego, s$ nie tylko nierozerwalne, lecz cz#sto nie do ko(ca zdefiniowane, 

a ich rozpatrzenie wychodzi daleko poza ramy niniejszej pracy.  

W prezentowanej tu analizie, omówienie teoretycznego zakresu koncepcji 

pejza!u d"wi#kowego nie b#dzie identyfikowa%o teorii z omawian$ koncepcj$, ani z 

nauk$ o pejza!u d"wi#kowym, ani wreszcie z jej hipotetycznym dzia%em 

systematycznym. Poniewa! ten ostatni ulega w niniejszej pracy analizie podzia%owi 

na poszczególne dziedziny sk%adowe, podstawowym pytaniem jest: co, po takiej 

w%a'nie analizie, pozostaje w gestii „teorii”? Jest to pytanie trudne, poniewa! równie! 

teoretyczne zagadnienia interdyscyplinarnej koncepcji pejza!u d"wi#kowego s$ 

tworami w pewnym stopniu heteronomicznymi. Okazuje si#, !e nawet analityczne 

kategorie pejza!u d"wi#kowego wypracowane przez Schafera s$ ukierunkowane na 

wch%anianie przes%anek natury psychologicznej i socjologicznej. O ile autonomiczna 

analiza utworu muzycznego mo!e mie& sens, 'ci'le abstrakcyjna analiza pejza!u 

d"wi#kowego zaprzecza%aby istocie omawianej koncepcji. Z t$ 'wiadomo'ci$, 

uzyskan$ poprzez prób# wyodr#bnienia wzgl#dnie autonomiczno-teoretycznej grupy 

zagadnie(, przedstawione b#d$ kategorie teoretyczne w postaci „pustych foremek”, 

które w pismach Schafera s$ natychmiast „wype%niane” lub uzupe%niane 

odniesieniami do pozosta%ych dziedzin. W obliczu zagro!enia „rozrostu” zakresu 

                                                             
204 Do wyra!enia „soundscape theory” ogranicza si# Adams w okre'laniu pism Schafera dotycz$cych 
pejza!u d"wi#kowego lecz nie %$cz$cych si# w wyra"ny sposób z zakresem pedagogicznym. Adams 
[1979: 235-244]. 
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teoretycznego (z podobnym niebezpiecze(stwem mieli'my do czynienia w 

przypadku zagadnie( filozoficznych, mog$cych uto!sami& si# ze znaczn$ cz#'ci$ 

koncepcji pejza!u d"wi#kowego), skoncentrujemy si# na przedstawieniu kategorii 

analitycznych, klasyfikacyjnych i problematyki notacyjnej. 

 
 
3.1.  Teoretyczno-analityczne kategorie pejza"u d#wi$kowego 
 
Analiza pejza!u d"wi#kowego operuje specyficznymi poj#ciami, wiele z których jest 

stworzonymi przez Schafera neologizmami, lub adaptacjami istniej$cych ju! 

terminów. Przedstawimy je tu w porz$dku „od ogó%u do szczegó%u”. Nie oznacza to 

jednak, !e analiza pejza!u d"wi#kowego jest analiz$ dedukcyjn$. Poniewa! pejza! 

d"wi#kowy podlega bezpo'rednim badaniom na ka!dym ze swych poziomów 

(ca%o'&, cz#'&, b$d" pojedynczy sk%adnik), problem indukcji i dedukcji, istotny w 

teoriach hermetycznych, w których poszczególne poziomy hierarchii wynikaj$ 'ci'le z 

poprzedniego poziomu, nie odgrywa w tym przypadku !adnej decyduj$cej roli.  

Przegl$d kategorii analizy pejza!u d"wi#kowego nale!y zacz$& od 

poszerzenia naszej znajomo'ci definicji samego terminu soundscape. U zarania 

dzia%alno'ci WSP, Schafer wprowadzi% proste jego pojmowanie: 

 
Pejza! d"wi#kowy, wedle mojej ówczesnej definicji [ok. 1970 r. – przyp. M. K.] mia% by& rozumiany 

jako ca%o'& 'rodowiska d"wi#kowego, %$cznie ze wszystkim ha%asem, muzyk$, odg%osami naturalnymi, 

ludzkimi i technologicznymi205.  

 

W Strojeniu !wiata znajdujemy definicje poszerzone o element analizy i bada(. 

Ponadto, podporz$dkowuj$ one pod omawiany termin równie! kompozycj# 

muzyczn$ (nie tylko „muzyk#”, jak powy!ej): 

 
Pejza! d"wi#kowy jest dowolnym obszarem akustycznym poddanym badaniom. Pejza!em 

d"wi#kowym mo!emy nazywa& kompozycj# muzyczn$, audycj# radiow$ lub 'rodowisko 

d"wi#kowe206. 

 

PEJZA) D*WI+KOWY: 'rodowisko d"wi#kowe [sonic environment]. Technicznie rzecz bior$c, chodzi 

o dowoln$ cz#'& 'rodowiska d"wi#kowego pojmowanego jako obszar poddany badaniom. Termin ten 

                                                             
205 Schafer [1993: 104].  
206 Schafer [1977: 7]. 
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mo!e si# odnosi& do rzeczywistych 'rodowisk, b$d" abstrakcyjnych konstrukcji, takich jak muzyczne 

kompozycje lub monta!e nagra( ta'mowych, szczególnie gdy s$ one rozumiane jako 'rodowisko207. 

 

Definicja pejza!u d"wi#kowego w Handbook of Acoustic Ecology wnosi dodatkowy 

nacisk na jego element psychologiczny i socjologiczny: 

 
PEJZA) D*WI+KOWY: Jest to 'rodowisko d"wi#ków ('rodowisko d"wi#kowe) [an environment of 

sound (sonic environment)], pojmowane z naciskiem na sposób, w który jest ono postrzegane przez 

jednostk# lub spo%ecze(stwo. Pejza! d"wi#kowy zale!y wi#c od stosunku mi#dzy jednostk$ i 

dowolnym 'rodowiskiem d"wi#kowym. Termin ten mo!e odnosi& si# do rzeczywistych [actual] 

'rodowisk, lub abstrakcyjnych konstrukcji, takich jak kompozycje muzyczne i monta!e nagra( 

ta'mowych, szczególnie gdy s$ one rozumiane jako sztuczne 'rodowisko208.  

 

O ile wprowadzenie do definicji pejza!u d"wi#kowego elementów analizy i ludzkiego 

kontekstu jest istotne (wskazywa%o bowiem na podj#cie przez Schafera i WSP 

percepcyjnie ukierunkowanych bada(), o tyle uwzgl#dnienie w niej kompozycji 

muzycznej nie by%o postulatem ani wynikiem konkretnych analiz utworów 

muzycznych. Analiza pejza!u d"wi#kowego jest analiz$ 'rodowiska d"wi#kowego, 

lub analiz$ audycji i programów radiowych – nigdy jednak nie oznacza analizy 

utworów muzycznych. Znaczenie elementu muzycznego w powy!szych analizach 

przejawia si# jednak w uznaniu pewnej analogii mi#dzy 'rodowiskiem d"wi#kowym a 

utworem muzycznym. Analogia ta jest widoczna w adaptacji pewnych terminów i 

poj#& muzycznych do potrzeb analizy pejza!u d"wi#kowego, a co za tym idzie – 

kontynuacj$ zarysowanego przez nas w rozdziale filozoficznym nanoszenia my'lenia 

muzycznego na 'rodowisko akustyczne.   

Z pomi#dzy dwóch rodzajów pojmowania terminu „przestrzeni akustycznej” 

(acoustic space) w analizowanych pismach, szersze odnosi si# do „postrzeganego 

pola obejmowanego przez pejza! d"wi#kowy, bez wzgl#du na to, czy jest 

'rodowiskiem rzeczywistym [actual] czy wyobra!onym, np. wytworzonym za pomoc$ 

nagrania ta'mowego i kilku g%o'ników”209. Drugi rodzaj wykorzystania tego poj#cia 

dotyczy& b#dzie pola obejmowanego przez okre'lony d"wi#k – powrócimy wi#c do 

niego przy omówieniu bardziej szczegó%owych kategorii pejza!u d"wi#kowego.  
                                                             
207 Schafer [1977: 274-275].  
208 World Soundscape Project [1978: 127]. Jest to definicja typowa dla Truaxa, redaktora 
S"ownika; w innym miejscu [1974: 36] pisze on: „pejza! d"wi#kowy […] definiujemy jako relacj# 
mi#dzy cz%owiekiem i 'rodowiskami d"wi#kowymi wszelkiego rodzaju […]”. 
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 Pejza! d"wi#kowy mo!e posiada& jedn$ z dwóch jako'ci, okre'lonych 

zaadaptowanymi przez Schafera terminami „hi-fi” i „lo-fi”. Pierwsza z nich oznacza 

„'rodowisko w którym d"wi#ki s$ wyra"nie s%yszalne bez nak%adania si# [crowding] 

lub maskowania”, natomiast druga dotyczy „'rodowiska w którym sygna%y 

[d"wi#kowe] zbytnio nak%adaj$ si# na siebie, w wyniku czego wyst#puje maskowanie 

lub brak wyrazisto'ci”210. Z czasem Schafer wypracowuje szerszy zakres 

przymiotnikowych jako'ci, takich jak: pejza! d"wi#kowy „dialektyczny”, „zamkni#ty”, 

„otwarty”, „myl$cy” (deceptive), „oszklony” (glazed) i „ciasny” (crowded)211. S$ one 

jednak wykorzystane „jednorazowo” – w porównawczych badaniach 

monograficznych, nie tworz$c norm, jakimi s$ kwalifikatory „hi-fi” i „lo-fi”. 

 Przyjmuj$c za Schaferem, !e pejza! d"wi#kowy jest podstawow$ kategori$ 

analityczn$, lub znajduj$cym pewne analogie w kompozycji muzycznej polem 

potencjalnych zwi$zków odbiorczych i spo%ecznych, przejdziemy do kolejnych poj#&. 

Kategori$ o w#!szym zakresie denotacyjnym jest keynote sound. Termin ten, %$cz$cy 

s%owa „klucz”, „nuta” i „d"wi#k” t%umacz# jako „kluczowa nuta d"wi#kowa”, a Schafer 

definiuje go nast#puj$co: 

  
KLUCZOWA NUTA D*WI+KOWA: W muzyce, tonika [keynote (dos%. nuta kluczowa – przyp. M. K.)] 

okre'la tonacj# okre'lonej kompozycji. Jest podstawowym d"wi#kiem, wokó% którego kompozycja 

mo!e modulowa&, nadaj$c za jego spraw$ szczególne relacje innym tonacjom. W nauce o pejza!u 

d"wi#kowym kluczowe nuty d"wi#kowe [keynote sounds] s$ takimi d"wi#kami, które s$ nieustannie 

lub tak cz#sto s%yszane przez dan$ spo%eczno'&, !e tworz$ t%o na którym postrzegane s$ pozosta%e 

d"wi#ki212. 

 

Definicja ta wyra"nie si#ga ku problematyce socjologicznej i psychologicznej, która 

omówiona b#dzie w odpowiednich rozdzia%ach niniejszej pracy [SO, PS].  
 Na tle kategorii kluczowej nuty d"wi#kowej wyodr#bnia si# kolejny poziom 

hierarchiczny, z w%a'ciwymi dla niego trzema kolejnymi poj#ciami: „zdarzenie 

d"wi#kowe” (sound event) jest najmniejsz$, postrzegan$ przez ucho „cz$stk$” 

pejza!u d"wi#kowego, która jest osadzona w kontek'cie czasoprzestrzennym213. 

„Sygna% d"wi#kowy” (sound signal) jest „d"wi#kiem na który zwraca si# szczególn$ 
                                                                                                                                                                                              
209 World Soundscape Project [1978: 4]. 
210 Schafer [1977: 272]. 
211 Schafer [1993: 45-81]. 
212 Schafer [1977: 272]. 



 
113 

uwag#”214. „D"wi#k szczególny” (soundmark) to wyst#puj$cy w danej spo%eczno'ci 

sygna% d"wi#kowy, który jest z jakiego' wzgl#du wyj$tkowy lub posiadaj$cy 

szczególn$ warto'& dla ludzi zamieszkuj$cych t$ spo%eczno'&”215 [SO].  
Przyk%adem heterogenicznego pod wzgl#dem dziedzinowym podej'ciem do 

jednej z powy!szych kategorii teoretycznych pejza!u d"wi#kowego jest stwierdzenie, 

!e: 

 
Zdarzenie d"wi#kowe podlega analizie wg rodzaju "ród%a (np. naturalnego, ludzkiego, stworzonego 

przez cz%owieka, lub mechanicznego), 'rodowiska i d"wi#ków otaczaj$cych, funkcji i kontekstu 

spo%ecznego, skojarze( i symboliki wreszcie – nastawienia osób indywidualnych i spo%ecze(stwa216.  

 

Ilustruje to trudno'& wywiedzenia wzgl#dnie autonomicznie teoretycznych zagadnie( 

pejza!u d"wi#kowego; %$cz$c si# szczególnie mocno z zakresem akustycznym, 

psychologicznym i socjologicznym, teoria wydaje si# by& w koncepcji pejza!u 

d"wi#kowego interdyscyplinarn$ „wypadkow$”. 

Ka!dy d"wi#k, obejmowany zdefiniowanymi przed chwil$ kategoriami, posiada 

swój zasi#g przestrzenny, okre'lany jako „profil” d"wi#ku, lub jego „przestrze( 

akustyczna” (acoustic space). Drugi z tych terminów jest tu rozumiany w sposób 

w#!szy ni! w poprzednio przytoczonej definicji przestrzeni akustycznej – odnosi si# 

bowiem do konkretnego d"wi#ku. Chodzi tu o „zarysowany w przestrzeni pejza!u 

profil d"wi#ku. Przestrze( akustyczna danego d"wi#ku jest obszarem, w obr#bie 

którego jest on s%yszany zanim opadnie poni!ej poziomu szumu otoczenia”217 [AK]. 
 Poniewa! nast#pstwo d"wi#ków w obr#bie pejza!u d"wi#kowego odbywa si# 

w czasie, tworzy ono pewien „rytm” i okre'lone „tempo” pejza!u d"wi#kowego218. 

Rytmy mog$ uk%ada& si# w periodyczne „wzory”, „izorytmy”, lub jeszcze szersze 

„cykle”. W jednym z mniej teoretycznych wypowiedzi Schafer mówi, !e nast#pstwa 

rytmów naturalnego pejza!u d"wi#kowego s$ „barwn$, idiomatyczn$ kompozycj$, 

która odbywa si# wedle ogólnego prawa cykliczno'ci – kompozycj$ w której ka!dy 

                                                                                                                                                                                              
213 Schafer [1977: 274]. Psychologiczne i spo%eczne implikacje kontekstu zdarzenia d"wi#kowego, 
sygna%u d"wi#kowego i d"wi#ku charakterystycznego omówione b#d$ w nast#pnych rozdzia%ach. 
214 Schafer [1977: 275]. 
215 Schafer [1977: 274]. 
216 World Soundscape Project [1978: xii]. 
217 Schafer [1977: 271]. 
218 Schafer [1977: 226-236]. Por. World Soundscape Project [1978: 4-5]. 
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instrumentalista wie, kiedy gra&, a kiedy s%ucha& tematów wykonywanych przez 

innych”219 [FI].  

 
 
3.2.  Metodyka systematycznych bada% pejza"u d#wi$kowego 
 
Do metod bada( pejza!u d"wi#kowego nale!$ badania w plenerze, w sk%ad których 

wchodz$ pomiary d"wi#ku [AK] i ankiety [SO]. Otrzymane rezultaty podlegaj$ 

post#powaniom porównawczym, umo!liwionym notacj$ i klasyfikacj$ danych 

(problemy notacji omówione b#d$ w nast#pnym paragrafie). Klasyfikacja odbywa si# 

wedle kryteriów fizycznych, referencjalnych i estetycznych220 [ES] (kryteria fizyczne 

zostan$ opisane przy okazji omówienia zagadnie( akustycznych). Kryteria 

hierarchicznie rozbudowanego, ponad dwustupunktowego katalogu d"wi#ków, 

przedstawionego przez Schafera w Strojeniu !wiata s$ niejednolite (co zreszt$ 

zauwa!a autor ksi$!ki). Na ogó% dotycz$ one szeroko rozumianego "ród%a d"wi#ku, 

czynno'ci która wytwarza d"wi#k, lub jego kontekstu. Muzyczne elementy 

fragmentów klasyfikacji prezentuj$ si# nast#puj$co: 
 

H. Odg%osy rozrywki 

[…] 

4. Opera 

I. Muzyka  

1. Instrumenty muzyczne  

2. Muzyka uliczna  

3. House music  

4. Zespo%y i orkiestry. Etc. 

J. Ceremonie i festiwale 

1. Muzyka 

[…] 

K. Parki i ogrody 

[…] 

2. Koncerty 

[…]221 
 

                                                             
219 Schafer [1977: 229]. 
220 Schafer [1977: 133-150]. 
221 Schafer [1977: 142]. 
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Kryteria estetycznej klasyfikacji d"wi#ków przynosz$ z kolei szereg determinantów 

wp%ywaj$cych na estetyczne reakcje na d"wi#k (te ostatnie sprowadzone s$ w 

ankietach do pytania o pozytywne b$d" negatywne reakcje odbiorców). 

 Metod$ wy!szego rz#du wydaj$ si# by& badania zwane przez Schafera 

„morfologicznymi”. W istocie chodzi tu o dwa rodzaje bada( porównawczych 

dotycz$cych szczegó%owo okre'lonych klas d"wi#ków; s$ to badania historyczne i 

systematyczno-geograficzne:  

 
W odniesieniu do bada( pejza!u d"wi#kowego, morfologia dotyczy przemian w grupach d"wi#ków 

posiadaj$cych podobne formy lub funkcje, arbitralnie uporz$dkowanych w temporalne lub 

przestrzenne uk%ady222. 

 

„Morfologiczne” badania Schafera, któremu trudno utrzyma& jest 'ci'le 

systematyczn$ postaw#, maj$ tendencje do stawania si# tematycznymi uj#ciami 

historycznymi. Podaje on jednak przyk%ad systematycznych, geograficzno-

kulturowych bada( nad przyczynianiem si# dominuj$cego w danych kr#gach 

kulturowych tworzywa (np. drewna) do powstawania okre'lonych rodzajów d"wi#ku i 

pejza!y d"wi#kowych [KU]223. 

 
 
3.3.  Notacja 
 
Sonografia (sonography) jest stworzonym przez Schafera terminem, oznaczaj$cym 

notacj# pejza!ów d"wi#kowych. Zgodnie z za%o!eniami analizy przyj#tymi w 

niniejszej pracy, omówienie elementów sonografii czerpi$cych bezpo'rednio z metod 

zapisu i pomiaru d"wi#ku wypracowanych przez dziedzin# akustyki, znajdzie si# w 

rozdziale o zagadnieniach akustycznych [AK].  

Schafer uznaje potrzeb# wykorzystywania notacji do przekazu istotnych 

danych d"wi#kowych, i stwierdza, !e „warto'& notacji dla utrwalenia i analizy d"wi#ku 

jest […] znaczna”224. Definicja wprowadzonego przez Schafera terminu „sonografia” 

ujawnia wyj'cie poza notacyjny warsztat akustyki:  

 

                                                             
222 Schafer [1977: 272; por. s. 161]. 
223 Schafer [1977: 162]. 
224 Schafer [1977: 123]. 
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[Jest to] sztuka notacji pejza!u d"wi#kowego. Mo!na w niej korzysta& z ogólnie przyj#tych metod 

notacji, takich jak sonogram lub okre'lanie poziomu d"wi#ku, lecz konieczna b#dzie równie! próba 

zapisu geograficznego rozmieszczenia zdarze# d$wi%kowych225.  

 

W odró!nieniu od metod zapisów pojedynczych d"wi#ków, notacja pejza!ów 

d"wi#kowych wchodzi najcz#'ciej w zakres sonografii „z lotu ptaka” (aerial 

sonography). W'ród jej odmian znajdujemy map# izobaryczn$, map# zdarze( 

d"wi#kowych (events map), map# dozna( subiektywnych (value-judgement map226), 

których przyk%adom po'wi#cony zosta% „Aneks I” w The Tuning of the World227. Dla 

potrzeb pedagogicznych i klasyfikacyjnych, Schafer proponuje uproszczone rodzaje 

zapisu, opieraj$ce si# na sprowadzonych do graficznych symboli elementów notacji 

muzycznej (dynamika) i dwuwymiarowych wykresów akustycznych228 [PE]. 
W Five European Villages znajdujemy notacyjne tour de force w postaci 48 

zapisów (ca%a pozycja liczy 80 stron), spo'ród których znajduje si# 18 wykresów, 16 

map „z lotu ptaka”, 7 tabeli, 6 muzycznych zapisów pi#cioliniowych i 1 rysunek 

pejza!owy z naniesionymi danymi akustycznymi. Zapisy pi#cioliniowe przybieraj$ 

nast#puj$cy kszta%t: 

 

1. Materia%: wysoko'ci d"wi#kowe g%ównych d"wi#ków jednostajnych w Skruv, 

pochodz$cych z fabryk i domu towarowego  

Forma: mapa „z lotu ptaka” z naniesionymi fragmentami pi#ciolinii na których 

umieszczone s$ odpowiednie wysoko'ci d"wi#kowe)229.  

2. Materia%: j.w.  

Forma: fragment dwóch systemów po%$czonych akolad$, z zapisem akordu 

nonowego: gis = fabryka tektury, dis = huta, fis = sygna% lokomotywy, ais = 

pomieszczenie-lodówka centrum handlowego, his - browar230. 

3. Materia%: j.w.  

Forma: akord z d"wi#ków j. w. rozwi$zany na akord Cis dur, przy czym cis 

odpowiada wysoko'ci odg%osu fabryki szk%a. Pozosta%e d"wi#ki akordu Cis-dur s$ 

                                                             
225 Schafer [1977: 274]. 
226 Schafer b%#dnie nazywa j$ map$ “ocen warto'ciuj$cych”. 
227 Schafer [1977: 131-132, aneks: 264-267]. 
228 Schafer [1977: 136, 138-139, 176] 
229 World Soundscape Project [1977a: 11]. 
230 World Soundscape Project [1977a: 12]. 
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umieszczone w nawiasie, nie maj$c odpowiedników w zebranym materiale 

d"wi#kowym231. 

4. Materia%: sygna%y d"wi#kowe w Skruv  

Forma: wykres: o' pozioma = czas, o' pionowa podzielona wg "róde% d"wi#ku, 

którymi s$: gwizdki fabryczne, poci$gi osobowe, poci$gi pospieszne i dzwony 

ko'cielne; dodatkiem do wykresu s$ fragmenty pi#ciolinii z odpowiednimi 

wysoko'ciami d"wi#kowymi232. 

5. Materia%: tradycyjne wydarzenia sezonowe i charakterystyczne d"wi#ki s%yszane 

przez ca%y rok w Cembrze  

Forma: kolisty wykres podzielony na pory roku, z naniesionymi symbolami i 

fragmentami pi#ciolinii z wysoko'ciami d"wi#kowymi reprezentuj$cymi 'piewy 

religijne i dzwony ko'cielne233. 

6. Materia%: rytm wybijany na b#benku podczas zawodów strzeleckich w Cembrze 

Forma: jednolinia z warto'ciami rytmicznymi234. 

7. Materia%: melodia  tr$bki pocztowej u!ywanej w Cembrze jeszcze po pierwszej 

wojnie 'wiatowej  

Forma: pi#ciolinia z zapisem melodyczno-rytmicznym235. 

8. Materia%: melodia nawo%ywa( w#drownego szlifierza i kotlarza  

Forma: pi#ciolinia z zapisem melodyczno-rytmicznym236. 

 

Ponadto, w The Tuning of the World zamieszczone zosta%y zapisy rytmiczne 

odg%osów ku"ni i stukotu kó% poci$gu; zreferowane s$ równie! badania dotycz$ce 

przyk%adów 1, 2 i 3, podanych powy!ej237.  

Zapisy mapowe w Five Village Soundscapes dotycz$ akustycznych profili 

„d"wi#ków szczególnych”, „sygna%ów d"wi#kowych” i „kluczowych nut d"wi#kowych”, 

jak równie! izobarycznych pomiarów akustycznych. Wykresy i tabele dotycz$ m.in. 

rytmiki wyst#puj$cych we dnie sygna%ów, pomiarów akustycznych, procentów ilo'ci 

zmotoryzowanego i niezmotoryzowanego ruchu w ka!dej z pi#ciu badanych wsi, 

rozbicia sygna%ów na "ród%a d"wi#ku, temporalnych profili odg%osów samolotów, 

                                                             
231 Ibid. 
232 World Soundscape Project [1977a: 52]. 
233 World Soundscape Project [1977a: 63]. 
234 World Soundscape Project [1977a: 64]. 
235 World Soundscape Project [1977a: 65]. 
236 Ibid. 
237 Schafer [1977: 58 i 114]. 
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porównania ilo'ci i rozk%adu g%osów m#skich, !e(skich i dzieci, wreszcie chronologii 

zanikaj$cych d"wi#ków i chronologii wprowadzania elektryczno'ci [HI].   

 
 
3.4.  Podsumowanie: wyznaczniki zakresu zagadnie% teoretycznych 
 
Materia! – Ekstensywno&' / intensywno&':  
– pokrywanie obszaru teoretycznego zale!y w wysokim stopniu od definicji zakresu 

zagadnie( teoretycznych; np. pokrywanie obszaru analitycznego jest pe%ne 

– obszar analityczny jest dominant$ w obr#bie teoretycznych zagadnie( pejza!u 

d"wi#kowego; dominant$ obszaru teoretycznego jest z kolei (paradoksalnie!) 

natychmiastowe przechodzenie do spo%ecznych, psychologicznych i innych implikacji 

poszczególnych kategorii analitycznych 

Autonomia / heteronomia dziedzinowa:  

 – mocne powi$zania kategorii teoretyczno-analitycznych z pozosta%ymi dziedzinami 

systematycznymi 

– zapis d"wi#ku czerpie z akustyki; czasem posiada funkcje pedagogiczne 

– metoda ankietowa korzysta z socjologii i psychologii 

Muzyka / &rodowisko d#wi$kowe:  

– w za%o!eniu, równoprawny udzia% muzyki i 'rodowiska d"wi#kowego w tworzeniu 

poj#cia pejza!u d"wi#kowego 

– w praktyce, analiza koncentruj$ca si# na 'rodowisku d"wi#kowym   

– wywodzenie niektórych kategorii 'rodowiska d"wi#kowego na podstawie kategorii 

muzycznych lub z ich udzia%em  

– uwaga po'wi#cona konkretnym przejawom muzycznym dotyczy elektroakustycznej 

reprodukcji nagra( w 'rodowisku d"wi#kowym, lub muzyki wykonywanej w sytuacji 

plenerowej 

Wa"niejsze odno&niki dziedzinowe:  

SO; KU; AK; ES; WZ; PS 

Metoda / przedmiot:  
– na teori# (przedmiot) oddzia%ywuj$ kolejne dziedziny (metody) przynosz$ce szerszy 

kontekst analityczny  

– wyniki analiz teoretycznych wp%ywa& maj$ jako metoda na dziedzin# wzornictwa 

akustycznego i na jej nauczanie  
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Rozdzia! 4.  Akustyka i dziedziny pokrewne [AK]  
 

Szeroko rozumiana dziedzina akustyki zawiera w niniejszym rozdziale w!"sze 

zakresy odpowiadaj#ce akustyce w$a%ciwej, elektroakustyce, fizjologii s$uchu i 

psychoakustyce. Zagadnienia akustyki w$a%ciwej spe$niaj# z jednej strony funkcj! 

przekazu podstawowej wiedzy w pismach maj#cych potencjaln# rol! edukacyjno-

popularyzacyjn#, natomiast z drugiej strony funkcjonuj# jako nieodzowny element 

bada& naukowych. Jednocze%nie, autonomiczne podej%cie tradycyjnej akustyki 

podlega u Schafera zdecydowanej krytyce, a jej kategorie cz!sto podlegaj# 

rekontekstuj#cemu przewarto%ciowaniu [FI].   

Najpe$niejsze omówienie poj!', terminów i problematyki akustycznej 

znajdujemy w zbiorowej pracy Handbook for Acoustic Ecology zawieraj#cej ponadto 

Schafera neologiczne poj!cia dotycz#ce pejza"u d(wi!kowego, ekologii akustycznej i 

wzornictwa akustycznego. Poniewa" jednak wi!kszo%' pracy nad powy"sz# 

publikacj! $#czy' nale"y z Barrym Truaxem, g$ównym materia$em wykorzystanym do 

bada& odniesie& akustycznych Schafera b!d# w niniejszym rozdziale bardziej 

charakterystyczne dla niego pisma. 

Przewarto%ciowanie akustyki i podej%cie do %rodowiska akustycznego w 

charakterystycznych dla Schafera pismach przejawia si! m.in. zamian# wielu 

terminów nale"#cych do zakresu nauk akustycznych na stopniowo przez nas 

omawian# terminologi! pejza"u d(wi!kowego. W Handbook for Acoustic Ecology 

przedstawiona jest dwustronicowa tabela, zatytu$owana „Porównanie terminologii 

sze%ciu dziedzin akustycznych”238. Dziedzinami tymi s#: akustyka w$a%ciwa, akustyka 

%rodowiskowa, psychoakustyka, elektroakustyka, nauka o pejza"u d(wi!kowym i 

muzyka. Z tabeli wynika, "e stosunkowo autonomiczna optyka terminologii 

pozosta$ych dziedzin ulega heterogenizacji w odpowiednikach wykszta$conych w 

nomenklaturze pejza"u d(wi!kowego, operuj#cej nast!puj#cymi poj!ciami239: 

 
- wydarzenie d(wi!kowe (analizowane wg rodzaju (ród$a, %rodowiska i d(wi!ków  

otaczaj#cych, funkcji i kontekstu spo$ecznego, funkcji i kontekstu spo$ecznego, skojarze& i symboliki, 

nastawienia osób indywidualnych i spo$ecze&stwa)  

- odbiór [listening] 

- sygna$ d(wi!kowy 

                                                             
238 World Soundscape Project [1978: xii-xiii]. 
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- wtr!t d(wi!kowy [sound intrusion] 

- ha$as 

- d(wi!kowe tabu/fobia  

- sentyment d(wi!kowy [sound romance] 

- przestrze& akustyczna  

- profil akustyczny 

- horyzont akustyczny  

- zanieczyszczenie d(wi!kowe/równowaga [d(wi!kowa] 

- hi-fi/lo-fi [high fidelity/low fidelity – przyp. M. K.] 

- wzornictwo akustyczne (wzornictwo pejza"u d(wi!kowego) 

- ekologia akustyczna 

 

Du"a cz!%' z wy"ej wymienionych terminów odnosi si! do teoretycznego, 

psychologicznego, estetycznego i socjologicznego zakresu zagadnie& koncepcji 

pejza"u d(wi!kowego – s# zatem omówione w odpowiednich rozdzia$ach niniejszej 

pracy. Inne z kolei przewarto%ciowuj# terminy akustyczne. Mamy wi!c do czynienia 

ze swoist# dekonstrukcj# dziedziny akustyki i dziedzin pokrewnych.  

Znajduj#ce si! w Handbook for Acoustic Ecology omówienia szeregu 

terminów muzycznych nie zawieraj# poj!' i zagadnie& dzia$u akustycznego 

instrumentologii, co jest zjawiskiem symptomatycznym w pismach dotycz#cych 

pejza"u d(wi!kowego. Brak ten odzwierciedlony jest w pismach Schafera; w 

kontek%cie tematyki pejza"u d(wi!kowego o tradycyjnych instrumentach muzycznych 

wspomina on parokrotnie jako o anachronizmie, a pedagogik! muzyczn# 

ograniczaj#c# si! do nauczania tradycyjnego repertuaru na instrumentach 

muzycznych traktuje jako zaprzeczenie ogólnej kultury muzycznej, której podstaw# 

powinna by' wra"liwo%' i twórcza zdolno%' d(wi!kowa. [PE] 
W pismach Schafera odczuwalne jest pewne zamazanie granic zakresów 

fizjologii s$yszenia, psychoakustyki i psychologii [PS]. Jako termin zbiorowy dla 

tematyki dotycz#cej zagadnie& nale"#cych do tych dziedzin u"ywa Schafer s$owa 

percepcja, które niekiedy uto"samia z psychologicznymi zagadnieniami pejza"u 

d(wi!kowego. Podobnie jak w przypadku akustyki, stosunkowo pe$ny, 

„podr!cznikowy” zakres zagadnie& fizjologii s$yszenia i psychoakustyki mo"na 

znale(' jedynie w Handbook for Acoustic Ecology. 

 
 
                                                                                                                                                                                              
239 Poni"szy cytat jest fragmentem tabeli. 
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4.1.  Materia! d"wi#kowy – cechy i postawy fizykalne  
 
Poj!cia fali sinusoidalnej, barwy, amplitudy i obwiedni „obiektu d(wi!kowego” (l’objet 

sonore) omawia Schafer w kontek%cie pedagogicznym240 [PE]. Kwestie 

podstawowych cech akustycznych d(wi!ku pojawiaj# si! równie" przy poruszeniu 

problemu klasyfikacji d(wi!ku w ramach teoretycznych podstaw analizy pejza"u 

d(wi!kowego [TE]. Jak pami!tamy, Schafer proponuje klasyfikacj! wg kryteriów 

fizycznych, referencjalnych, i estetycznych241, przy czym kryteriami fizycznymi s#: 

atak, cz!%' g$ówna obwiedni, zanik, trwanie, cz!stotliwo%', dynamika, transjenty, 

masa i ziarnisto%'242. W tym samym miejscu Schafer przedstawia uproszczony, 

sze%ciopunktowy opis, który zawiera dane dotycz#ce odleg$o%ci (ród$a d(wi!ku od 

s$uchacza, przybli"onej dynamiki, wyrazisto%ci brzmienia, (ród$a (naturalnego, 

ludzkiego b#d( technologicznego) i faktury otoczenia d(wi!kowego („hi-fi”, „lo-fi”), 

repetycji b#d( ci#g$o%ci, i czynników %rodowiskowych (pog$os, echo, drift, 

przesuni!cie). Temat ciszy, d(wi!ku i ha$asu cz!sto przechodzi na teren filozofii: 

$#czy si! on wtedy z koncepcj# biologicznego i duchowego "ycia d(wi!ków, 

pozytywnej i negatywnej ciszy243, subiektywnych (estetycznych) podstaw definicji 

ha$asu, jak równie" jego religijnych i psycho-spo$ecznych implikacji244 [FI, SO, ES]. 
 Jak ju" wspomnieli%my, zakres dziedziny akustyki cz!sto staje si! polem do 

przewarto%ciowania tradycyjnych podej%'. Omówienie „obiektu d(wi!kowego” (l’objet 

sonore) Pierre’a Schaeffera, abstrahuj#cego od kwestii pozabrzmieniowych staje si! 

punktem wyj%cia do wprowadzenia poj!cia „zdarzenia d(wi!kowego” (sound event), 

ujmuj#cego d(wi!k w jego referencjalnym, kontekstowym i socjologicznym wymiarze 

[SO]. Cho' Schafer uznaje, "e „obiekt d(wi!kowy mo"emy uzna' za najmniejsz# 

kompletn# cz#stk! pejza"u d(wi!kowego”, ko&czy jego omówienie zdecydowanym 

zdystansowaniem nauki o pejza"u d(wi!kowym od podej%cia P. Schaeffera:   

 
Pejza" d(wi!kowy jest polem interakcji, nawet je%li podzielimy go na sk$adaj#ce si! na& zdarzenia 

d(wi!kowe. Aby okre%li' w jaki sposób w sytuacji plenerowej d(wi!ki wp$ywaj# na siebie wzajemnie (i 

na nas) jest nieporównywalnie bardziej trudnym zadaniem ni" „pokrojenie” pojedynczych d(wi!ków w 

laboratorium, lecz to w$a%nie jest istotnym i nowym zadaniem dla badacza pejza"u d(wi!kowego245. 

                                                             
240 Schafer [1986c: 55-59, 135-136], [1986d: 144-147]. 
241 Schafer [1977: 133-150] 
242 Schafer [1977: 134-137]. 
243 Schafer [1977: 253-259]. 
244 Schafer [1977: 181-202]. 
245 Schafer [1977: 131]. 
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Swoistemu przewarto%ciowaniu ulega równie" poj!cie sygna$u d(wi!kowego (sound 

signal), który jest wg Schafera „dowolnym d(wi!kiem który zwraca uwag!. W 

badaniach pejza"u d(wi!kowego sygna$y d(wi!kowe s# przeciwstawione kluczowym 

nutom d(wi!kowym [keynote sounds], podobnie jak figura i t$o s# sobie 

przeciwstawione w percepcji wizualnej”246 [PS]. Zmiany, które Schafer wprowadza w 

wyj%ciowych poj!ciach d(wi!kowej dotyczy zatem obecno%ci istoty ludzkiej w 

%rodowisku akustycznym, co $#czy zakres problematyki akustycznej z zakresem 

psychoakustyki i psychologii. 

 
 
4.2.  Akustyka $rodowiskowa (environmental acoustics) 
 
Przewa"aj#ca cz!%' zagadnie& akustycznych w koncepcji pejza"u d(wi!kowego 

sytuuje si! w szeroko rozumianym zakresie problematycznym akustyki 

%rodowiskowej. Optyka akustyki %rodowiskowej, przewijaj#ca si! w uproszczonej, 

dystansuj#cej si! od autonomicznie ukierunkowanej specjalizacji formie przez ca$o%' 

zagadnie& akustycznych, t$umaczy wspomniane zdystansowanie si! wobec 

podej%cia Pierre’a Schafera, odcinaj#cego d(wi!k od jego kontekstu. 

 Istotn# charakterystyk# akustycznego zakresu koncepcji pejza"u 

d(wi!kowego jest gwa$towny wzrost kontekstualizacji d(wi!ku ju" po samym 

omówieniu jego cech fizykalnych. Niemal natychmiast jest on obj!ty perspektyw# 

akustyki %rodowiskowej, do której szybko zaczynaj# przenika' zagadnienia 

po%wi!cone istocie ludzkiej jako umiejscowionej wewn#trz %rodowiska akustycznego. 

)#czy si! to ze %cis$ym powi#zaniem z innymi dziedzinami, a szczególnie z 

psychoakustyk#, psychologi# i socjologi# [PS, SO]. Obrazuje to cz!%ciowo przyk$ad 

echa, które otrzymuje sw# %rodowiskowo-akustyczn# definicj! w Handbook for 

Acoustic Ecology, lecz w ca$o%ci pism Schafera jest traktowane przede wszystkim 

jako zjawisko estetycznie ciekawe dla ucha247, nadaj#ce si! do wykorzystania we 

wzornictwie akustycznym i pedagogice (np. w 'wiczeniach nazywanych „spacerami 

d(wi!kowymi”). 

Jednym z poj!' akustyki %rodowiskowej %ci%le zwi#zanych z wymiarem 

ludzkim jest „przestrze& akustyczna” (acoustic space). Mamy tu do czynienia z 

                                                             
246 Schafer [1977: 275]. 
247 World Soundscape Project [1977b: 56]. 
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pewn# bezsprzeczn# dwoisto%ci# pojmowania tego terminu.  W definicji podanej w 

s$owniczku neologizmów w Strojeniu !wiata Schafer okre%la go jako „profil d(wi!ku 

na przestrzeni pejza"u. Przestrze& akustyczna danego d(wi!ku jest obszarem w 

obr!bie którego mo"e on by' s$yszany zanim opadnie poni"ej poziomu szumu 

otoczenia”248. W innym miejscu traktuje go jednak Schafer przede wszystkim pod 

wzgl!dem determinant psycho-spo$ecznych i kulturowych249 [PS-SO, KU]. Do 

problemu tego wrócimy przy omówieniu zagadnie& psychologicznych. 

 
 
4.3.  Akustyka pomieszcze% 
 
Problemy akustyki pomieszcze& $#cz# si! %ci%le w omawianych pismach z poj!ciem 

wzornictwa d(wi!kowego [WZ], wyodr!bnionego przez R. Murray’a Schafera jako 

normatywn#, praktyczn# dziedzin! $#cz#c# problemy akustyki pomieszcze& i akustyki 

%rodowiskowej wraz z ca$ym zespo$em dziedzin nale"#cych do nauki o pejza"u 

d(wi!kowym. Poniewa" stanowi ona wyra(nie zarysowany blok dziedzinowy, korpus 

zagadnie& wzornictwa d(wi!kowego omówimy w osobnym rozdziale. Pod wzgl!dem 

kanonu akustycznej wiedzy z zakresu akustyki pomieszcze& znajdujemy w pismach 

Schafera definicj! pog$osu W. C. Sabine’a, omówienie zasady rezonatorów 

Helmholtza i liczne przyk$ady z historii akustyki budownictwa [WZ, HI] 
 
 
4.4.  Zapis i pomiar d"wi#ku 
 
Schafer przekornie nazywa akustyków „najlepszymi sightreaders na %wiecie” (to 

sightread – czyta' a’vista, dos$. czyta' wzrokiem)250. Krytykuje nie tylko akustyków, 

psychologów i audiologów, „nie posiadaj#cych "adnej bieg$o%ci dotycz#cej d(wi!ku w 

wymiarze innym ni" wizualnym”251, lecz – jak pami!tamy – ca$# kultur! zachodni#, w 

której %wiat d(wi!ków zosta$ na tyle wykluczony ze %wiadomo%ci i zamieniony na 

orientacj! wizualn#, by zanieczyszczenie %rodowiska d(wi!kowego mog$o osi#gn#' 

alarmuj#cy stan [FI]. 
 Jak ju" zosta$o powiedziane, Schafera omawianie akustycznych zagadnie& 

oscyluje mi!dzy przekazywaniem informacji z zakresu akustyki jako wiedzy 

u"ytecznej, a jej cz!%ciow# krytyk# lub wprowadzaniem nowych poj!' i modyfikacji 
                                                             
248 Schafer [1977: 271]. 
249 Schafer [1993: 29-44]. 
250 Schafer [1977: 127]. 
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istniej#cych ju" terminów. Uznaj#c potrzeb! notacji, ubolewa on jednocze%nie nad 

ograniczeniami zapisu d(wi!kowego: jego specjalistycznym charakterze, trudno%ci w 

osi#gni!ciu ca$o%ciowego zapisu pejza"u d(wi!kowego bez u"ycia mikrofonu, i braku 

zapisów z odleglejszej historii w postaci innej ni" wzmianki o d(wi!kach w 

literaturze252 [HI]. St#d te" alternatywne propozycje Schafera, w zakresie zapisu 

d(wi!ku, omówione w rozdziale dotycz#cym zagadnie& teoretycznych. 

 Przyst!puj#c do omówienia konkretnych systemów notacyjnych, Schafer 

zaznacza ograniczenia mo"liwo%ci przedstawiania jednocze%nie tylko dwóch 

parametrów d(wi!kowych. Niemniej, wykresy na podstawie osi czasu i amplitudy, 

czasu i cz!stotliwo%ci, wreszcie – cz!stotliwo%ci i amplitudy, niejednokrotnie 

pojawiaj# si! w jego pismach253, cho' w jednym miejscu przedstawiona jest równie" 

propozycja trójwymiarowego zapisu254. Poj!cie aural space wi#"e Schafer z 

graficznym przedstawieniem zapisu d(wi!ku: jest to „obszar na danym wykresie, 

wynikaj#cy z nanoszenia ró"nych wymiarów d(wi!ku”255. Gdzie indziej rozszerza on 

rozumienie tego poj!cia o problematyk! fizjologii s$yszenia256, co przypomina 

wspomniane ju" poszerzanie poj!cia przestrzeni akustycznej o determinanty 

percepcyjne i kulturowe.  

 Pomiary akustyczne i ich zapisy znajdowa$y swe zastosowanie w zakresie 

dzia$alno%ci badawczo-dokumentacyjnej Przedsi!wzi!cia Pejza"u D(wi!kowego 

*wiata. Praktyczny wymiar notacji d(wi!kowej ilustruj# zatem wybrane opracowania 

naukowe WSP, w%ród których najbardziej nasyconym konkretnymi zapisami jest 

znów Five Village Soundscapes. Znajdujemy tam wykresy i izobaryczne 

przedstawienia poziomu otaczaj#cego szumu w dBA i dBC, jak równie" pomiary 

wybranych sygna$ów d(wi!kowych257. Pomiary dotycz#ce technologicznych 

d(wi!ków zamieszczone w innych pismach cz!sto s$u"# zilustrowaniu problemu 

zanieczyszczenia d(wi!kowego [P(SOZ)], niebezpiecze&stwa uszkodzenia s$uchu, i 

innym celom258.  

                                                                                                                                                                                              
251 Schafer [1977: 128]. 
252 Schafer [1977: 7-8]. 
253 Por. Schafer [1986d: 146 (model)], [1977: 31-32 (%piew ptaków i piszczenie kurczaczka), 38 (%piew 
d$ugop$etwca humbaka, z wyodr!bnionymi tematami i ich wariacjami), 79 (d(wi!ki narz!dzi i 
technologii), 125 (model), 129 (model), 231 (24-godzinny cykl odg$osów zwierz#t dzikich - 
uproszczony wykres)]. 
254 Schafer [1977: 126]. 
255 Schafer [1977: 271]. 
256 Schafer [1977: 116], por. [1986d: 121-122]. 
257 World Soundscape Project [1977a: passim]. 
258 Schafer [1970a: passim], [1986d: 101], [1977: 76-77 i 184-186]. 



 
125 

 
 
4.5.  Elektroakustyka 
 
Zagadnienia elektroakustyki, z racji $#czenia si! w z znacznym stopniu z problemem 

zanieczyszczenia d(wi!kowego pejza"u akustycznego, pojawiaj# si! w omawianych 

pismach cz!sto w kontek%cie krytyki technologicznego rozprzestrzeniania i mno"enia 

d(wi!ków [FI, P(SOZ)]. Definiuje to zarazem charakter tego dzia$u akustyki jako 

nastawionego aksjologicznie (a nie specjalistyczno-technicznie).  

Negatywny stosunek Schafera do zjawisk elektroakustycznych w pejza"u 

d(wi!kowym jest odczuwalny w wykorzystywanych przez niego wyra"eniach: 

„wspó$czesne "ycie sta$o si! zdominowane brzuchomówstwem. […] D(wi!ki zosta$y 

wyrwane ze swych naturalnych (róde$. […] Tak jak krzyk informuje o zdenerwowaniu, 

g$o%nik komunikuje niepokój”259. Dla nale"ycie ostrzegawczego okre%lenia 

elektroakustycznego „rozdwojenia”, Schafer wynalaz$ termin schizophonia, który 

t$umaczy w swym s$owniczku terminologii:  

 
(Greka: schizo = rozdwojony i phone = g$os, d(wi!k): Termin ten wykorzysta$em w The New 

Soundscape w odniesieniu do rozdwojenia zachodz#cego mi!dzy d(wi!kiem oryginalnym i jego 

elektroakustyczn# reprodukcj#. Oryginalne d(wi!ki s# powi#zane z mechanizmami które je tworz#. 

D(wi!ki reprodukowane elektroakustycznie s# kopiami i mog# by' powtórzone w innym czasie lub w 

innym miejscu. Ów „nerwowy” termin ma dramatyzowa' zaburzaj#cy efekt tego dwudziestowiecznego 

zjawiska260. 

 

Schizofonia ma swój udzia$ w zmianach prowadz#cych od %rodowiska „hi-fi” do 

%rodowiska „lo-fi” (tu znów istniej#cy termin z zakresu elektroakustyki przetworzy$ 

Schafer dla swych potrzeb). Relacj! mi!dzy %rodowiskiem a technologi# 

elektroakustyczn# w obr!bie problemu schizofonii ujmuje Schafer nast!puj#co: 

 
Nawa$nica gad"etów hi-fi nie tylko wydatnie przyczynia si! do problemu „lo-fi”, lecz równie" stwarza 

syntetyczny pejza" d(wi!kowy w którym d(wi!ki naturalne staj# si! w coraz wi!kszym stopniu 

nienaturalne, a substytuty wytwarzane przez maszyny dostarczaj# sygna$y kieruj#ce wspó$czesnym 

"yciem261. 

 

                                                             
259 Schafer [1986d: 140-141]. 
260 Schafer [1977: 273], por. [1986d: 139-140]. 
261  
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W tak zarysowanym kontek%cie pogl#dowym kompozycja elektroakustyczna, 

jej prawo do bytu i implikacje %rodowiskowe staj# si! szczególnie "ywotnymi 

problemami w kr!gu WSP, szczególnie ze wzgl!du na fakt, "e H. Westerkamp i B. 

Truax s# kompozytorami muzyki elektroakustycznej. Wypowiadaj#c si! na temat 

muzyki elektroakustycznej w broszurze pedagogicznej z roku 1968, Schafer pisze: 

 
W dawniejszych czasach zawsze istnia$ zwi#zek mi!dzy fizjologiczn# czynno%ci# tworzenia d(wi!ku i 

psychologicznymi jako%ciami, które mu przypisujemy. […] A poniewa" tworzymy te d(wi!ki naszymi 

cia$ami, odczuwamy instynktown# sympati!, gdy inni wytwarzaj# je dla naszego dobra i przyjemno%ci.   

Dzi% nie ma tak naprawd! zwi#zku mi!dzy kr!ceniem ga$ki g$o%no%ci radia w prawo lub lewo, a 

wynikiem tej czynno%ci. Muzyk! elektroakustyczn# komponuje si! prawie wy$#cznie w taki w$a%nie 

sposób. Kompozytor siedzi przed pokr!t$ami rz#dz#cymi jego g$o%nikami i oscylatorami, lecz to 

drobne, pantomimiczne ta&czenie jego palców ma ma$o wspólnego w kategoriach fizycznych z tym co 

tworzy w sferze d(wi!ku. Czy konsekwencje tego schizofonicznego zjawiska b!d# pozytywne czy 

negatywne?  Zostawi! was z tym pytaniem262. 

 

W nast!pnym zdaniu autor zdaje si! sugerowa' odpowied(, przypominaj#c: 

„‘schizofonia’ (jak mówi jej wynalazca) ma by' s$owem nerwowym”.  

Jak wspomina Truax, podej%cie Schafera do technologii oko$o roku 1973, gdy 

ten pierwszy do$#cza$ do Przesi!wzi!cia, by$o jeszcze jednoznacznie negatywne263. 

Nie jest jasne, na ile dok$adnie zmieni$a si! osobista postawa Schafera w tym 

zakresie w wyniku przewarto%ciowa& wprowadzanych przez Truaxa. Trzeba jednak 

przypomnie' w$#czenie przez WSP nagra& pejza"u d(wi!kowego do opracowania 

The Vancouver Soundscape, audycji radiowych The Soundscapes of Canada, i 

kompozycji elektroakustycznej stworzonej przez R. Murray’a Schafera wraz z 

Brucem Davisem (Okeanos), %wiadcz#cych o rozpoznaniu pozytywnych stron 

mo"liwo%ci technologii elektroakustycznej. Zrozumienie potencjalnie negatywnej i 

pozytywnego jej oddzia$ywania wydaje si! ilustrowa' Schafera stosunek wobec radia 

[KO]. Jako g$o%ne, wszechobecne medium elektroakustyczne, jest ono traktowane w 

kategoriach zagro"enia %rodowiskowego, lecz z drugiej strony uwa"ane za cenne 

medium przekazów refleksyjno-dokumentacyjnych264. Do problemu radia powrócimy 

przy omówieniu zagadnie& nauki o komunikacji.  
 

                                                             
262 Schafer [1986d: 143]. 
263 Truax, Westerkamp [1993: 3]. 
264 Schafer [1993: 131-144], [1977: 235-236], [1998b]. 
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4.6.  Fizjologia s!yszenia 
  
Kwestie fizjologii s$yszenia s# u Schafera poruszane przede wszystkim w kontek%cie 

fizjologicznych implikacji i konsekwencji zanieczyszczenia d(wi!kowego, progiem 

bólu, uszkodzeniem s$uchu i histori# tzw. “g$uchoty kotlarza” (uszkodzenia s$uchu 

wynikaj#cego z ha$asu w miejscu pracy), co $#czy je z kontekstem medycznym i 

prawnym265 [P(ME, PR)]. Towarzysz# temu przyk$ady uszkodze& s$uchu u cz$owieka 

Zachodu, wynikaj#ce z ha$asu, na który jest nara"ony w swym %rodowisku. Szereg 

ust!pów w The Book of Noise koncentruje si! na informacjach dotycz#cych 

fizjologicznych konsekwencji ha$asu. W ust!pie zatytu$owanym „Ha$as: zabójca” pod 

nag$ówkiem „Milion g$uchych pracowników” znajdujemy cytowan# z Unesco Courier 

statystyk!: „szacuje si!, "e w Stanach Zjednoczonych oko$o 1 000 000 pracowników 

ma powa"ne uszkodzenia s$uchu wynikaj#ce z wysokiego stopnia ha$asu w ich 

miejscach pracy”. Natomiast pod nag$ówkiem „G$uchy nastolatek” czytamy: „kiedy dr 

David Lipscomb bada$ nowo przyj!tych studentów na University of Tennessee, 

odkry$, "e s$yszenie wielu studentów zdegenerowa$o si! do s$yszenia przeci!tnego 

65-latka”266. Tre%' pod nast!pnym nag$ówkiem, zatytu$owanym „Dlaczego 

Afryka&czycy s$ysz# lepiej” dotyczy bada& przedstawionych przez dr Samuela 

Rosena:  

 
Stopniowa utrata ostro%ci s$yszenia powodowana starzeniem si! cz$owieka okre%la si! terminem 

prebyscusis. Zawsze uwa"ano, "e prebyscusis jest naturalnym wynikiem starzenia si!, podobnie jak 

siwienie.  Dzi% jest to podwa"ane. Badanie plemienia Afryka&czyków Mabaan w Sudanie wykaza$o 

bardzo ma$y stopie& utraty s$uchu z powodu prebyscusis. Sze%'dziesi!cioletni Afryka&czycy mieli tak 

samo dobry, lub lepszy s$uch od przeci!tnego 25-letniego mieszka&ca Pó$nocnej Ameryki267.   

 

W dalszym toku pisma, Schafer nie stroni od wstrz#saj#cych przyk$adów 

zaczerpni!tych z bada& innych autorów w „Innych wp$ywach ha$asu na zdrowie” 

(wymioty, choroby psychiczne, depresja, samobójstwa, itp.) [P(ME)].  
 
 
 
 
 
                                                             
265 Por. Schafer [1970a: 11-12], [1977: 183-185], [1986d: 119-120 i 156-157]. 
266 Schafer [1970a: 11]. 
267 Schafer [1970a: 11-12]. 
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4.7.  Psychoakustyka  
 
W pismach innych ni" Handbook for Acoustic Ecology, zagadnienia psychoakustyki 

pojawiaj# si! cz!sto w postaci fragmentarycznej i uproszczonej, lub s# osadzone w 

kontek%cie innej dziedziny. Problem konsonansu i dysonansu omówiony jest w 

sposób uproszczony w ramach pedagogiki, w ogólnym historycznym zarysie268. 

Zagadnienie maskowania przeniesione jest z fizjologicznego i psychoakustycznego 

pod$o"e na obszar akustyki %rodowiskowej i problematyk! zanieczyszczenia 

d(wi!kowego. Problematyka lokalizacji d(wi!ku równie" znajduje swe miejsce w 

wymiarze akustyki %rodowiskowej, odnosz#c si! dodatkowo do historii muzyki 

(wykorzystywanie symulacji przestrzeni) [HI]. Badania lokalizacji d(wi!ku, zm!czenia 

s$uchu i dwuusznego s$yszenia Schafer uwa"a za zdecydowanie mniej wa"ne ni" 

badania psychologicznych ca$o%ci i nawyków s$uchowych269. Aprobat! Schafera 

zyskuje adaptacja instrumentów pomiarowych do kryteriów rz#dz#cych s$uchem 

cz$owieka (przej%cie od skali dBC do skali dBA270 i udoskonalenia poczynione w 

pomiarach ha$asu samolotów za pomoc# systemów EPNdB i NNI271): „in"ynierowie 

akustyczni nie u"ywaj# swojego s$uchu, ale przynajmniej adaptuj# swe narz!dzia by 

‘s$ysza$y’ bardziej jak cz$owiek”272. Ogólnie okre%lona psychoakustyka (oznaczaj#c 

„sposób w jaki d(wi!ki s# postrzegane”273) porównywana jest z innymi dziedzinami i 

zakresami problemów – akustyk#, estetyk#, semiotyk# i semantyk# pod wzgl!dem 

ich odmiennych podej%' do d(wi!ku w ust!pie dotycz#cym klasyfikacji d(wi!ków274.  

Istotne miejsce zajmuje w pi%miennictwie Schafera zagadnienie obszaru 

s$yszalno%ci. )#czy si! ono jednak z pewn# niekonsekwencj# terminologiczn#: w 

jednym miejscu Schafer stwierdza, "e „przestrze& d(wi!kowa (aural space) dotyczy 

nanoszenia nat!"enia i cz!stotliwo%ci d(wi!ku na wykres. […] Przestrze& d(wi!kowa 

jest jedynie konwencj# notacyjn# […]”275, nieco dalej natomiast traktuje to poj!cie w 

optyce psychoakustycznej, mówi#c o przestrzeni d(wi!kowej w sensie obszaru 

                                                             
268 Schafer [1986d: 124-125]. 
269 Schafer [1977: 151]. 
270 Skala dBA uwzgl!dnia nielinearno%' wra"liwo%ci s$uchu ludzkiego na odmienne cz!stotliwo%ci. 
271 EPNdB = Effective perceived noise in decibels; NNI = Noise number index. 
272 Schafer [1977: 129]. 
273 Schafer [1977: 133]. 
274 Schafer [1977: 148-150]. 
275 Schafer [1977: 115]. 
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s$yszalno%ci276. Temat progów czu$o%ci, wra"liwo%ci i adaptacji, jak równie" wp$ywu 

parametrów d(wi!ku na progi wra"liwo%ci jest poruszony przelotnie.  

Schafer kilkakrotnie przedstawia w swych pismach ilustracj! dotycz#c# 

obszaru s$yszalno%ci, przy czym dwa razy nanosi na ni# pola dotycz#ce historyczno-

muzycznego wykorzystania obszaru s$yszalno%ci (zakres wokalnej muzyki 

renesansowej i zakres dziewi!tnastowiecznej muzyki orkiestrowej)277 [HI]. )#czy si! 

to z omówieniem rodzajów i zakresu wykorzystania obszaru s$yszalno%ci w 

kompozycji muzycznej (muzyka %redniowiecza, renesansu, Webern, Feldman, 

wspó$czesna muzyka popularna)278. Zwrócenie uwagi na wykorzystanie dolnych 

granic obszaru s$yszalno%ci w popularnej muzyce wspó$czesnej prowadzi Schafera 

do wyodr!bnienia dwóch odmiennych nastawie& odbiorczych [PS], z których 

pierwsza polega na wyrazisto%ci i skupieniu (koncert klasyczny, kameralna muzyka 

Bacha i Mozarta, wykorzystanie przestrzeni sali koncertowej), a druga na 

„’zanurzeniu’ raczej ni" na skupieniu [immersion rather than concentration]”, 

przejawiaj#ca si! w wykorzystywaniu domowego zestawu streofonicznego, i 

wzmocnieniu cz!stotliwo%ci basowych we wspó$czesnej muzyce popularnej. Ta 

druga postawa charakterystyczna jest dla bezpo%redniej wspó$czesno%ci (czas 

powstawania analizowanych pism), lecz zaznacza swoj# obecno%' równie" w dobie 

wykonywania %piewów gregoria&skich w katedrach (d$ugi czas pog$osu i trudno%' w 

percepcyjnej lokalizacji (ród$a d(wi!ku)279. Przed przej%ciem do filozoficznych 

implikacji powy"szej tematyki (Nada Yoga i poj!cie „wibracji”, jak równie" dzisiejsze 

otaczanie si! d(wi!kiem za pomoc# s$uchania muzyki za pomoc# s$uchawek), 

Schafer podsumowuje: „istnieje wi!c opozycja mi!dzy dwoma rodzajami s$uchania, 

która – przynajmniej w pewnym stopniu – wydaje si! wynika' z d(wi!ków 

umiejscowionych w ró"nych pasmach cz!stotliwo%ci280. Dyskusja na wymienione 

tematy $#czy wi!c w#tki akustyczne, psychoakustyczne, psychologiczne, filozoficzne i 

historyczne [PS, FI, HI]. 
 Innym problemem powi#zanym po%rednio z obszarem s$yszalno%ci s# metody 

okre%lania dynamiki i wysoko%ci d(wi!kowych muzyki wspó$czesnej, której materia$ 

d(wi!kowy jest prawie równoznaczny z obszarem s$yszalno%ci. Schafer sugeruje 

                                                             
276 Schafer [1977: 116], por. [1986d: 121-122]. 
277 Schafer [1977: 116], [1986d: 121-122]. 
278 Schafer [1986d: 121-123]. 
279 Schafer [1977: 116-119]. 
280 Schafer [1977: 118]. 
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tutaj odej%cie od w$oskich okre%le& dynamicznych i od solmizacji, proponuj#c 

wykorzystanie metody b!d#cej w zgodzie z akustycznymi pomiarami d(wi!ku, co 

u$atwi$oby wg niego weryfikacj! subiektywnych dozna& odbiorcy281. 

 
 
4.8.  Podsumowanie: wyznaczniki zakresu zagadnie% akustycznych 
 
Materia! – Ekstensywno$& / intensywno$&:  
– wybitne pokrywanie materia$u dziedzin akustycznych (z wyj#tkiem akustyki 

instrumentów muzycznych) w pozycji s$ownikowej Handbook for Acoustic Ecology  

– dominacja akustyki %rodowiskowej 

– dominacja, przerost i usamodzielnienie akustyki wn!trz i in"ynierii akustycznej 

(patrz rozdzia$ o wzornictwie akustycznym) 

– wydatna obecno%' problematyki notacyjnej (teoria i praktyka) 

Autonomia / heteronomia dziedzinowa:  

– autonomiczne przedstawienie poj!' podstawowych akustyki 

– autonomia pomiarów akustycznych w badaniach plenerowych 

– miejscowe nacechowanie ekofilozofi# (np. w Handbook for Acoustic Ecology) 

– filozoficzne (aksjologiczne) nastawienie wobec elektroakustyki 

– rozszerzenie tematyki i przewarto%ciowanie poj!', zmierzaj#ce ku psychologii i 

socjologii  

Muzyka / $rodowisko d"wi#kowe:  

– s$abe reprezentowanie akustyki muzycznej 

– uwydatnienie obecno%ci muzyki w %rodowisku 

– koncentracja na problemach d(wi!kowo-%rodowiskowych 

Wa'niejsze odno$niki dziedzinowe:  

FI; PS; PE; SO; P(ME); TE 

Metoda / przedmiot:  
– akustyka g$ównie jako przedmiot (filozofii, socjologii) 

– partnerskie powi#zania z psychologi# 

 

                                                             
281 Schafer [1986d: 123 i 125]. 
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Rozdzia! 5.  Psychologia [PS]  
 

Schafer stawia badania i zagadnienia nale!"ce do psychologicznych zagadnie# 

pejza!u d$wi%kowego (zakres problematyczny który okre&la mianem aural 

psychology) wy!ej ni! tradycyjne problemy sytuuj"ce si% na pograniczu fizjologii 

s'yszenia, psychoakustyki i psychologii wra!e# d$wi%kowych. W psychologii pejza!u 

d$wi%kowego koncentruje si% on na problematyce postrzegania i wyra!ania, z 

uwydatnieniem zwi"zków zakresu psychologicznego z psychosocjologi", 

kulturologi", histori" i [PS-SO, KU, HI]. 
 
 
5.1.  Percepcja i podstawowe kategorie poznawcze 
 
Istotne miejsce w rozwa!aniach psychologicznych Schafera zajmuje zastosowanie 

teorii postaci do problematyki postrzegania &rodowiska d$wi%kowego. Dyskutowana 

jest ona w ramach porównywania terminologii wykszta'conej przede wszystkim w 

odniesieniu do percepcji wizualnej. Wedle Schafera, poj%cia figury, t'a i pola (figure, 

ground, field) mog" w ogólnej analogii odpowiada( kolejno: sygna'owi d$wi%kowemu 

(lub d$wi%kowi charakterystycznemu), d$wi%kom otaczaj"cym (które cz%sto 

oddzia'ywuj" jako kluczowe nuty d$wi%kowe) i pejza!owi d$wi%kowemu. Schafer 

zauwa!a jednak, !e podej&cie takie równie! jest wytworem okre&lonej postawy 

percepcyjnej danej kultury w okre&lonym czasie282 [KU].  

Omawiaj"c wspó'czesny pejza! d$wi%kowy, Schafer wprowadza – wraz z 

poj%ciem postrzegania „rozproszonego” (unfocused), dominuj"cego w pozbawionym 

perspektywy &rodowisku lo-fi – pewne rozgraniczenia teminologiczne.  „Gestem – 

pisze Schafer – mo!emy nazwa( wyj"tkowe, ‘solowe’, specyficzne, zauwa!alne 

zdarzenie; faktura natomiast jest uogólnionym agregatem, efektem ‘nakrapianej 

powierzchni’, anarchi" konfliktowych dzia'a#”283. Jednocze&nie ostrzega badacza 

pejza!u d$wi%kowego przed rozumieniem agregatu d$wi%kowego jako sumy 

pojedynczych zjawisk d$wi%kowych, powo'uj"c si% na paradoks Zenona: „je&li buszel 

kukurydzy wypró!niony na pod'og% wywo'uje d$wi%k, ka!de ziarno i cz"stka ziarna 

musi odpowiednio stwarza( ha'as, lecz w rzeczywisto&ci nie jest tak”284. Schafer 

przywo'uje te! inny rodzaj „z'udzenia s'uchowego” (aural illusion), polegaj"cym na 
                                                             
282 Schafer [1977: 152]. 
283 Schafer [1977: 159]. 
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„s'yszeniu” odg'osów wewn"trz faktury szerokopasmowej. W przytoczonych 

przyk'adach korzysta z eksperymentu innego autora, jak równie! z w'asnego 

do&wiadczenia dotycz"cego przygotowywania utworu na ta&m% pt. Okeanos285. 

Poj%cie faktury w odró!nieniu od gestów jest ponadto przedmiotem (wicze# 

pedagogicznych w zakresie twórczo&ci d$wi%kowej i muzycznej286 [PE]. Istotne jest 

równie! wyodr%bnienie „&wiadomego” i „nie&wiadomego” postrzegania 

d$wi%kowego287, wywodz"cego si% z kategorii jungowskich (rozró!nianie / 

nierozró!nianie) rzuconych na plan ewolucji &wiadomo&ci ludzkiej [HI].  
 Schafera krytyka asocjacyjnych testów psychologicznych – zmuszaj"cych 

s'uchacza do formu'owania lu$nej narracji skojarze# w reakcji na nagrane d$wi%ki – 

bazuje na prze&wiadczeniu, !e „aby relacjonowa( wra!enia wywo'ane d$wi%kiem 

trzeba pos'ugiwa( si% d$wi%kiem; ka!da inna metoda b%dzie fa'szywa”288. W zamian 

testów proponuje on „procedury wedle których s'uchacze reprodukuj" dok'adnie to co 

s'ysz"”, wchodz"ce w zakres kszta'cenia s'uchu i „czyszczenia uszu”289 [PE]. Zakres 

psychologiczny ust%puje tu zatem problematyce pedagogicznej, w której np. pami%( 

d$wi%kowa i zdolno&( reprodukcji d$wi%ku jest traktowana pod wzgl%dem &ci&le 

edukacyjnym. Mimo to, aspekt psychologiczny – oprócz praktyczno-pedagogicznego 

– jest o tyle zwi"zany z (wiczeniami „czyszczeniu uszu” i osi"gni%tym przez ich 

stosowanie szczególnym rodzajom spostrzegawczej wra!liwo&ci d$wi%kowej, 

okre&lanej przez Schafera mianem „czystego s'uchu” (clairaudience), !e d"!" one do 

wykszta'cenia zasadniczo odmiennego postrzegania &wiata – znacznie bardziej 

wra!liwego na zjawiska d$wi%kowe; postrzegania b%d"cego punktem wyj&cia do 

ocen estetycznych &rodowiska d$wi%kowego w stopniu równym do zdolno&ci 

estetycznej oceny muzyki [ES]. W bezpo&rednim zwi"zku ze stanem „czystego 

s'uchu” pozostaje poj%cie „kompetencji sonologicznej”, które – jak wkrótce 

zobaczymy – '"czy si% z kategori" ekspresji. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              
284 Ibid. 
285 Schafer [1977: 159-160]. 
286 Schafer [1986b: 27-32 (d$wi%k i muzyka)], [1986c: 63-64 (muzyka)], [1986e: 209-216 ((wiczenia 
wokalne)]. 
287 Schafer [1993: 21-22]. 
288 Schafer [1977: 153]. 
289 Schafer [1977: 154]. 
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5.2.  Kulturowe i spo!eczne determinanty percepcji i ekspresji [KU] 
 
Kompleksowy problem d$wi%kowego wra!enia (impression) i wyra!ania si% 

(expression) w zakresie d$wi%ku, dwóch kategorii spojonych inteligencj", czyli 

„dok'adno&ci" wra!e# percepcyjnych”, Schafer nazywa „kompetencj" sonologiczn"” 

– terminem zapo!yczonym od Otto Laskego290. Poj%cie to odnosi si% do krytycznego 

odbioru zjawisk d$wi%kowych i wynikaj"cymi z niego kompetencjami w zakresie 

wzornictwa d$wi%kowego [WZ]. Jak zauwa!a Schafer, stan sonologicznej 

kompetencji ca'ych kultur jest zró!nicowany. Wedle niego, kompetencja sonologiczna 

dzisiejszej kultury zachodniej jest s'aba i brzemienna w negatywne skutki: „nie 

zwracali&my uwagi na to, co s'yszymy; st"d problem zanieczyszczenia 

d$wi%kowego291” [P(SOZ)].  

Wspomniane ju! w obr%bie zagadnie# akustycznych i psychoakustycznych 

poj%cie przestrzeni akustycznej zyskuje ponownie rozszerzone znaczenie w 

kategoriach psychologicznych. O ile termin ten w The Tuning of the World najpierw 

jest definiowany w kategoriach notacji d$wi%ku, a nast%pnie traktowany pod 

wzgl%dem zakresu s'yszalno&ci, jego psychologiczne implikacje s" rozwini%te w 

artykule McLuhan and Acoustic Space i w jego rewizji (esej pt. Acoustic Space292). 

Przywo'uj"c fragmenty pism twórcy omawianego terminu, Marshalla McLuhana, 

Schafer traktuje w nich przestrze# akustyczn" g'ównie jako sposób postrzegania 

&rodowiska i przestrzeni w'a&ciwy dla kultur oralnych. Jest to – wg definicji innego 

autora cytowanego przez Schafera, Edmunda Carpentera (wspó'pracuj"cego z 

McLuhanem) – „okr"g bez sta'ych granic, przestrze# stworzona przez sam" rzecz, a 

nie przestrze# zwieraj"ca t" rzecz”293. Jest to zarazem rodzaj postrzegania który wg 

McLuhana powraca w dobie kultury elektrycznej. Jako produkt szeroko rozumianej 

kultury, postrzeganie tego rodzaju '"czy si% w analizowanych pismach z zakresem 

filozofii (i religii), socjopsychologii, socjologii, antropologii i nauki o komunikacji, wraz 

ze sfer" twórczo&ci wizualnej i muzycznej [FI, SO, KU, KO].  

 Zagadnieniem, które mo!na zaliczy( do zakresu socjopsychologicznego jest 

wykszta'cone przez Schafera poj%cie „&wi%tego ha'asu” (Sacred Noise), które ma 

odnosi( si% do za'o!onej przez jej autora prawid'owo&ci, wedle której g'o&na, 

d$wi%kowa dzia'alno&( lub sygnalizacja spo'ecznie uznanego autorytetu nie podlega 
                                                             
290 Schafer [1977: 153-154]. 
291 Schafer [1977: 154]. 
292 Schafer [1993: 29-44]. 
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krytyce ani ograniczeniom. Psychologiczne oddzia'ywanie manifestacji „&wi%tego 

ha'asu” przejawia si% nawet brakiem odczucia przeszkadzania lub natr%ctwa takich 

d$wi%ków, co w optyce historycznej Schafer ilustruje brakiem negatywnych 

komentarzy na temat ha'asu fabryk w epoce industrialnej294 [HI].  
Paradygmat oparty na zwi"zku mi%dzy wra!eniem (odbiorem) a wyra!eniem 

(ekspresj") si%ga do samych podstaw koncepcji pejza!u d$wi%kowego. Pod 

wzgl%dem muzyczno-psychologicznym równie! istnieje wzajemne oddzia'ywanie 

impresji i ekspresji: to, co jest wa!ne w muzyce danej kultury (np. dominacja melodii i 

harmonii b"d$ melodii i rytmu) definiuje zarazem rodzaj odbioru s'uchowego, który 

dominuje w obr%bie tej kultury równie! w odbiorze pejza!u d$wi%kowego. )"czy si% z 

szeroko omawianym przez Schafera zagadnieniem wp'ywu &rodowiska d$wi%kowego 

na twórczo&( muzyczn". Wspomnieli&my ju! sugerowany przez Schafera wp'yw 

wzrostu ilo&ci, ci"g'o&ci i g'o&no&ci d$wi%ków niskiej cz%stotliwo&ci na tendencje w 

muzyce popularnej. Wi%kszo&( z problemów tego dzia'u ujmuje Schafer w optyce 

historycznej [HI]. 
 Opisuj"c nacisk kompozytorów zachodnich na dynamik% (a zarazem 

perspektyw% symulowan" dynamik" lub umiejscowieniem wykonawców) Schafer 

argumentuje, !e „ta zaawansowana praktyka w zakresie dynamiki znajduje swój 

odpowiednik w zachodnich nawykach percepcyjnych polegaj"cych na organizowaniu 

pejza!u d$wi%kowego w twory perspektywiczne […]”, przy czym przytacza – oprócz 

przyk'adów historycznych – cytat, w którym imitator efektów d$wi%kowych omawia 

trójplanow" koncepcj% organizuj"c" symulowanym trz%sieniem ziemi295. Dla 

kontrastu, Schafer prezentuje przyk'ady dotycz"ce braku ró!nicowania 

dynamicznego w pewnych kulturach, opieraj"c si% na przytaczanych 

eksperymentach innych autorów, dotycz"cych braku rozró!niania poziomów 

dynamicznych u skrzypka cyga#skiego i niezdolno&ci australijskich aborygenów do 

grania cicho296, co '"czy si% ze wspomnian" odmienno&ci" postrzegania przestrzeni 

akustycznej w ró!nych kulturach.  

Przejawy odmiennych ekspresji kultur muzycznych przedstawia Schafer jako 

klucz do bada# w zakresie percepcji pejza!u d$wi%kowego. Uwa!a przy tym, !e 

kszta't muzyki w kulturze mo!e odpowiedzie( na pytania dotycz"ce 
                                                                                                                                                                                              
293 Schafer [1993: 33]. 
294 Schafer [1977: 76]. 
295 Schafer [1977: 156-157]. 
296 Schafer [1977: 156]. 
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charakterystycznego dla danej kultury pojmowania relacji mi%dzy nast%puj"cymi 

kategoriami: cz%stotliwo&ci", czasem, i nat%!eniem; d$wi%kami krótkimi (impulse 

sounds) a d$wi%kami d'ugimi; planem pierwszym a t'em; sygna'em a ha'asem; 

ha'asem a cisz"; dynamiczno&ci" i statyczno&ci"297. Uciekaj"c si% cz%sto w nieco 

prostszy przek'ad &rodowiska d$wi%kowego na kompozycj% muzyczn", sk'adaj"cy 

si% na pogl"dy historiozoficzne [HI], Schafer bez wahania podpisa'by si% pod 

stwierdzeniem Zofii Lissy: „o indywidualnym stylu kompozytorskim decyduje […] 

wiele wspó'czynników, jak: impulsy id"ce od otaczaj"cej kompozytora 

rzeczywisto&ci”298 – pod warunkiem, !e mowa by'aby tylko o rzeczywisto&ci 

d$wi%kowej.  

 
 
5.3.  Emocjonalne oddzia!ywanie g!"bokich kategorii psychicznych 
 
Istotnym elementem rozwa!a# Schafera jest zagadnienie symboliki d$wi%ku. 

Wychodz"c od Junga definicji symbolu s'ownego lub obrazowego, stwierdza on, !e 

„zdarzenie d$wi%kowe jest symboliczne, je&li wywo'uje w nas emocje lub my&li 

wykraczaj"ce poza same mechaniczne doznania lub funkcj% sygnalizuj"c", gdy 

posiada swoist" ’po&wiat%’ lub ‘pog'os’ rozbrzmiewaj"cy w g'%bszych zak"tkach 

psychiki”299. Poj%cie archetypów Junga (b%d"cych dla Schafera „odziedziczonymi, 

pierwotnymi wzorami dozna#”300) staje si% punktem wyj&cia do historycznego 

omówienia szeregu archetypów d$wi%kowych, wraz z ich implikacjami dotycz"cymi 

innych dziedzin wiedzy, takich jak socjologia i kultura [HI, SO, KU]. Historyczne 

omówienie symboliki d$wi%ków zawiera jednak w"tki dzia'u systematycznego w 

próbie wyt'umaczenia pewnych zjawisk, jak w nast%puj"cym opisie wra!enia 

stwarzanego przez wzburzone wody w &wiecie przed-industrialnym: 

 
Gdy morze jest wzburzone, posiada ono taki sam poziom energii na przestrzeni ca'ego s'yszalnego 

widma; jest to bia'y szum o pe'nym zakresie cz%stotliwo&ciowym. Widmo to jednak zawsze wydaje si% 

zmienia(; przez moment niskie wibracje przewa!aj", pó$niej wysokie &wiszcz"ce efekty, cho( !adne z 

nich tak naprawd% nie znika, a zmienna jest jedynie ich wzgl%dne nat%!enie. Sprawia to wra!enie 

olbrzymiej i przygniataj"cej si'y, wyra!onej jako nieprzerwany ci"g energii akustycznej301. 

                                                             
297 Schafer [1977: 155]. 
298 Lissa [1974: 220]. 
299 Schafer [1977: 169]. 
300 Ibid. 
301 Schafer [1977: 170]. 
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Z kolei dyskusja na temat skojarze# d$wi%kowych dzisiejszego cz'owieka i metod 

eksperymentalnych psychologii staje si% ko#cow" cz%&ci" historycznego omówienia 

symboli d$wi%kowych i przemian w ich postrzeganiu i odczuwaniu: 

 
Chocia! w czasach nam wspó'czesnym dzwon ko&cielny mo!e by( wa!nym sygna'em w 

spo'ecze#stwie lub nawet d$wi%kiem charakterystycznym, jego szczególne powi"zanie z symbolik" 

chrze&cija#sk" zmniejszy'o si% lub zanik'o; jego pierwotne przeznaczenie uleg'o proporcjonalnemu 

os'abieniu […]. 

Mimo to, jeste&my pozostawieni w obliczu fascynuj"cego faktu, !e dla istotnej ilo&ci ludzi, wielu z 

których ju! &ci&le nie kojarzy dzwonu ko&cielnego z chrze&cija#stwem, d$wi%k ten nadal wywo'uje w 

psychice jakie& g'%bokie i tajemnicze reakcje, które znajduj" swój wizualny odpowiednik w 

integralno&ci ko'a lub mandali. Jest to widoczne w przeprowadzonych przez nas testach, w których 

osobnicy byli proszeni o rysowanie wra!e# wywo'anych przez d$wi%ki odtwarzane dla nich z nagra# 

ta&mowych. D$wi%k dzwonu ko&cielnego cz%sto sk'ania' do kolistych rysunków.  Wed'ug […] C. G. 

Junga, mandala symbolizuje ca'o&(, kompletno&( lub doskona'o&(. Pewnego dnia by( mo!e 

b%dziemy mogli przeprowadzi( badania – podobne do tych z wykorzystaniem dzwonu – z osobami ze 

Wschodu, wykorzystuj"c gong jako d$wi%k testowy. Bior"c pod uwag% jego 'agodniejsze narastanie, 

wydaje si% on jeszcze bardziej stosowny do wywo'ywania kszta'tu mandali302. 

 

Metoda eksperymentalna wykorzystana jest ponadto przez Schafera w badaniu 

najnowszych przemian w emocjonalnym stosunku wobec postrzeganych d$wi%ków. 

W nast%puj"cym cytacie, Schafer powo'uje si% na ankiet% opart" na prostych 

kryteriach estetycznych (przyjemny/nieprzyjemny d$wi%k) [ES] i wprowadza poj%cie 

sentymentu d$wi%kowego: 

 
Wspó'czesny cz'owiek odsuwa si% od morza. Podró! morska ust"pi'a podró!y powietrznej. Morze, 

które jest usytuowane ni!ej od wszystkiego innego, zacz%to traktowa( jako otwór, do którego wyrzuca 

si% zanieczyszczenia. […] Beztroski cz'owiek wspó'czesny, otoczony l"dem, wyobra!a sobie morze 

jako sentyment d$wi%kowy. (Ukazuje to wyra$nie nasza Ankieta Upodoba# D$wi%kowych […].) 

Wydaje mu si%, !e chybotanie i rytm fal na letniej pla!y istnieje jedynie po to, by rymowa( si% z jego 

spokojnym oddechem. Tymczasem, cz'owiek wspó'czesny traci kontakt z nadbiologicznymi rytmami 

które ws'awi'y wstrz"saj"c" obecno&( morza w staro!ytnej sztuce i rytuale. Czy wszystkie 

wspomnienia staj" si% sentymentem? Je&li tak jest, to morze jest tego pierwszym przyk'adem303.  

 

                                                             
302 Schafer [1977: 176]. Przyk'ady rysunków testowych znajduj" si% m.in. w: Schafer [1982: 306]. 
303 Schafer [1977: 171]. 
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Sentymenty d$wi%kowe mog" równie! dotyczy( przemijaj"cych d$wi%ków !ycia 

codziennego: 

 
Miasto zmienia swe melodie w coraz to szybszym tempie, proporcjonalnym do wzrostu po!"dania za 

nowymi wynalazkami. Wynikiem tego jest wpychanie nas w nastrój nostalgii za znikaj"cymi i 

zagubionymi d$wi%kami. B%d"c czterdziestolatkiem, mam wiele wspomnie# d$wi%kowych z 

kanadyjskiego miasta; [wspomnie# stworzonych przez odg'osy] których ju! dzi& si% nie s'yszy (butelki 

do mleka, gwizdki parowe, dzwonki rowerowe, podkowy rzucane o metalowy pal. S'uchamy  

retrospektywnie á la recherche du temps perdu i zauwa!amy jak wiele min%'o niepostrze!enie. Lecz 

gdzie? Gdzie s" muzea znikaj"cych d$wi%ków? Nawet najzwyklejsze d$wi%ki b%d" z czu'o&ci" 

pami%tane, kiedy znikn". Ich zwyczajno&( tworzy z nich wyj"tkowe pami"tki d$wi%kowe304.   

 

Z racji swego g'%bokiego oddzia'ywanie na psychik%, z pomi%dzy ró!nych d$wi%ków 

&rodowiska w'a&nie d$wi%ki symboliczne, sentymenty d$wi%kowe i d$wi%ki 

charakterystyczne zyskuj" w pismach Schafera szczególn" uwag% i pozytywny 

status estetyczny [ES]. Jako takie, stanowi" one najbardziej „muzyczny” element 

Schafera koncepcji „muzyki &rodowiska”, lub pejza!u d$wi%kowego postrzeganego 

jako „olbrzymia kompozycja muzyczna”.  

D$wi%ki symboliczne, archetypy d$wi%kowe i sentymenty d$wi%kowe s" 

uznawane za psychologicznie uwarunkowane warto&ci, które musi bra( pod uwag% 

projektant akustyczny [WZ]. Jednak kategorie te s" istotne w kr%gu pejza!u 

d$wi%kowego nie tylko pod wzgl%dem naukowym. W swych kompozycjach 

elektroakustycznych i elektronicznych Barry Truax cz%sto si%ga do d$wi%ków 

posiadaj"cych takie w'a&ciwo&ci, i wielokrotnie powo'uje si% w swych pismach na ich 

znaczenie psychologiczne305. 

 Schafer raz jeszcze powo'uje si% na Junga, przytaczaj"c jego definicj% 

symbolu w swym eseju Ursound: „‘symbol’ rozumiemy jako najlepsze mo!liwe 

wyra!enie z'o!onego faktu nie pojmowanego jeszcze wyra$nie przez 

&wiadomo&(”306. Kierunek psychoanalityczny krytykowany jest jednak ze wzgl%du na 

ich wy'"cznie wizualne podej&cie do interpretacji snów. Krytyka ta wpisuje si% w 

ogólne niezadowolenie Schafera z nieudolno&ci uczonych w zakresie interpretacji 

zjawisk, których podstaw" jest d$wi%k. Skar!y si% przy tym, !e „symbolika d$wi%kowa 

[aural symbolism] jest równie! s'abo rozwini%tym przedmiotem w porównaniu do 
                                                             
304 Schafer [1977: 179-180]. 
305 Truax [1996a: 61-62]. 
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symboliki wizualnej, badanej przez historyków sztuki i antropologów”307. Jako 

przyk'ad snu do którego analizy – jak twierdzi – potrzebne jest podej&cie czysto 

d$wi%kowe i w której pomocna by'aby pewna znajomo&( muzyki, przytacza sen 

kobiety, w którym stara'a si% ona pogodzi( sk'ócon" rodzin% przez '"czenie 

d$wi%ków (przedstawiaj"cych cz'onków rodziny) w harmoniczn" ca'o&(308. 

 
 
5.4.  Podsumowanie: wyznaczniki zakresu zagadnie# psychologicznych 
 
Materia! – Ekstensywno$% / intensywno$%:  

– ograniczenie materia'u do percepcji i ekspresji 

Autonomia / heteronomia dziedzinowa:  

– pewna autonomia w przedstawieniu podstawowych kategorii percepcyjnych 

– heteronomiczne odniesienia dziedzinowe do socjologii, socjopsychologii, nauki o 

komunikacji w dalszym rozwijaniu tematyki 

– silne ci"!enie ku historii przemian percepcyjno-ekspresyjnych i wyodr%bnionej na 

jej materiale historiozofii 

Muzyka / $rodowisko d&wi"kowe: 

– nacisk na problematyk% d$wi%kow" 

– omijanie tradycyjnej problematyki psychologii muzyki (pami%( i zdolno&ci 

muzyczne) i kognitywnej psychologii muzyki 

– muzyka jako „klucz” do bada# w zakresie kulturowo determinowanej percepcji 

pejza!u d$wi%kowego 

– w podziale na percepcj% i ekspresj%, &rodowisko d$w. sytuuje si% przede wszystkim 

w dziale percepcji, natomiast muzyka g'ównie w dziale ekspresji 

– znaczenie g'%bokich kategorii psychologiczno-d$wi%kowych wp'ywa na ich status 

estetyczno-muzyczny 

– znaczenie g'%bokich kategorii psychologiczno-d$wi%kowych wp'ywa na postulaty 

wzornictwa akustycznego 
Wa'niejsze odno$niki dziedzinowe:  

SO; KU; KO; ES; WZ; HI 

 

                                                                                                                                                                                              
306 Schafer [1993: 11]. 
307 Schafer [1993: 23]. 
308 Ibid. 
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Metoda / przedmiot:  
– nacisk na spo'eczne i kulturowe determinanty postrzegania i ekspresji sytuuje 

psychologi% w roli przedmiotu 

– Wp'ywaj"c na estetyk% muzyczn" (kompozycji kr%gu WSP) i wzornictwo 

akustyczne psychologia odgrywa rol% metody 
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Rozdzia! 6.  Estetyka [ES] 
 

Estetyk! wyodr!bniamy tu jako osobn" dziedzin!, nie traktuj"c jej jako dzia# filozofii. 

Tre$ci, które si! na ni" sk#adaj" w pismach Schafera, maj" bowiem najcz!$ciej 

charakter naukowo-empiryczny, koncentruj"cy si! na ankietowych badaniach 

upodoba% okre$lonych grup spo#ecznych, jak i praktycznych rolach, które estetyka 

ma spe#nia& w ramach nauki o pejza'u d(wi!kowym i wzornictwie akustycznym. Do 

naukowo-empirycznego nurtu schaferowskiej my$li estetycznej odnosz" si! 

wyznaczniki psychologiczne, kulturologiczne i projektanckie [PS, KU, WZ], przyj!te 

jako dalszy podzia# naukowo-orientowanej problematyki estetycznej w niniejszym 

rozdziale. Natomiast filozofuj"ce tre$ci estetyczne b!d" tu rozumiane nie w sensie 

nadanym im przez estetyk! muzyki, obejmuj"c" problematyk! filozofii muzyki, 

filozofii pi!kna i dozna% i „estetyki twórczej” (tj. koncepcji twórczych poszczególnych 

kompozytorów), lecz b!dzie si! odnosi& do tego nurtu my$li estetycznej, która 

zajmuje si! drugim z wymienionych kierunków (filozofi" pi!kna i doznania 

estetycznego), co zreszt" ca#kowicie odpowiada znaczeniu przypisanemu tej nauce 

przez Schafera309. O ile jednak w rozdziale dotycz"cym filozofii w#"czyli$my w"tki nie 

sformu#owane explicite przez Schafera (wskazuj"ce na istnienie wymiaru 

kosmologicznego), omówienie domy$lnej filozofii pi!kna schaferowskiej b!dzie 

ograniczone – odnosi si! ona bowiem w znacznym stopniu do omówionego ju' 

wymiaru aksjologicznego koncepcji soundscape, i mo'e z powodzeniem by& 

wyra'ona w sposób skrótowy. 

 
 
6.1.  Filozofia pi"kna 
 
Schafera filozofia pi!kna pozostaje cz!sto w sferze domys#ów. Mo'emy jednak bez 

szczególnego trudu wywie$& ogólny jej kszta#t, przejawiaj"cy si! w tonie jego 

wywodu i podj!tej przez niego tematyce. Zagadnienie pi!kna w koncepcji pejza'u 

d(wi!kowego poprzedzone jest niejako problemem brzydoty tego, co jest nie-

estetyczne. Poj!cie pi!kna i brzydoty odnie$& trzeba z kolei do ogólnego zarysu 

aksjologicznego przedstawionego przy naszym omówieniu zagadnie% filozoficznych. 

To, co w dziale filozoficznym okre$lone zosta#o jako niedobre, g#ównie z powodów 

ekofilozoficznych i fizjologicznych (przede wszystkim – ha#as i ma#o wyrazisty pejza' 
                                                        
309 Schafer [1977, 146]. 



 
141 

d(wi!kowy „lo-fi”) [P(SOZ)], jest w pismach Schafera zarazem nie-estetyczne i 

nieprzyjemne dla cz#owieka, lub przynajmniej powinno takie by&. 

 Analogicznie, cisza i odg#osy $rodowiska naturalnego (te ostatnie rzadko s" 

ha#asem), s" u Schafera przyk#adami pi!kna estetycznego. Pami!ta& jednak nale'y, 

'e naczeln" cech" pejza'u d(wi!kowego „hi-fi”, zawsze zyskuj"cego pozytywne 

oceny Schafera i jego grupy badawczej, jest wyrazisto$&. D(wi!ki g#o$ne, o ile nie s" 

szkodliwe dla ucha, mog" równie' sk#ada& si! na pozytywne warto$ci pejza'u 

d(wi!kowego, szczególnie gdy posiadaj" one wyj"tkowe znaczenie dla cz#owieka. W 

szczególnej sytuacji znajduj" si! omówione ju' w rozdziale psychologicznym 

„d(wi!ki szczególne” i „sentymenty d(wi!kowe”, zyskuj"ce pozytywny status 

estetyczny dzi!ki swemu g#!bokiemu oddzia#ywaniu na psychik! [PS]. Nieszkodliwe 

dla ucha d(wi!ki g#o$ne przyczyniaj" si! równie' do wzbogacenia ró'norodno$ci 

d(wi!kowej $rodowiska. Jak wspomnieli$my, ró'norodno$& tworzy jedn" z 

pozytywnych warto$ci ekologicznych – jest zatem równie' traktowana jako 

podstawowe pi!kno310 [P(EK)].   
 
 
6.2.  Problematyka doznania: estetyka a „anestetyka” 
 
Podstaw" proponowanego przez Schafera podej$cia odbiorczego wobec pejza'u 

d(wi!kowego jest wra'liwa postawa estetyczna, by& mo'e najwyra(niej odczuwalna 

w postulowanym traktowaniu $rodowiska d(wi!kowego jako muzyki. Schafer sam 

daje przyk#ad takiej postawy swoim sposobem pisania o $rodowisku d(wi!kowym, 

stosuj"c si! do w#asnych idei. Cho& wahaj"ca si! ilo$& napotkanych w pismach 

Schafera odniesie% do muzyki jako takiej bywa znikoma, „muzyczno$&” rozumiana w 

bardziej subtelny sposób przejawia si! o wiele bardziej równomiernie na przestrzeni 

jego pism. Nadzwyczaj wra'liwe i estetyczne podej$cie Schafera do d(wi!ku 

$rodowiskowego jest w istocie naniesieniem muzycznego rodzaju odbioru na 

otaczaj"ce nas $rodowisko d(wi!kowe. Schafer rozszerza analityczny i estetyczny 

rodzaj s#uchania (tj. podej$cie odbiorcze zarezerwowane w kulturze Zachodu dla 

odbioru dzie# muzycznych) na ca#o$& $wiata d(wi!kowego bez wyj"tku, co 

odczuwalne jest w wyj"tkowo szczegó#owych opisach detalu d(wi!kowego. 

Przyk#adem mo'e tu by& nast!puj"ce zdanie: „[…] str"cili$my kilka sopli […] i 

                                                        
310 Kompozytorskie postulaty cz#onków WSP dotycz"ce pi!kna muzycznego równie' odnosz" si! do 
idei ekofilozoficznych.   
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kopali$my je wzd#u' drogi. Ka'dy ich od#amek posiada# inn" wysoko$& d(wi!kow", a 

gdy si! rozbija#y, wysoko$& ta wznosi#a si!”311. Opisom tego rodzaju, sk#adaj"cym si! 

na „g#!bok"” warstw! „muzyczno$ci” dyskursu Schafera, towarzysz" 

charakterystyczne zwroty j!zykowe, przejawiaj"ce si! na jego p#ytszym poziomie (te 

ostatnie omówili$my w rozdziale filozoficznym) [FI]. 
Doznania wyst!puj"ce na drodze estetycznego zaanga'owania w procesie 

odbioru pejza'u d(wi!kowego mog" by& – co oczywiste – pozytywne i negatywne. 

Jednak w opisywanej przez Schafera sytuacji „st!pienia” wra'liwo$ci s#uchowej nie 

zawsze wyst!puj" wed#ug niego odpowiednie negatywne odruchy estetyczne 

towarzysz"ce doznaniom wywo#anymi d(wi!kami nieprzyjemnymi, brzydkimi lub 

m!cz"cymi. Jest to sytuacja, któr" mo'na – jak s"dz! – opisa& poj!ciem 

„anestetyki”312. Problemom anestetyki po$wi!ca Schafer wiele uwagi i autentycznej 

troski – w ko%cu ca#y program „czyszczenia uszu” [PE] ma na celu przywrócenie 

sytuacji estetycznej, tzn. takiej, w której zachodz" prawid#owe pozytywne i 

negatywne doznania. 

 Estetyczne i „anestetyczne” konsekwencje przemiany $rodowiska za spraw" 

technologii s" ró'ne. Schafer stawia hipotez!, 'e dominacja jednostajnych d(wi!ków 

technologii elektrycznej mog#a przyczyni& si! na Zachodzie do wzrostu popularno$ci 

muzyki hinduskiej, wykorzystuj"cej burdony jako centralne punkty odniesienia, i 

powstania poj!cia „wibracji” (vibrations) w powszechnej ideologii ameryka%skiej 

muzyki popularnej313. Mieliby$my tu wi!c do czynienia z modyfikacj" upodoba% 

estetycznych, tak jak we wspomnianym ju' przyk#adzie tendencji do wykorzystywania 

cz!stotliwo$ci basowych w muzyce popularnej – procesu wyst!puj"cego w analogii 

do rosn"cej dominacji niskich cz!stotliwo$ci w $rodowisku miasta.  

 Cz!sto spotykanym u Schafera tematem estetycznym s" negatywne reakcje 

na d(wi!ki zanieczyszczaj"ce $rodowisko akustyczne; jest to temat omawiany 

równie' w optyce historycznej [HI]. Jednak o ile w cytowanych przez Schafera 

przyk#adach historycznych protest przeciwko ha#asowi wyra'any jest w kategoriach 

                                                        
311 Schafer [1998b, 114]. 
312 Poj!cie to rozumiem podobnie jak Wolfgang Welsh. Wed#ug niego, „’Anestetyka’ to stan, w którym 
zniesieniu ulega elementarny warunek estetyki – zdolno$& doznawania. Estetyka wyró'nia 
doznawanie, anestetyka tematyzuje brak dozna%, w sensie utraty, ograniczenia albo wykluczenia 
zdolno$ci doznawania, i to na wszystkich poziomach: od fizycznego ot!pienia po duchow" $lepot!. 
Anestetyka to, jednym s#owem, druga strona estetyki. Anestetyk! nale'y zatem odró'ni& od trzech 
s"siednich stanowisk. Po pierwsze, anestetyka nie jest anty-estetyk" […]. Po drugie nie zajmuje si! 
tym co nie-estetyczne […]. Po trzecie, nie zajmuje si! tym, co poza-estetyczne […]” [1998, 522]. 
313 Schafer [1977, 99]. 



 
143 

brzydoty, nieprzyjemno$ci, i zaburzania pewnego pi!kna, systematyczne badania 

Schafera w tym zakresie cz!sto eksponuj" statystyki skarg314, co zuba'a jego 

wymiar estetyczno-naukowy. Istotnym punktem estetycznych rozwa'a% Schafera na 

temat ha#asu jest natomiast sytuacja w których protesty te wr!cz zanikaj" w procesie 

powszechnej „anestetyzacji” dozna%. Przyk#adowe wyra'enie problemu st!pienia 

wra'liwo$ci odbiorczej znajdujemy w odniesieniu do rozpowszechnionego medium 

elektroakustycznego jakim jest radio: 

  
Nieprzerwana $ciana d(wi!ku rozg#o$ni radiowych kontrastuje jaskrawo z innymi wspomnianymi [tu] 

rytmami [biologicznymi, $rodowiska naturalnego i wiejskiego – przyp. M.K.]. Przeciwstawia si! im, i na 

wiele sposobów przyczyni#a si! do obni'enia naszej wra'liwo$ci na nie315. 

 

Jak mo'na si! domy$li&, rozwi"zanie problemu anestetyzacji znajduje Schafer w 

upowszechnieniu &wicze% „czyszczeniu uszu” [PE] i nowych warto$ci pozytywnego, 

ekologicznego wzornictwa akustycznego.  

  
 
6.3.  Psychologiczne determinanty doznania estetycznego [PS] 
 
W obr!bie estetyki pojmowanej jako nauka systematyczna, psychologiczne 

determinanty estetycznego oddzia#ywania d(wi!ków przedstawia Schafer przede 

wszystkim jako problem kontekstu i wynikaj"cej z niego semantyki d(wi!ku. 

Przestawia go przy tym na tle prób klasyfikacyjnych d(wi!ku316. Ró'ne reakcje na 

d(wi!k s" tu pochodn" znaczenia, jakie te d(wi!ki przynosz" dla odbiorcy. W 

opisach przyk#adów wykorzystywanych przez Schafera znajdujemy nast!puj"ce 

zakresy konotacyjne, okre$laj"ce estetyczne oddzia#ywanie i wymow! okre$lonych 

d(wi!ków: strach, nieprzyjemno$&, przyjemno$&, brzydota, pi!kno, muzyczno$&, 

zdenerwowanie, od$wi!tno$&, rado$&, przyja(%, wstr!t. Jednym z przywo#anych 

przyk#adów jest wra'enie „muzyczno$ci, przyjemno$ci i pi!kna” wywo#ane przez 

rozbrzmiewaj"c" sonat! na flet J. S. Bacha, które nie powsta#oby, gdyby „s#uchacz 

nie lubi# fletu lub gdyby muzyka Bacha by#a dla niego oboj!tna”317. Przyk#ady 

muzyczne wyst!puj" jednak rzadziej od przyk#adów odnosz"cych si! do sytuacji 

d(wi!kowych – takich jak ta, w której podobne pod wzgl!dem akustycznym d(wi!ki 
                                                        
314 Schafer [1977, 186-188]. 
315 Schafer [1977, 235].  
316 Schafer [1977, 146-150]. 
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syczenia w!'a i syczenia pary z czajnika wywo#uj" diametralnie odmienne reakcje 

estetyczne. Dobitne przyk#ady psychologicznie determinowanych wra'e% 

estetycznych dostarcza ponadto omówiona ju' schaferowska teoria „$wi!tego 

ha#asu” (Sacred Noise), która g#osi, 'e ha#as i d(wi!ki pochodz"ce od autorytetu 

spo#ecznego lub od w#adzy nie podlegaj" krytyce estetycznej318.  

 Ostatnie dwa przyk#ady przywo#uj" raz jeszcze zagadnienie symboliki 

d(wi!kowej, maj"cej du'y udzia# w schaferowskim poj!ciu estetycznego 

oddzia#ywania d(wi!ku. Symbolika obejmuje tu szczególnie istotn" rol!, poniewa' 

ukazana jest jako no$nik znacznego #adunku semantyczno-konotacyjnego. Schafer 

twierdzi jednocze$nie, 'e ca#kowite odci!cie s#uchacza od kontekstu (o ile jest to 

mo'liwe) wysoce sprzyja estetycznemu doznaniu i wyrazisto$ci bod(ców. Dla turysty 

znajduj"cego si! w nieznajomym $rodowisku, d(wi!ki pozostaj" d(wi!kami – 

przyjemnymi b"d( nieprzyjemnymi; ich brzmieniowo$& nie jest „przes#aniana” ani 

przyzwyczajeniem, ani dominacj" semantycznego przekazu, które mog" nie$&319. 

Jest to sytuacja zalecana w Schafera pomy$le turystyki d(wi!kowej, opieraj"cej si! 

na zwiedzaniu zabytków d(wi!kowych (H!rensw"rdigkeiten, w odró'nieniu od 

Sehensw"rdigkeiten)320. 

 
 
6.4.  Kulturowe determinanty doznania estetycznego [KU] 
 
Zró'nicowanie i znaczne poszerzenie problematyki symboliki d(wi!kowej w 

odniesieniu do wra'enia estetycznego wyst!puje tam, gdzie Schafer rozszerza 

badania estetyczne na szerszy zakres kulturowy. Celem takich bada% jest znów 

stwarzanie bazy dla dziedziny wzornictwa akustycznego [WZ]: 
 
Wiedza na temat tego, jakie d(wi!ki s" szczególnie przyjemne lub nieprzyjemne dla ludzi ró'nych 

kultur, by#aby warto$ciowa, poniewa' tego rodzaju katalogi (które mo'na by nazwa& „sentymentami 

d(wi!kowymi” i „fobiami d(wi!kowymi”) by#yby nie tylko niezmiernie pomocne w rozpatrywaniu 

zagadnienia symboliki d(wi!kowej, lecz równie' mog#yby dostarczy& warto$ciowych wskazówek dla 

przysz#ego wzornictwa pejza'u d(wi!kowego321.  

 

                                                                                                                                                                             
317 Schafer [1977, 149]. 
318 Schafer [1977, 76]. 
319 Schafer [1977, 211-212]. 
320 Schafer [1977, 212]. 
321 Schafer [1977, 146].  
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G#ówne badanie ankietowe w wy'ej wyznaczonym zakresie, przeprowadzone przez 

WSP w wybranych miastach czterech pa%stw (Nowa Zelandia, Kanada, Jamajka, 

Szwajcaria); jego wyniki przedstawione zosta#y w skrótowej formie w 

„Mi!dzynarodowej ankiecie upodoba% d(wi!kowych”322. Pytanie przedstawione 

ankietowanym dotyczy#o pozytywnej lub negatywnej reakcji na okre$lone d(wi!ki, 

podzielone na 10 kategorii („woda, wiatr, natura, cz#owiek, muzyka, technologia 

akustyczna, dom, transportacja, maszyny, inne”). W zakresie kategorii muzycznej 

znajdujemy szereg kategorii szczegó#owych: „okre$lone instrumenty, g#os, rodzaje 

muzyki (jazz, muzyka klasyczna), inne”. Badania ankietowe WSP ujawniaj" m.in., 'e 

odg#osy wody i wiatru s" dzi$ na ogó# „sentymentami d(wi!kowymi”, lecz notabene 

nie tam, gdzie wyst!puj" nag#e, mocne burze, np. w Jamajce323. 

 W innym ci"gu zagadnie% sytuuj" si! niektóre odniesienia Schafera do 

estetyki muzyki. Znajduj" one jednak swój wyraz równie' w powi"zaniu z 

determinantami kulturowymi. Schafer wskazuje na stopniowe obumieranie 

autonomicznie-estetycznego podej$cia do muzyki wykszta#conego w kulturze 

Zachodu, rozdzielaj"cego prze'ycie muzyki od innych dozna% d(wi!kowych324. 

 
 
6.5.  Estetyczne przes!anki i kryteria wzornictwa akustycznego [WZ] 
 
Badania ankietowe, klasyfikacja d(wi!ków wedle kryteriów estetycznych i ogó# 

wniosków estetycznych dotycz"cych determinantów psychologicznych i kulturowych 

maj" wed#ug Schafera przedstawi& odpowiednie przes#anki dla wzornictwa 

akustycznego. Wiedza o d(wi!kach, które s" pi!kne, warto$ciowe, znacz"ce lub 

niemi#e jest elementem tworz"cym teoretyczn" podstaw! dla decyzji projektanta. 

Schafer zaznacza, 'e kryteria wzornictwa s" „nie tylko socjologiczne, lecz te' 

estetyczne”325. Domaga si! przy tym powszechnego uwzgl!dniania opinii publicznej 

co do estetycznego wymiaru decyzji in'ynierów akustycznych326. Istotne jest równie' 

Schafera wskazanie na wielkie dzie#a muzyczne jako przyk#ady pi!kna d(wi!kowego 

warte na$ladowania w dziedzinie wzornictwa akustycznego327.   

 

                                                        
322 Schafer [1977, 268-270]. 
323 Schafer [1977, 178]. 
324 Schafer [1993, 115]. 
325 Schafer [1977, 241]. 
326 Schafer [1977, 242-243]. 
327 Schafer [1977, 237-238]. 
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6.6.  Podsumowanie: wyznaczniki zakresu zagadnie# estetycznych 
 
Materia! – Ekstensywno$% / intensywno$%:  
– dominacja postawy empirycznej w sformu#owanym przez Schafera zakresie 

problemów estetycznych 

– dominacja filozoficznego wymiaru w po$rednio sformu#owanej estetyce  

Autonomia / heteronomia dziedzinowa:  

– g#ówne wyznaczniki problematyki pi!kna #"cz" si! z ideami ekofilozofii 

– psychologia i kulturologia jako wyznaczniki empirycznych bada% d(wi!kowo-

estetycznych 

– wskazanie na kulturowe determinanty estetycznego prze'ycia muzyki 

– wydatna rola pedagogiki w konstytuowaniu odpowiedniej postawy estetycznej i 

eliminacji efektów „anestetyki” 

– istotna rola estetycznych wyznaczników wzornictwa akustycznego 

Muzyka / $rodowisko d&wi"kowe:  

– koncentracja na problemach estetycznego odbioru $rodowiska d(wi!kowego na 

niekorzy$& problematyki odbioru muzyki 

– naniesienie estetyczno-muzycznej postawy odbiorczej na odbiór $rodowiska 

d(wi!kowego 

– pi!kno harmonii (równowagi) wielkich dzie# muzycznych jako model do 

na$ladowania we wzornictwie akustycznym 

Wa'niejsze odno$niki dziedzinowe:  

FI i P(SOZ) i P(EK); KU; WZ; PS; PE  

Metoda / przedmiot:  
– dominacja determinantów wp#ywaj"cych na estetyk! (estetyka w roli przedmiotu) 

– estetyka determinuje kszta#t wzornictwa akustycznego (estetyka w roli metody) 
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Rozdzia! 7.  Socjologia [SO] 
 

Koncepcja pejza!u d"wi#kowego, w której g$ównym kierunkiem przewarto%ciowa& 

jest nacisk na funkcjonowanie %rodowiska akustycznego w kontek%cie, nie mo!e 

obej%' si# bez zakresu problematycznego socjologii. (rodowisko poddane badaniom 

i rozwa!aniom koncepcji pejza!u d"wi#kowego jest bowiem %rodowiskiem, w którego 

centrum stoi cz$owiek i spo$ecze&stwo ludzkie. Schafer cz#sto definiuje podstawowe 

terminy pejza!u d"wi#kowego w kategoriach spo$ecznego kontekstu, a we wst#pie 

do Strojenia !wiata okre%la sw) ksi)!k# jako prac# socjologiczn) („community-

oriented study”)328. Identyczne stwierdzenie znajdujemy w The Vancouver 

Soundscape329. Ekologia akustyczna jest ponadto dla niego „nauk) o d"wi#kach i ich 

powi)zaniu z !yciem i spo$ecze&stwem”330. Jak si# jednak oka!e, systematyczny 

wymiar socjologii ust#puje w omawianej koncepcji wymiarowi historycznemu. Jest on 

ponadto cz#sto kategori) pust), lub „fasadow)” – cho' w analizowanych tekstach 

wielokrotnie pojawia si# przymiotnik „social” („spo$eczny”), konkretne stwierdzenia 

socjologiczne s) o wiele rzadsze. 

 
 
7.1.  Teoria: klasyfikacja, definicja spo!ecze"stwa i rola jednostki 
 
Spo$ecznemu wymiarowi d"wi#ków i pejza!y d"wi#kowych po%wi#ca Schafer trzeci 

dzia$ z ca$o%ciowej klasyfikacji d"wi#ków, kszta$towanej – jak ju! zauwa!yli%my – bez 

ujednolicaj)cych kryteriów. Przywo$ujemy go tu w ca$o%ci331:  

 
III. D*WI+KI A SPO,ECZE-STWO 

 

A. Ogólne opisy podmiejskich pejza!y d"wi#kowych 

1. Wielka Brytania i Europa; 2. Pó$nocna Ameryka; 3. Po$udniowa Ameryka; 4. (rodkowy Wschód; 5. 

Afryka; 6. Azja (rodkowa; 7. Daleki Wschód 

B. Pejza!e d"wi#kowe miasteczek 

 1. Wielka Brytania i Europa. Etc. 

C. Pejza!e d"wi#kowe miast 

 1. Wielka Brytania i Europa. Etc. 

 

                                                             
328 Schafer [1977: 10]. 
329 World Soundscape Project [1974: 31]. 
330 Schafer [1977: 205].  
331 Schafer [1977: 141-142]. 
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D. Pejza!e d"wi#kowe wybrze!y 

1. ,odzie; 2. Statki; 3. Porty; 4. Wybrze!e. Etc.  

E. Domowe pejza!e d"wi#kowe 

1. Kuchnia; 2. Pokój go%cinny i palenisko; 3. Jadalnia; 4. Sypialnia; 5. ,azienki; 6. Drzwi; 7. Okna i 

okiennice. Etc. 

F. Odg$osy pracy, zawodów i !ycia codziennego 

1. Kowal; 2. M$ynarz; 3. Stolarz. Etc. 

G. Odg$osy fabryk i biur 

1. Stocznia; 2. Tartak; 3. Bank; 4. Gazeta 

H. Odg$osy rozrywek 

1. Wydarzenia sportowe; 2. Radio i telewizja; 3. Teatr; 4. Opera. Etc. 

I. Muzyka 

1. Instrumenty muzyczne; 2. Muzyka uliczna; 3. House Music; 4. Zespo$y i orkiestry. Etc. 

J. Ceremonie i festiwale 

1. Muzyka; 2. Sztuczne ognie; 3. Defilady. Etc.  

K. Parki i ogrody 

1. Fontanny; 2. Koncerty; 3. Ptaki. Etc. 

L. Obrz)dki religijne 

1. Staro!ytnej Grecji; 2. Bizanty&skie; Rzymsko-katolickie; 4. Tybeta&skie. Etc. 

 

W powy!szej klasyfikacji zwraca uwag# wyst#powanie kategorii nale!)cych do 

zakresu zagadnie& kulturologii, które w niniejszej analizie b#d) omówione osobno, 

jak równie! kategorii muzycznych, do których nale!y: muzyka (ogó$), instrumenty 

muzyczne, opera, muzyka uliczna, house music, zespo$y i orkiestry, muzyka w 

kontek%cie ceremonii i festiwali, koncerty w parkach i ogrodach. W%ród tych ostatnich 

odczuwalny jest nacisk na miejsce wykonania muzyki. W%ród innych uwag Schafera 

na temat miejsc przeznaczonych do wykonywania muzyki znajduj) si# stwierdzenia 

dotycz)ce wp$ywu rosn)cej popularno%ci koncertów plenerowych na zachowanie si# 

publiczno%ci (które jest coraz bardziej niedba$e i nastawione na impresjonistyczny 

rodzaj odbioru) podczas koncertów filharmonicznych332 [PS].  
Poj#cie spo$eczno%ci akustycznej (acoustic community) wy$onione zostaje 

przez Schafera jako podstawowy konstrukt koncepcji pejza!u d"wi#kowego na 

zasadzie prostej analogii:  

 

                                                             
332 Schafer [1977: 117]. 
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Spo$ecze&stwo mo!na wielorako definiowa': jako polityczn), geograficzn), religijn) lub spo$eczn) 

ca$o%'. Chc# tu jednak zasugerowa', !e idealne spo$ecze&stwo mo!e by' zdefiniowane równie! 

wedle kategorii akustycznych333.  

 

Wykorzystane w powy!szym cytacie s$owo „idealne” $)czy zakres socjologii z 

zakresem historii, wzornictwa i filozofii [HI, WZ, FI]; poniewa! du!a cz#%' 

spo$eczno%ci akustycznych funkcjonuje dzi% w przestrzeni akustycznej wymagaj)cej 

odnowy i b#d)cej w stanie konfliktów wynikaj)cych z nak$adania si# i wzajemnego 

znoszenia d"wi#ków i „akustycznych obszarów prywatno%ci”334, pozytywne 

(ekologiczne) przyk$ady spo$eczno%ci akustycznych s) g$ównie przedmiotem historii. 

Wspó$czesne ich odpowiedniki mog) by' osi)gni#te dopiero w przysz$o%ci za 

pomoc) stara& wchodz)cych w zakres wzornictwa d"wi#kowego, wspartego 

odpowiedni) ideologi). Jednym z zada& wzornictwa akustycznego jest wzi#cie pod 

uwag# problemu konfliktów wynikaj)cych z rozbie!no%ci mi#dzy wyra"nymi, 

wizualnie nastawionymi zakresami wyznaczonymi przez w$asno%ciowe posiadanie 

gruntu, a p$ynn) sfer) przestrzeni akustycznej335. 

Opublikowane przez Przedsi#wzi#cie wyniki bada& pi#ciu europejskich wiosek 

zawieraj) naukowe dookre%lenie poj#cia spo$eczno%ci akustycznej, wraz z zarysem 

dotycz)cej jej ogólnej postawy badawczej:  

 
W naszym opracowaniu pi#ciu wiosek europejskich, dziedzina nauki o pejza!u d"wi#kowym zajmuje 

si# istot) interakcji mi#dzy spo$ecze&stwem a jego %rodowiskiem d"wi#kowym. Aby stwierdzi', !e 

istnieje rzeczywista interakcja, trzeba wykaza', !e %rodowisko d"wi#kowe jest nie tylko 

odzwierciedleniem spo$eczno%ci – tzn. rodzajem akustycznego produktu ubocznego – lecz !e 

funkcjonuje ono aktywnie w regulowaniu jego dzia$alno%ci. Je%li spo$eczno%' i jej %rodowisko 

akustyczne funkcjonuj) jako system, zmiana w jakimkolwiek aspekcie jednego z nich poci)ga 

okre%lon) zmian# w drugim. Jedynie wtedy, gdy przedstawimy ten rodzaj wzajemnego wp$ywu, nasze 

zastosowanie terminu soundscape nabierze prawdziwego znaczenia336. 

 

Spo$ecze&stwo i pejza! d"wi#kowy, pojmowane razem jako system wspó$zale!no%ci 

(kategorie ekologiczne) jest podstawowym polem dla zjawisk ocenianych wed$ug 

kryteriów i problemów innych nauk, m.in. nauki o komunikacji (przekazu informacji), 

kulturologii i historii [P(EK), KO, KU, HI].  
                                                             
333 Schafer [1977: 215].  
334 Schafer [1977: 95]. 
335 Schafer [1977: 214-217]. 
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 W pismach Schafera spo$eczno%' akustyczna rozpatrywana jest m.in. za 

pomoc) socjologicznych implikacji szeregu kategorii analitycznych – kluczowej nuty 

d"wi#kowej, sygna$u d"wi#kowego i d"wi#ku charakterystycznego – typowych dla 

danej spo$eczno%ci. Implikacje te dotycz) relacji mi#dzy charakterem pejza!u 

d"wi#kowego, przedstawianym za pomoc) wymienionych kategorii, a dzia$alno%ci) 

ekonomiczn) danej spo$eczno%ci (np. tego, w jaki sposób d"wi#ki morza $)cz) si# z 

rybactwem, informuj)c m.in. o warunkach atmosferycznych), charakterystycznych 

d"wi#ków wytwarzanych w procesie praktykowania lokalnych zwyczajów, wzorów 

d"wi#kowych wyst#puj)cych w wyniku codziennej pracy i ró!nych czynno%ci. 

Znamienny jest u Schafera nacisk na scalaj)c) (cz#sto w sposób pod%wiadomy) 

funkcj# d"wi#ków charakterystycznych, g$#boko wpisuj)cych si# w zbiorow) 

%wiadomo%' spo$eczn). 

Na tle spo$eczno%ci akustycznej i jej wspó$czesnych problemów wyodr#bnia 

si# rola nadana przez Schafera muzykowi i kompozytorowi. W spo$eczno%ci d)!)cej 

do stanu idealnego przejmuje on w koncepcji Schafera cz#%' zada& badacza pejza!u 

d"wi#kowego, pedagoga ekologii akustycznej i projektanta d"wi#kowego. Muzyk, 

b#d)cy dzi% najbardziej wra!liwie pod wzgl#dem d"wi#kowym wykszta$con) 

jednostk), nie tylko nale!y do najlepiej przygotowanych do uczestniczenia w odnowie 

ekologicznej pejza!u d"wi#kowego, lecz ma do tego moralny obowi)zek337. Znane 

ju! nam has$a Schafera, takie jak: „orkiestracja jest zadaniem muzyka”, „oto nowa 

orkiestra: uniwersum d"wi#ków! A oto muzycy: wszyscy i wszystko co brzmi!”338 

zyskuj) tu praktyczny i spo$eczny wymiar.  

 Inn) jednostk) wyodr#bnian) przez Schafera jest tzw. „%wiadek d"wi#kowy” 

(earwitness): „osoba która zeznaje lub mo!e zeznawa' na temat tego, co sam(a) 

s$ysza$(a)”339. Warto%' przedstawiana przez tak) osob# ma podstawowe znaczenie 

dla bada& pejza!u d"wi#kowego, które niejednokrotnie musz) polega' na 

subiektywnych relacjach ze zdarze& lub sytuacji d"wi#kowych, jednocze%nie 

próbuj)c unika' fa$szywo%ci zebranego materia$u. Poniewa! jedynie osoba, która 

sama s$ysza$a dany d"wi#k mo!e go kompetentnie opisa', relacje osób trzecich 

gwa$townie trac) na warto%ci w porównaniu z relacjami „%wiadków”. Istotny zbiór 

                                                                                                                                                                                              
336 Schafer [1977: 75; por. s. 4]. 
337 Truax wprowadza ostrzejsze wymagania co do samo%wiadomo%ci ekologicznej i spo$ecznej 
kompozytorów. 
338 Schafer [1977: 5].  
339 Schafer [1977: 272]. 
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relacji „%wiadków”, którego "ród$ami s) pami#tniki i literatura pi#kna, zawarty zosta$ w 

monograficznym opracowaniu pt. The Vancouver Soundscape340. 

 
 
7.2.  Metodyka i badania empiryczne 
 
Socjologia pojmowana jako nauka empiryczna przejawia si# szczególnie w tych 

ust#pach pism R. Murray’a Schafera, które odnosz) si# do bada& terenowych 

przeprowadzonych w ramach Przedsi#wzi#cia Pejza!u D"wi#kowego (wiata. Istotny 

dzia$ w badaniach socjologicznych nauki o pejza!u d"wi#kowym tworzy tutaj 

zagadnienie okre%lane mianem „spo$ecznego nastawienia” lub „reakcji mieszka&ców” 

wobec ha$asu i d"wi#ków (community / public attitudes and reactions)341. Chodzi tu o 

psychospo$eczne determinanty relacji mi#dzy spo$ecze&stwem a %rodowiskiem 

d"wi#kowym, w odkrywaniu których pomocne s) z jednej strony badania 

statystyczne negatywnych reakcji wobec ha$asu (zg$aszanie skarg)342, a z drugiej 

strony badania dotycz)ce pozytywnych b)d" negatywnych nastawie& i skojarze& 

dotycz)cych okre%lonych d"wi#ków343 (te ostatnie $)cz) si# z problematyk) 

kulturowo-estetyczn)). Ankiety nazywane przez Schafera „spo$ecznymi” s) niekiedy 

ankietami o nastawieniu psychologicznymi [PS]: 
 
Mo!na te! […] przeprowadza' ankiety socjologiczne, w których mieszka&cy s) proszeni o przybli!one 

okre%lenie ilo%ci wyst#powania okre%lonych d"wi#ków na przestrzeni danego przedzia$u czasowego. 

W kilkakrotnych próbach tego rodzaju odkryli%my, !e wyobra!any ha$as jest o wiele ni!szy ni! 

rzeczywista g$o%no%' – cz#sto a! o 90 procent. Na przyk$ad, gdy w 1969 roku prosili%my mieszka&ców 

zachodniej cz#%ci Vancouver, by w przybli!eniu okre%lili liczb# samolotów wodnych przelatuj)cych 

nad ich domami, przeci#tna odpowied" mówi$a o 8 dziennie, w porównaniu z rzeczywist) liczb) 65. W 

1973 ten sam eksperyment zosta$ powtórzony w tym samym miejscu. Tym razem w przeci#tnej 

odpowiedzi mówiono ju! o 16 przelotach, lecz ich rzeczywista liczba równie! wzros$a – do 106 

dziennie344. 

 

W$a%ciwe badania socjologiczne Przedsi#wzi#cia na gruncie kanadyjskim stanowi$y 

m.in. przegl)d ustaw przeciw ha$asowi wprowadzonych przez okre%lone spo$eczno%ci 

                                                             
340 World Soundscape Project [1974: 5-22]. 
341 World Soundscape Project [1977a: 67-73]. 
342 Schafer [1977: 186-188]; World Soundscape Project [1972: passim]. 
343 World Soundscape Project [1977a: 69]; Schafer [1977: 268-270]. 
344 Schafer [1977: 254]. 
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kanadyjskie345; w opracowaniu tym zawarte zosta$y uwagi na temat reakcji 

spo$ecze&stwa wobec ustanowionych praw, problemów korzystania z tych praw, i 

reakcji ustawodawstwa wobec przemian w %rodowisku. Badania pejza!u 

d"wi#kowego Vancouver wykorzystuj) z kolei ankiety maj)ce na celu zdobycie 

wyobra!enia na temat stosunku spo$ecze&stwa wobec otaczaj)cych je zjawisk %wiata 

d"wi#kowego (np. pytania dotycz)ce obecno%ci Muzaka w miejscach publicznych, w 

których sk$ad wchodzi równie! pytanie o stopie& wykszta$cenia muzycznego 

respondenta346). W tym samym opracowaniu znajdujemy przyk$ad karty u!ywanej w 

obr#bie Przedsi#wzi#cia do identyfikowania warto%ciowych, gin)cych d"wi#ków, na 

której oprócz innych danych zosta$o zarezerwowane miejsce dla dwóch rodzajów 

uwag: historycznych i socjologicznych347. Badania terenowe i analizy pejza!y 

d"wi#kowych wiosek przeprowadzone w Europie równie! odbywa$y si# z 

wykorzystaniem ankiet ustnych i rozmów (przeprowadzonych z pe$n) %wiadomo%ci) 

ogranicze& i pewnej sztuczno%ci tych metod)348.  

 
 
7.3.  Filozofia socjologii [FI] 
 
Przed zamkni#ciem systematycznego wymiaru zagadnie& socjologicznych 

wspomnie' nale!y w)tki nurtu filozofuj)cego, d)!)ce ku rodzajowi subiektywnej 

prawdy która w istocie swej niejako „odrywa si#” od konkretów b#d)cych na ogó$ 

podstaw) i ambicj) nauk badawczych. Do przejawów owego podej%cia zaliczy' 

mo!na pogl)d, wedle którego struktura spo$ecze&stwa przejawia si# w wytwarzanej 

przeze& muzyce (nie tylko w szeroko pojmowanym stylu, lecz równie! w 

konkretnych, autonomiczno-muzycznych zjawiskach utworów). Wp$yw ten 

ilustrowany jest za pomoc) przyk$adów z zakresu etnomuzykologii i historii muzyki, 

staj)c si# podstaw) do stwierdze& historiozoficznych [KU, HI]. Propozycj) id)c) 

filozofuj)cej metaforyki, wykorzystywanej w tym przypadku do celów pedagogicznych 

[PE], jest sugestia, !e ka!dy d"wi#k (w kompozycji muzycznej, lecz nie tylko) 

posiada swe !ycie, zarówno indywidualne jak i spo$eczne: 

 

                                                             
345 World Soundscape Project [1972]. Materia$y tego opracowania zosta$y zebrane metod) ankietowej 
rozsy$ki skierowanej do urz#dów miast kanadyjskich. 
346 World Soundscape Project [1974: 54]. 
347 World Soundscape Project [1974: 65]; por. Schafer [1977: 209]. 
348 World Soundscape Project [1977a]. 
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Rozmawiali%my o !yciu pojedynczych d"wi#ków. S) one jednak fragmentami pe$niejszego !ycia 

spo$ecznego które nazywamy kompozycj) muzyczn). […] Spojrzenie na utwory muzyczne z punktu 

widzenia systemów spo$ecznych mo!e by' fascynuj)cym 'wiczeniem. Kompozycja jako %wi#towanie 

ludzko%ci. Ka!da nuta jako istota ludzka, oddech !ycia. Muzyka bywa przyjazna i towarzyska (Mozart), 

lub pe$na wojowniczych antagonizmów (Schönberg); jeszcze inna przedstawia powik$ania eksplozji 

populacji (Ives)349. 

 

Warto tu równie! przypomnie', !e w pismach Schafer cz#sto korzysta ze zwrotów 

takich jak: „populacja d"wi#ków na %wiecie wzrasta” i „dzi%, %wiat cierpi na nadmiar 

populacji d"wi#ków”350 [FI]. Fascynacja Schafera przeno%no%ci) paradygmatów 

spo$ecznych na inny grunt przejawia si# równie! w jego dobitnym porównaniu 

ró!nych systemów polityczno-spo$ecznych z podej%ciami do nauczania w klasie351. 

 
 
7.4.  Podsumowanie: wyznaczniki zakresu zagadnie" socjologicznych 
 
Materia! – Ekstensywno#$ / intensywno#$:  
– pokrywanie zakresu bada& empirycznych i filozofii socjologii  

– pewne braki w zakresie teoretycznym („fasadowy” charakter wyra!e& dot. 

koncentracji na aspektach spo$ecznych) 

– systemowe pojmowanie spo$eczno%ci akustycznej 

Autonomia / heteronomia dziedzinowa:  

– wydatne wch$anianie problematyki przez histori# socjologii i historiozofi# 

– odniesienia dziedzinowe (nauka o komunikacji, etnologia) tworzone na podstawie 

kulturologicznego rozszerzenia zagadnie& socjologicznych 

– wektor filozoficzny w postulacie idealnej spo$eczno%ci akustycznej 

Muzyka / #rodowisko d%wi&kowe: 

– teza: muzyka odzwierciedla struktury spo$eczne 

– koncentracja na wp$ywach i relacji: spo$ecze&stwo – %rodowisko d"wi#kowe 

– porównania kompozycji muzycznej do spo$ecze&stwa (w)tek filozofuj)cy) 

– nowa rola spo$eczna muzyka (pedagogika, wzornictwo, praca badawcza) 

Wa'niejsze odno#niki dziedzinowe:  

KU; KO; PS; P(EK)FI; HI 

                                                             
349 Schafer [1986d: 149-150]. 
350 Schafer [1977: odpowiednio s. 158 i 71].  
351 Schafer [1986f: 239]. 
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Metoda / przedmiot: 
– socjologia prawie wy$)cznie w roli przedmiotu 

– socjologia w roli metody lub wp$ywu w odniesieniu do zagadnie& twórczo%ci 

muzycznej 
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Rozdzia! 8.  Pedagogika [PE] 

 

Wiele z tekstów Schafera – autora i kompozytora wielokrotnie podejmuj!cego si" 

dydaktyki – osadzonych jest w perspektywie pedagogicznej. Warto przypomnie#, $e 

pisma Schafera powsta%e w latach sze&#dziesi!tych (z wyj!tkiem A Middle East 

Sound Diary, które zreszt! zosta%o pó'niej w%!czone w zbiór pism pedagogicznych, i 

A Social Survey on Noise), to teksty powsta%e na kanwie dydaktycznej pracy 

Schafera (siedem 'róde%). Pedagogiczn! ksi!$eczk" pt. The New Soundscape 

(1968) uzna# mo$na za punkt graniczny, bowiem jest ona zarazem pierwsz! 

wyk%adni! pejza$u d'wi"kowego czerpi!c! w znacznym stopniu z prezentowania 

materia%u, który rozwijany jest nast"pnie w refleksyjnym i naukowym pi&miennictwie 

Schafera. Naukowe opracowania i filozoficzne teksty wyra'nie dominuj! dopiero od 

roku 1972. Materia%em dla zakresu niniejszego rozdzia%u odniesienia do pejza$u 

d'wi"kowego w szeregu specyficzne pedagogicznych pism Schafera i – vice versa – 

odniesienia do zagadnie( pedagogicznych w jego pismach o pejza$u d'wi"kowym. 

Nie b"dziemy jednak przedstawia# materia%u omawianego w pozosta%ych zakresach 

zagadnie(, tzn. prezentowanego przez Schafera w optyce pedagogicznej materia%u 

dziedzin systematycznych i historii. 

 
 
8.1. Koncepcyjne za!o"enia i cele pedagogiki 
 
Koncepcyjne za%o$enia pedagogiczne Schafera mo$na podzieli# na dwie grupy. Do 

jednej zaliczy# nale$a%oby koncepcje dotycz!ce pedagogiki muzycznej, wynikaj!ce z 

jego pracy nauczycielskiej352. Tworz! one pewne ogólne t%o dla idei nale$!cych do 

drugiej grupy – pedagogicznych w!tków koncepcji pejza$u d'wi"kowego.  

Omówienie pe%nego kszta%tu pierwszej grupy zagadnie( wykracza poza zakres 

niniejszej pracy; zajmiemy si" tu chwilowo jedynie tymi jej aspektami, które s! 

determinowane przez koncepcj" pejza$u d'wi"kowego lub maj! na ni! wp%yw. 

Przede wszystkim mamy tu do czynienia ze zdecydowan! krytyk! tradycyjnego 

modelu pedagogiki muzycznej, skoncentrowanej na wykszta%caniu czysto 

technicznych umiej"tno&ci wykonawczych i notacyjnych, jak i odbioru muzyki 

klasycyzmu i romantyzmu:  

                                                             
352 Zobacz nast"puj!ce pisma: The Rhinoceros in the Classroom [1986f], Cleaning the Lenses of 
Perception [1968], The Theatre of Confluence [1979c]. 
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Zasmucaj!ce jest, jak wiele m%odych ludzi zajmuje si" z góry skazanymi na niepowodzenie próbami 

przebierania palcami szybciej ni$ Horowitz. […] Cz%owiecze(stwo przeci"te dok%adnie w po%owie mo$e 

nigdy nie by# zdolne do prze$ywania najlepszych utworów Bacha czy Beethovena, a wi"kszo&# ludzi 

marnowa%oby $ycie próbuj!c wykona# ich muzyk" z nale$ytym wyrazem. Syndrom geniusza w 

pedagogice muzycznej cz"sto prowadzi do zatracenia zaufania do skromniejszych przedsi"wzi"#353. 

 

Rozwi!zaniem proponowanym przez Schafera jest po pierwsze przeniesienie punktu 

ci"$ko&ci z odtwórczo&ci na twórczo&#, i – co za tym idzie – z muzyki tradycyjnej na 

d'wi"ki, które wydobywa# mog! wszyscy; jednym z g%ównych zainteresowa( 

Schafera w zakresie pedagogiki s! przy tym poszukiwania „potencjalnych zdolno&ci 

dzieci do tworzenia ich w%asnej muzyki”354. Po drugie, postuluje on wprowadzenie 

wysokiego stopnia interdyscyplinarno&ci sztuk w procesie nauczania. Schafer chce 

unikn!# sytuacji, w której zniszczeniu ulega pewna warto&ciowa symbioza: 

 
Dla pi"ciolatka sztuka jest $yciem, a $ycie sztuk!. Dla sze&ciolatka $ycie jest $yciem, a sztuka sztuk!. 

Zetkni"cie ze szko%! jest w rozwoju dziecka punktem zwrotnym – traum!355.  

 

Interdyscyplinarno&# ma ponadto na celu odwrócenie charakterystycznego dla 

kultury Zachodu procesu, w którym roz%!czne traktowanie zmys%ów sprzyja ich 

hierarchizacji i zepchni"ciu dozna( s%uchowych na ni$szy szczebel. 

 Przemieszczenie punktu ci"$ko&ci z muzyczno-odtwórczego na d'wi"kowo-

twórczy, i nacisk na reintegracj" zmys%ów w celu przywrócenia wa$nej roli s%uchu w 

kulturze s! elementami %!cz!cymi za%o$enia pedagogiczno-muzyczne Schafera z 

zagadnieniami pedagogiki w koncepcji pejza$u d'wi"kowego. Do tych ostatnich 

nale$y przede wszystkim idea wykszta%cenia w&ród ludzi wra$liwo&ci s%uchowej, która 

decydowa%aby o ich anga$owaniu si" w stworzenie estetycznie lepszego &rodowiska 

d'wi"kowego i wyeliminowanie problemu zanieczyszczenia d'wi"kowego: 

 
Je&li mamy dzi& problem zanieczyszczenia d'wi"kowego, wynika on zdecydowanie po cz"&ci – a 

mo$e nawet g%ównie – z powodu tego, $e nauczyciele muzyki nie wprowadzili ca%o&ciowego 

                                                             
353 Schafer [1986f: 239-240].  
354 Schafer [1986f: 243].  
355 Schafer [1986f: 237].  
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przeszkolenia ludno&ci we wra$liwo&ci dotycz!cej pejza$u d'wi"kowego, który od 1913 roku przesta% 

by# podzielny na dwa królestwa: muzyczne i nie muzyczne356. 

 

Dla opisania „obudzonego” stanu wra$liwo&ci s%uchowej osi!gni"tego poprzez 

odpowiednie szkolenie wykszta%ci% Schafer neologiczny termin „czysty s%uch” 

(clairaudience), i odpowiednie &rodki praktyczne maj!ce ku niemu prowadzi#: 

 
CZYSTY S)UCH [clairaudience]: Dos%ownie, wyra'ne s%yszenie. Termin ten […] dotyczy wyj!tkowych 

umiej"tno&ci s%uchowych, szczególnie w odniesieniu do d'wi"ków &rodowiska. Zdolno&ci 

spostrzegawcze mog! by# doprowadzone do stanu „czystego s%uchu” za pomoc! #wicze( 

CZYSZCZENIA USZU [ear cleaning]357.  

 

Poddanie ludno&ci #wiczeniom „czyszczenia uszu” jest cz"&ci! pozytywnego 

sposobu likwidacji zanieczyszczenia &rodowiska akustycznego: 

 
W celu polepszenia kompetencji sonologicznej ca%ych spo%ecze(stw [SO] […], nale$y podda# du$e 

ilo&ci ludzi (najlepiej dzieci) #wiczeniom „czyszczenia uszu”; w przypadku osi!gni"cia takiej kultury, 

znikn!%by problem zanieczyszczenia ha%asem358. 

 

Wed%ug Schafera, stworzenie szerokiej, &wiadomej pod wzgl"dem d'wi"kowym 

spo%ecznej bazy (lub „spo%eczno&ci akustycznej”) umo$liwia%oby ponadto 

wykszta%cenie specjalistów ekologii &rodowiska d'wi"kowego. W tym sensie, 

„czyszczenie uszu” stanowi etap wst"pny do wykszta%cenia projektantów 

d'wi"kowych [WZ]. 

Jak si" jednak okazuje, obok &rodowiskowego, istnieje równie$ muzyczny cel 

„czyszczenia uszu”:  

 
Szkolenie chirurga w wykonywaniu delikatnych operacji poprzedzone jest przyzwyczajeniem go do 

uprzedniego mycia r!k. Uszy równie$ wykonuj! delikatne operacje; dlatego te$ „czysto&#” uszu jest 

wa$nym wymogiem wst"pnym do wszelkiego s%uchania i wykonywania muzyki359. 

 

                                                             
356 Schafer [1977: 111].  
357 Schafer [1977: 272]. 
358 Schafer [1977: 181].  
359 Schafer [1986c: 46].  
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W podej&ciu Schafera mamy zatem do czynienia z kontynuacj! uzupe%niania si" 

celów muzycznych i &rodowiskowych, nawet na poziomie szczegó%owych programów 

pedagogicznych maj!cych bezpo&redni zwi!zek z koncepcj! pejza$u d'wi"kowego. 

 
 
8.2.  Metodyka 
 
Metody schaferowskiej pedagogiki mo$na ogólnie podzieli# na trzy grupy: kszta%cenia 

wra$liwo&ci w odbiorze d'wi"ków (identyfikacja i analiza s%uchowa), produkcji i 

imitacji d'wi"ków, i zaj"# w twórczo&ci d'wi"kowo-muzycznej. “Czyszczenie uszu” – 

najwa$niejsza pedagogiczna koncepcja i program zaj"# Schafera – zawiera przede 

wszystkim pierwsze dwie grupy metod (nie ma jednak tu wyra'nie okre&lonej 

granicy). Sam autor definiuje stworzony przez siebie zespó% podstawowych zaj"# 

nast"puj!co: 

 
CZYSZCZENIE USZU: Systematyczny program wykszta%caj!cy wi"ksz! spostrzegawczo&# s%uchowo-

d'wi"kow!, szczególnie w odniesieniu do d'wi"ków &rodowiska360. 

 

Nale$y w tym miejscu okre&li#, jaki jest stosunek schaferowskiego „czyszczenia 

uszu” (ear cleaning) do powszechnego w pedagogice muzycznej poj"cia „kszta%cenia 

s%uchu” (ear training), tym bardziej, $e opisywane przez Schafera zaj"cia odbywa%y 

si" najcz"&ciej podczas autorskich wizyt odbywaj!cych si" w ramach zaj"# 

muzycznych361. Omówimy jednocze&nie w skrócie poszczególne grupy metod. 

Ogólnie rzecz bior!c, „czyszczenie uszu” musi poprzedza# wszelkie inne 

zaj"cia. Pod wzgl"dem praktycznym, dotyczy ono identyfikacji d'wi"ków 

niemuzycznych i okre&lania ich w%a&ciwo&ci, przy czym najbardziej podstawowym 

#wiczeniem jest spisanie przez studentów absolutnie wszystkich d'wi"ków 

s%yszanych w chwili #wiczenia362. Znajdywanie interesuj!cych d'wi"ków, &ledzenie 

ruchu d'wi"ków z zamkni"tymi oczami (mog! by# to sk%adniki akordu 

septymowego363), identyfikacja d'wi"ków o okre&lonych w%a&ciwo&ciach (np. 

odpowied' na pytania: „jaki jest najwy$szy d'wi"k który s%yszysz? A najni$szy?” etc.), 

nale$! do dalszego toku #wicze(.  

                                                             
360 Schafer [1977: 272].  
361 Schafer prowadzi zaj"cia najcz"&ciej jako go&#. 
362 Por. m.in. Schafer [1986c: 51 i 245], [1992b: 15]. 
363 Schafer [1992b: 21]. 
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Odbiorcze u&wiadomienie sobie samego istnienia ró$nych d'wi"ków prowadzi 

do stopniowego skoncentrowania na ich w%a&ciwo&ciach, czyli wprowadzania 

elementu analizy s%uchowej. W momencie, w którym uprzednia „analiza” danego 

d'wi"ku pozwala na jego „syntez"” (czyli imitacj", w rozumieniu Schafera) wed%ug 

odpowiednich #wicze(, Schafer widzi przej&cie od „czyszczenia uszu” do „kszta%cenia 

s%uchu”364. Dolna granica, czyli pocz!tkowa faza kszta%cenia s%uchu nie jest zatem w 

jego rozumieniu i praktyce równoznaczna z t! powszechnie uznan! w odniesieniu do 

tego poj"cia. Oznacza ona bowiem jeszcze czysto d'wi"kowe, a nie tradycyjnie 

muzyczne kszta%cenie. Nawet gdy Schafer wprowadza elementy muzyczne (takie jak 

opanowywanie faktur muzycznych, tworzenie kompozycji), wykorzystuje uogólnienia 

znamienne dla kierunków kompozytorskich muzyki drugie po%owy dwudziestego 

wieku (sonorystyka, aleatoryka), które stwarzaj! jako&# odbiegaj!c! od tej 

przywo%anej przez kszta%cenie s%uchu opierane na tradycyjnych modelach 

muzycznych.   

 
 
8.3.  Materia! d#wi$kowy zaj$% 
 
Pedagogiczny zakres koncepcji pejza$u d'wi"kowego jest polem na którym 

uwydatniaj! si" w tekstach Schafera wyj!tkowo wyra'ne relacje mi"dzy muzyk! a 

&rodowiskiem d'wi"kowym. Dlatego te$ wyj!tkowo stwarzam tu miejsce dla 

omówienia pewnej klasy zjawisk, a nie kategorii dziedziny pedagogiki. Wspomniane 

relacje dziel" na cztery grupy: 

 

1. Od d'wi"ku &rodowiskowego do kompozycji muzycznej 

2. *rodowisko jako muzyka 

3. Muzyka jako &rodowisko 

4. Stosunki ambiwalentne 

   

Ad. 1. Tworzenie swoistego kontinuum od d'wi"ku &rodowiskowego do muzyki jest 

najistotniejsz! relacj! obserwowan! w omawianym zakresie pedagogicznym mi"dzy 

obydwoma elementami. Na przyk%ad, w tek&cie Ear Cleaning mamy do czynienia z 

wyra'n!, gradacyjn! progresj!, która w ogólnym zarysie widoczna jest w nast"pstwie 

tytu%ów poszczególnych rozdzia%ów (ka$dy zawiera omówienie danego problemu i 
                                                             
364 Schafer [1986c: 80]. 
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szereg odpowiednich #wicze(): „Ha%as”, „Cisza”, „D'wi"k”, „Barwa”, „Amplituda”, 

„Melodia”, „Faktura”, „Rytm”, „Muzyczny Pejza$ D'wi"kowy”. Istotnym faktem jest to, 

$e muzyczny efekt ko(cowy nadal zawiera du$! zawarto&# elementów d'wi"kowych 

i cech &rodowiska d'wi"kowego (np. odg%osy szmerowo-szumowe, przebiegi 

aleatoryczne, efekty „chmur d'wi"kowych” itp.), co oczywi&cie doskonale odpowiada 

tendencjom muzyki dwudziestowiecznej.   

W obr"bie kontinuum, które mo$na wyznaczy# mi"dzy d'wi"kiem 

&rodowiskowym a muzyk!, Schafer cz"sto koncentruje si" na elementach 

d'wi"kowych, czyli tych które s! dyskryminowane w tradycyjnej pedagogice 

muzycznej. We wst"pie do tekstu When Words Sing, pisze:  

 
Nie zaczynam od tradycyjnie pojmowanego &piewu. Raczej, ko(czymy w%a&nie tam, gdzie &piew si" 

zaczyna (kompetentny nauczyciel da sobie dalej rad"). Moim celem by%a praca z surowym, 

artyku%owanym d'wi"kiem; rozpocz"cie od samego pocz!tku, podobnie jak aborygen, który nie tworzy 

rozró$nie( mi"dzy mow! a &piewem, sensem a brzmieniem365. 

 

Podej&cie Schafera mo$e by# tu porównane z powtórk! z nigdy nie przerobionego 

materia%u, którym s! podstawy odbioru, tworzenia i prze$ywania d'wi"ku który mo$e, 

lecz nie musi sta# si" materia%em muzycznym. 

 

Ad. 2. W relacji „muzyka jako &rodowisko d'wi"kowe” chodzi przede wszystkim o 

imitacj" d'wi"ków &rodowiskowych b!d' wprowadzenie cech &rodowiska 

d'wi"kowego do tworzenia muzyki. Kategoria ta dotyczy ust"pów, w których Schafer 

omawia przyk%ady kompozycji z historii muzyki, gdzie imitacje takie maj! miejsce, jak 

i #wicze( maj!cych na celu wykorzystanie takich imitacji. Znakomitym przyk%adem 

jest tu omówienie Charlesa Ivesa Three Places in New England, po którym nast"puje 

inspirowana kompozycj! Ivesa praktyczna próba stworzenia kompozycji z efektem 

przestrzeni d'wi"kowej366.  

 

Ad. 3. Relacja „&rodowisko d'wi"kowe jako muzyka” dotyczy tych momentów w 

tekstach, w których estetyczny i analityczny (a zatem muzyczny) odbiór zastosowany 

jest do postrzegania &rodowiska d'wi"kowego. Postawa taka %!czy si" w pewnym 

stopniu z jedn! z kategorii kosmogenicznego wymiaru filozofii pejza$u d'wi"kowego, 
                                                             
365 Schafer [1986e: 170-171].  
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z t! ró$nic!, i$ w tym miejscu nacisk po%o$ony jest na jej pedagogiczny wymiar i 

pedagogiczne zastosowanie. Podej&ciu takiemu towarzysz! równie$ omówione w 

filozoficznym rozdziale charakterystyczne zwroty j"zykowe, których kolejnym 

przyk%adem mo$e by# stwierdzenie Schafera skierowane do klasy po 

przeprowadzeniu wspólnych eksperymentów z wisz!cymi swobodnie dzwonkami 

bambusowymi, poruszanymi przez wiatr: „odkryli&my wi"c, $e bambusowe dzwonki w 

rzeczywisto&ci stworzy%y utwór muzyki arytmicznej lub ‘aleatorycznej’”367.  

 

Ad. 4. Wysoki stopie( przenikania si" elementów &rodowiska d'wi"kowego i muzyki 

stwarza w pismach Schafera przyk%ady stosunków trudnych do jednoznacznego 

zdefiniowania. W podrozdziale zatytu%owanym „Koncert natury”, Schafer podaje 

nast"puj!ce instrukcje: „wykorzystuj!c jedynie g%os, stwórzcie kompozycj" opart! na 

d'wi"kach natury. Postarajcie si", aby wasza imitacja by%a na tyle przekonuj!ca, na 

ile jest to mo$liwe”368. Mamy tu wi"c do czynienia z wokaln! imitacj! d'wi"ków 

natury, postrzegan! jako muzyka. Niew!tpliwie mamy tu do czynienia z dalej id!cym 

ni$ w poprzednich kategoriach naruszeniem norm sk%adaj!cych si" na rozumienie 

muzyki w obr"bie kultury Zachodu, co zreszt! potwierdza fakt, $e Schafer wskazuje 

na d'wi"kowo-muzyczn! tradycj" aboryge(sk! jako 'ród%o inspiracji powy$szego 

#wiczenia369 [KU]. 

 
 
8.4.  Nauczanie dzieci i m!odzie"y a nauczanie ludzi doros!ych 
 
Wi"kszo&# pedagogicznych tekstów Schafera dotyczy nauczania dzieci i m%odzie$y. 

W The Composer in the Classroom zapisane zosta%y zaj"cia przeprowadzone 

g%ównie ze studentami szko%y &redniej (cz"&# dotyczy zaj"# z uczniami szko%y 

podstawowej). W pi&mie pt. Ear Cleaning autor opisuje #wiczenia ze studentami 

pierwszego roku studiów. W odniesieniu do The New Soundscape – pisma równie$ 

zawieraj!cego transkrypcje dyskusji w klasie – Schafer nie okre&la sytuacji ani grupy 

wiekowej. Natomiast broszura When Words Sing czerpie z sytuacji w których 

uczestniczy%y zarówno dzieci, jak i doro&li.  

                                                                                                                                                                                              
366 Schafer [1986c: 73-79]. 
367 Schafer [1986c: 88].  
368 Schafer [1986e: 176].  
369 Ibid. Schafer cytuje Mariusa Schneidera opis “koncertów natury” odbywaj!cych si" w &rodowiskach 
aboryge(skich. 
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 Nacisk Schafera na edukacj" m%odych pokole( za pomoc! swych metod %!czy 

si" z decyduj!c! rol! m%odzie$y w kszta%towaniu przysz%o&ci &rodowiska 

d'wi"kowego i cz%owieka, co wida# w nast"puj!cym postulacie: „czysty s%uch 

[clairaudience] w szko%ach by wyeliminowa# audiometri" w fabrykach. Czyszczenie 

uszu [ear cleaning] zamiast ochronników uszu”370.  

Szereg publikacji Schafera zaadresowanych jest dla szerszej publiczno&ci, 

b!d' dla konkretnych doros%ych osób. W The Book of Noise zwraca si" do 

mieszka(ców miast, zaznaczaj!c jednocze&nie mo$liwo&# wykorzystania ksi!$eczki 

w szko%ach. +wiczenia zawarte w The Listening Book s! podarunkiem dla dwóch 

poetów, Steve McCaffery’ego i BP Nichola, natomiast Citycycles – kolejny zespó% 

instrukcji, by znów zaanga$owa# mieszka(ców miasta. Ust"p z Beyond the Music 

Room pt. „Letter to the Portugese”371 jest relacj! ze spotkania i zaj"# ze stu 

jedenastoma portugalskimi nauczycielami muzyki.  

Obok tekstów opisuj!cych zaj"cia przeprowadzone z doros%ymi lub w otwarty 

sposób skierowanych do ludzi doros%ych, du$a cz"&# innych pism Schafera ma 

ukryt! funkcj" pedagogiczn!, wynikaj!c! z misjonarskich cech pi&miennictwa 

Schafera. Pewn! podstawow! rol" odgrywa tu wysoka informacyjna zawarto&# 

tekstów; czytelnika uderza odmienne spojrzenie i nowo&# podej&cia Schafera, przy 

czym nowo&# dotyczy nie tylko bogactwa ma%o znanych faktów ilustruj!cych wywód, 

interesuj!cych cytatów, itp., lecz ca%kiem nowego spojrzenia i optyki. Jednak 

najbardziej „pedagogiczny” wyd'wi"k %!czy si" z misj! u&wiadamiania ludzko&ci co 

do zagro$e( zanieczyszczenia d'wi"kowego, roli s%uchu w zdrowiu psychofizycznym, 

utraconej wra$liwo&ci odbiorczej kultury Zachodu, i pozytywnych mo$liwo&ci 

zwi!zanych z wra$liwym percypowaniem &rodowiska d'wi"kowego. Zag%"biaj!c si" 

w interesuj!ce teksty Schafera czytelnik mo$e odnie&# wra$enie, $e znajduje si" w 

szkole dla doros%ych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
370 Schafer [1986: viii].  
371 Schafer [1986: 318-326]. 
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8.5.  Podsumowanie: wyznaczniki zakresu zagadnie& pedagogicznych 
 
Materia! – Ekstensywno'% / intensywno'%:  

– rozwini"cie sfery d'wi"kowej w pedagogice (odbiór i produkcja d'wi"ków), z 

równoczesnym pomini"ciem tradycji odtwórczego wykonawstwa muzycznego 

– dominantami s!: uwra$liwianie percepcji d'wi"kowej, kszta%cenie twórczo&ci 

d'wi"kowej i stworzenie podstaw do wykszta%cenia pokolenia projektantów 

akustycznych 

Autonomia / heteronomia dziedzinowa:  

– stopie( autonomii / heteronomii zale$ny od konkretnego pisma; w tekstach 

koncentruj!cych si" na #wiczeniach i pedagogice jako takiej – przewa$a autonomia; 

w tekstach koncepcyjnych (filozofuj!cych, teoretyzuj!cych, historyzuj!cych) – 

przewa$a heteronomia 

– istotne powi!zania z wzornictwem akustycznym (wykszta%canie pokolenia 

projektantów) 

Muzyka / 'rodowisko d#wi$kowe:  

– znaczna przechodnio&# (kontinuum) mi"dzy obydwoma kategoriami  

– uwydatnienie elementów d'wi"kowych pedagogiki muzycznej 

– szczególne bogactwo relacji mi"dzy muzyk! a d'wi"kiem &rodowiskowym 

– sfera dzia%alno&ci d'wi"kowej jest przygotowaniem do dzia%alno&ci w sferze muzyki 

(wspó%czesnej) 

– twórcze, „muzyczne” podej&cie przeniesione jest na pole dzia%alno&ci d'wi"kowej 

Wa"niejsze odno'niki dziedzinowe:  

FI; WZ; SO 

Metoda / przedmiot: 

– w tych pismach o funkcji pedagogicznej, które przekazuj! wiedz" dziedzin 

systematycznych lub historycznych, pedagogika jest metod! wobec tych dziedzin 

– w pismach koncentruj!cych si" na #wiczeniach d'wi"kowych lub muzycznych 

pedagogika wyst"puje niezale$nie; mo$na jednak twierdzi#, $e jest ona metod! 

oddzia%ywuj!c! na umiej"tno&ci, czyli sfer" do której odnosi si" psychologia 

– w pismach komentuj!cych pedagogik" i edukacj", lub przedstawiaj!cych 

koncepcje pedagogiczne, dziedzina ta jest przedmiotem na który oddzia%ywaj! 

aspekty innych dziedzin  
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Rozdzia! 9.  Nauka o komunikacji (communication studies) [KO] 
  

Nauk! o komunikacji wymienia Schafer jako jeden z podstawowych sk"adników 

interdyscyplinarnej nauki o pejza#u d$wi!kowym372. Kategoria nauki o komunikacji 

wyodr!bniona zosta"a w niniejszej pracy nie w odniesieniu do teorii szczegó"owych, 

ani matematyczno-informatycznych uj!% i kierunków, lecz stanowi% b!dzie szeroko 

rozumian&, humanistycznie orientowan& nauk! o przekazie, medium, i wszelkich 

przejawach informacji, wywodz&c& si! z my'li Marshalla McLuhana. Optyka ta 

pozostaje zreszt& w zgodzie z Schafera podej'ciem do tej nauki. Schafer studiowa" 

prace McLuhana, nawi&zywa" do jego my'li373 i wyk"ada" na katedrze komunikacji w 

Simon Fraser University (Vancouver), która, wedle jej pracowników, „znana jest z 

humanistycznego podej'cia do nauki o komunikacji jako nauki spo"ecznej”374. Dalszy 

podzia" omawianej dziedziny wywiedziony zosta" w niniejszej analizie na podstawie 

planu studiów na kierunku nauki o komunikacji w School of Communication na Simon 

Fraser University375. Poniewa# prawie ca"y ogó" tematyki podj!tej przez Schafera 

mo#na w ró#nym stopniu widzie% jako spokrewniony z badaniami szeroko rozumianej 

nauki o komunikacji, poni#sze przedstawienie ograniczone zosta"o do bardziej 

szczegó"owych zagadnie( tej dziedziny. Warto zauwa#y%, #e element komunikacyjny 

w obr!bie interdyscyplinarnej nauki o pejza#u d$wi!kowym rozszerzony zosta" do 

rangi dziedziny macierzystej w Barry’ego Truaxa nauce o komunikacji akustycznej 

(acoustic communication), gdzie stanowi g"ówny punkt odniesie( dziedzinowych376. 

 
 
9.1. Teoria nauki o komunikacji 
 
Teoretyczny wymiar nauki o komunikacji przejawia si! w pismach Schafera m.in. w 

wykorzystywanych poj!ciach, terminologii i dyskursie faworyzuj&cym optyk! 

komunikacyjn&. Autor uznaje istnienie spo"ecznie i kulturowo uwarunkowanych, 

szeroko rozumianych „systemów akustycznej komunikacji”, w których istotn& rol! 

odgrywaj& specyficzne dla nich „kody”377 [SO, KU]. Elementami systemów 

                                                        
372 Schafer [1977: 3]. 
373 Np. w: Schafer [1993]. 
374 http://fas.sfu.ca:80 (stan z 1.VIII.1999). 
375 http://www.reg.sfu.ca:80/StudentServices/NewApplicant/Summit (stan z 1.VIII.1999); 
http://www.sfu.ca/communication/programs/study (stan z 1.VIII.1999). 
376 Truax [1984]. Podej'cie Truaxa sytuuje nauk! o komunikacji w roli metody wzgl!dem pozosta"ych 
nauk.  
377 Schafer [1977: 10 i 165]. 
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d$wi!kowo-komunikacyjnych s& kategorie wyodr!bnione w teoretycznym wymiarze 

nauki o pejza#u d$wi!kowym [TE]. Przypomnie% tu nale#y poj!cia sygna"u 

d$wi!kowego (sound signal), zdarzenia d$wi!kowego (sound event), d$wi!ku 

charakterystycznego (soundmark), i kluczowej nuty d$wi!kowej (keynote sound), 

b!d&ce kategoriami wyst!puj&cymi w obr!bie pejza#u d$wi!kowego lub w 

przestrzeni akustycznej (acoustic space). W optyce komunikacyjnej d$wi!k 

'rodowiskowy, jak i muzyka, ujmowane s& w kategoriach informacji – co wymaga 

równie# uznanie istnienia odbiorcy tej informacji i okre'lonego wymiaru 

semantycznego. Dyskurs Schafera operuje równie# poj!ciami wysokiej b&d$ niskiej 

zawarto'ci informacyjnej d$wi!ków i stopnia ich redundancji, co bezpo'rednio "&czy 

si! z kolejnymi poj!ciami nauki o pejza#u d$wi!kowym: pejza#em d$wi!kowym „lo-fi” 

i „hi-fi”, których wyró#nikiem jest g"o'no'% i charakter d$wi!ków. Wspomniana jest 

równie# komunikacyjnie orientowana definicja ha"asu: jest to „zak"ócenie w dowolnym 

systemie sygna"owym”378.  

Komunikacyjny wymiar koncepcji pejza#u d$wi!kowego uwydatnia si! 

szczególnie w omówieniach i analizie szczegó"owych modeli i sygna"ów 

informacyjnych (lub ostrzegawczych), przeprowadzanych na bazie historycznej i 

socjologiczno-kulturowej [HI, SO, KU]. W ramach takich omówie( wykorzystuje 

Schafer poj!cia kodów binarnych i roli redundancji w zapewnieniu w"a'ciwego 

odczytania przekazu, jak równie# problematyka przeszkód napotykanych w 

komunikacji379. D$wi!ki sygnalizacyjne znajduj& swe odr!bne miejsce w Schafera 

klasyfikacji wszystkich d$wi!ków pejza#u d$wi!kowego380; s& one ponadto 

przedmiotem bada( „morfologicznych”381. 

 
 
9.2.  Spo!eczne i kulturowe aspekty komunikacji [SO, KU] 
 
Spo"eczne i kulturowe aspekty komunikacji zyskuj& niema"& rol! w kszta"towaniu 

nauki komunikacji. Przypomnijmy, #e Schafer okre'la ksi&#k! Strojenie !wiata jako 

prac! socjologiczn& (community-oriented study)382. Niemniej, punktem wyj'cia  w 

zakresie komunikacji jest w niej problem akustycznej komunikacji zwierz&t ('piew 

                                                        
378 Schafer [1977: 182]. 
379 Schafer [1977: 144 i 165]. 
380 Schafer [1977: 144]. 
381 Schafer [1977: 165-6].  
382 Schafer [1977: 10]. 
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ptaków, wyra#anie emocji przez zwierz!ta, grupowe zachowania d$wi!kowe)383, do 

której w przej'ciu do kontekstu spo"eczno-ludzkiego nawi&zuje na zasadzie 

analogii384.  

Zagadnienia socjologiczno-komunikacyjne nurtuj&ce Schafera mo#na 

podzieli% na dwie grupy. Pierwsza z nich zawiera problemy odbioru informacji z 

pejza#u d$wi!kowego (relacja cz"owiek – pejza# d$wi!kowy; spo"ecze(stwo – pejza# 

d$wi!kowy), do których nale#y np. orientacja spo"eczno'ci farmerskiej w „kalendarzu 

rolniczym” za pomoc& odg"osów cykad i kretów, b&d$ w porze dnia dzi!ki pianiu 

koguta385. Zaliczy% mo#na równie# do takich przyk"adów cytowane przez Schafera 

stare powiedzenie kanadyjskie z Ontario: „gdy sygna" poci&gu brzmi pusto, pogoda 

si! ozi!bi”386. Druga grupa zagadnie( to komunikacja mi!dzyludzka, "&cz&ca 

problematyk! tworzenia i odbioru informacji (mi!dzy dwoma lud$mi, cz"owiekiem a 

spo"ecze(stwem, i dwoma lub wi!ksz& ilo'ci& spo"ecze(stw), w zakres których 

wchodz& komunikaty ostrzegawcze b&d$ zwo"uj&ce (d$wi!ki syren, dzwonów, itp.). 

Zagadnienia te Schafer omawia cz!sto na bazie historycznej [HI]. Systematyczne 

uj!cie dominuje natomiast w badaniach Przedsi!wzi!cia Pejza#u D$wi!kowego 

)wiata387. 

Szerzej pojmowany w&tek bada( spo"ecznych w obr!bie nauki o komunikacji 

zaznacza si! tam, gdzie Schafer zajmuje si! szerszym kontekstem geograficznym i 

kulturowym. Podaj&c za przyk"ad sygnalizacj! po#arów, postuluje on tematyczne 

badania komunikacji w zakresie jednej kultury, i tak samo zaw!#one (pod wzgl!dem 

tematu) badania porównawcze, bior&ce pod uwag! szerszy kontekst kulturowy388. 

*&czy si! to z kolei z problematyk& odmienno'ci symboliki i innymi psychologiczno-

kulturowymi (w tym i religioznawczymi) ró#nicami spo"ecze(stw. Ró#nice te zosta"y 

przedstawione m. in. w systematycznym porównaniu wykorzystania dzwonów w 

ró#nych spo"ecze(stwach389.   

W eseju McLuhan and Acoustic Space, jak równie# w nowszej jego wersji pt. 

Acoustic Space390, wspomnianej w rozdziale psychologicznym, znajdujemy 

po"&czenie teoretycznego poj!cia przestrzeni akustycznej z bogatym kontekstem 
                                                        
383 Schafer [1977: 31]. Por. ust!p o reakcji zwierz&t na sygna"y d$wi!kowe w: Ibid., s. 174. 
384 Schafer [1977: 40].  
385 Schafer [1977: 36, 44 i 48]. 
386 Schafer [1977: 81].  
387 World Soundscape Project [1977a: passim]. 
388 Schafer [1977: 166]. 
389 Schafer [1977: 173]. 
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kulturologicznym i komunikacyjnym, jak równie# filozoficznym i religioznawczym. 

Aspekt komunikacyjny jest tu jednak pojmowany bardzo szeroko, a system 

komunikacyjny uto#samiany jest z ca"o'ci& kulturowo uwarunkowanej percepcji 

d$wi!ku.  

W bliskim pokrewie(stwie z podstawowymi problemami socjologiczno-

kulturologicznymi pozostaje psychologiczny wymiar komunikacji [PS], przejawiaj&cy 

si! najcz!'ciej w poruszanym przez Schafera zagadnieniu dotycz&cym 

warunkowanych kontekstem ró#nic w oddzia"ywaniu komunikatu lub sygna"u 

d$wi!kowego, i odmienno'ci symboliki tych ostatnich w innych kulturach. *&czy si! to 

z pewn& odpowiedzialno'ci& projektanta d$wi!kowego [WZ], który musi mie% w 

poszanowaniu lokalne przyzwyczajenia d$wi!kowych spo"eczno'ci391.  

Z kolei gdzie' na pograniczu psychologii komunikacji sytuuj& si! odniesienia 

do historii muzyki [HI, PS], dotycz&ce „sygna"owego” wykorzystania waltorni i tr&bek 

w utworach muzycznych Haydna, Webera, Brahmsa, Brucknera, Schuberta, 

Wagnera i Mahlera, gdzie przywo"any jest mentalny obraz "owów (tematyk! t& 

znajdujemy pod nag"ówkiem „Róg "owiecki rozbija 'ciany sali koncertowej, by 

przywróci% pejza# wiejski”)392. Mamy tu do czynienia z pewnym rodzajem 

oddzia"ywania symbolicznego i psychologicznego – Schafer k"adzie nacisk na 

odmienno'% psychologicznego obrazu "owów, stworzonego przez ka#dego z 

wymienionych kompozytorów (odleg"e sygna"y rogów u Mahlera maj& np. 

zapowiada% ostateczny zanik wyrazistego pejza#u d$wi!kowego „hi-fi”).  

 
 
9.3.  Wzornictwo systemów komunikacyjnych (communication systems design) 
[WZ] 

 
Oddzieln& grup! problemów wyodr!bni% mo#na na tle stwierdze( dotycz&cych 

komunikacyjnych zagadnie( wzornictwa d$wi!kowego. Dzieli si! ona na 

komunikacyjne determinanty wp"ywaj&ce na problemy wzornictwa akustycznego, i 

projektowanie 'rodowisk w których zachodzi% ma przekaz szeroko rozumianej 

informacji d$wi!kowej. Znajdujemy tu odniesienia do komunikacyjnego wymiaru 

historii wzornictwa akustycznego (Schafer zwraca uwag! np. na „minimum utraty 

przekazu” w niektórych budowlach staro#ytnych), jak i ideologii systematycznego 

                                                                                                                                                                             
390 Schafer [1993: 29-44]. 
391 Schafer [1977: 168]. 
392 Schafer [1977: 106-108]. 
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wymiaru wzornictwa (do którego nale#& m.in. jego obiekcje wobec techniki 

stosowania „maskowania” akustycznego za pomoc& bia"ego szumu w budynkach 

publicznych i biurowych)393. Schafer zauwa#a, #e miejsce muzyki w systemach 

komunikacyjnych jest równie# zagadnieniem wzornictwa d$wi!kowego394. 

 
 
9.4.  Badania mediów i reklamy 
 
W obr!bie koncepcji pejza#u d$wi!kowego dzia" ten koncentruje si! na 

elektroakustycznych formach przekazu d$wi!ku i muzyki395. Najwi!kszym 

zainteresowaniem Schafera cieszy si! radio. W The Vancouver Soundscape 

znajdujemy map! geograficznych profili zasi!gu sygna"ów stacji radiowych w 

Vancouver396. Z kolei w Strojeniu !wiata autor postuluje badania nad „rytmem 

programów radiowych”397, przez co rozumie przede wszystkim analiz! nast!pstwa 

bloków tematycznych, takich jak: muzyka, reklama, g"os spikera, sygna"y 

identyfikuj&ce stacj! radiow&, stan i prognoza pogody i dziennik, miejscawiaj&c 

zawarto'% tych bloków na drugim planie. Wykorzystuje przy tym szereg terminów 

muzycznych, mówi&c o izorytmach (powtarzanych wzorach nast!pstw), motywach 

przewodnich i tempie398, co jest nawi&zaniem do adaptacji terminów muzycznych w 

kategoriach analitycznych w nauce o pejza#u d$wi!kowym [TE]. Schafer 

wykorzystuje badania polegaj&ce na przeliczaniu s"ów wypowiedzianych przez 

spikera na minut!, i okre'laniu dynamicznego poziomu transmisji. W innym 

miejscu399 dodaje postulat bada( semiotyki, semantyki, retoryki, rytmiki i formy 

programów radiowych.  

 W eseju Acoustic Space wstawia Schafer znacz&cy akapit o radiu, gdzie – 

wskazuj&c na jego g"o'n& wszechobecno'%, twierdzi, #e mo#e ono by% kolejnym 

kandydatem do wytwarzania „'wi!tego ha"asu” (sacred noise)400. Radiu po'wi!ca 

                                                        
393 Schafer [1977: 220 i 223-224]. 
394 Schafer [1977: 166]. 
395 Zakres takiej w"a'nie problematyki poszerzy" Barry Truax w ksi&#ce Acoustic Communication 
[1984]. Warto doda%, #e autor ten dzieli swoj& ksi&#k! na dwie zasadnicze cz!'ci, odpowiadaj&ce 
zagadnieniom problematyki komunikacji akustycznej, i elektroakustycznej. Por. te# prac! Hildegard 
Westerkamp pt. The Soundscape on Radio [1994]. 
396 World Soundscape Project [1974: 40]. 
397 Schafer [1977: 233].  
398 Schafer [1977: 234-235]. 
399 Schafer [1993: 138]. 
400 Schafer [1993: 35]. 
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Schafer równie# osobny esej pt. Radical Radio401, gdzie stara si! ukaza% sposoby na 

przekszta"cenie radia z medium informacyjnego, oferuj&cego kontinuum 

standardowych, trzy-minutowych modu"ów, w medium przedstawiaj&ce sztuk! blisk& 

#yciu codziennemu, 'rodowiskowi d$wi!kowemu „hi-fi” (w sensie schaferowskim), 

twórczo'ci i refleksji ludzkiej. Zmian! tak& widzi jako powrót do korzeni radia, 

rozumianych przez niego w sensie przed-technologicznym (chodzi tu np. o 

niewidzialny g"os Boga chrze'cija(skiego, g"osy innych bogów, przekazy g"osowe 

królów Mezopotamii i Chin zamkni!te wedle legend w pude"ku, s"owem – szczególne, 

nieracjonalne koncepcje dotycz&ce przekazu informacji [HI, KU]). Krytyka 

dzisiejszego wykorzystania radia przedstawiona jest w perspektywie historycznej i 

socjologicznej [HI, SO]. Nast!puj& po niej propozycje twórczych i ekologicznych 

alternatyw.  W omawianym pi'mie poruszona jest tematyka wp"ywu radia na pejza# 

d$wi!kowy i mo#liwo'ci wykorzystania pejza#u d$wi!kowego jako materia"u. Dotyka 

tu równie# problemów reklamy i muzyki w radiu, jak równie# mo#liwo'ci monta#u 

z"o#onego z d$wi!ków 'rodowiska, który mo#na odbiera% jak muzyk!402.  

Reporta# Schafera z pracy nad autorsk& audycj& radiow& pt. Zimowy 

pami"tnik. Dziennik tworzenia audycji radiowej403 jest przyk"adem alternatywnego 

rozwi&zania dla radia. Reporta# opisuje wycieczk! rejestracyjn& w prerie i 

miejscowo'ci Manitoby, rozpoczynaj&c& si! w otoczonym natur& domu Schafera w 

Indian River (Ontario). Zebrany materia" zawiera m.in. d$wi!ki 'niegu skrzypi&cego 

pod nogami, dzwony ko'cielne, sygna"y lokomotyw, cisz!, muzyk! india(skiego 

rytua"u „powwow” i mecz hokejowy. Tu te# znajduj& si! cytowane ju# fragmenty 

traktuj&ce d$wi!k 'rodowiskowy z wra#liwo'ci& przeznaczan& zwykle odbiorze 

muzyki, jak i metafory j!zykowe z u#yciem odniesie( do muzyki. 

 Status radia jako „schizofonicznego” medium elektroakustycznego, a zarazem 

stawia je w ambiwalentnej sytuacji aksjologicznej [FI] (pami!ta% nale#y o negatywnej 

ocenie Muzaka – muzyki której si! nie s"ucha 'wiadomie, rodzaju ha"asu o niskiej 

zawarto'ci informacyjnej). Z jednej strony radio mo#e by% twórczo wykorzystane, lecz 

z drugiej jest cz!sto $ród"em zanieczyszczenia d$wi!kowego i powszechnej 

„anestetyzacji” [P(SOZ), ES]. W zasi!g krytyki Schafera wchodz& równie# zjawiska 

nale#&ce do innego dzia"u nauki o komunikacji – ekonomii politycznej (political 

                                                        
401 Schafer [1993: 131-144]. 
402 Schafer [1993: 133-144. 
403 Schafer [1998b]. 
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economy) i jej aspektów prawnych [P(PR)], definiuj&cych polityk! transmisji mediów 

elektroakustycznych. 

 
 
9.5.  Technologiczne aspekty komunikacji  
 
Dzia" ten podzieli% mo#na na dwie grupy zagadnie(: 1/ rol! technologii w 

doprowadzeniu do stanu „niskiej zawarto'ci informacyjnej i wysokiego stopnia 

redundancji”404 (pejza# d$wi!kowy „lo-fi”) i 2/ technologii wykorzystywanej do 

komunikacji. Pierwsza grupa "&czy si! – z racji problemu ha"asu utrudniaj&cego w 

komunikacji – z omówionym ju# baga#em aksjologicznym [FI], wyra#onym w 

nast!puj&cym cytacie:  
 
+aden d$wi!k nie zawiera mniej interesuj&cej informacji [akustycznej] ni# odg"os samolotu. Jego 

jedyn& ozdob& jest zjawisko Dopplera. Porównajmy to z bogatymi i charakterystycznymi d$wi!kami 

innego pojazdu – parowozu, który zosta" zast&piony samolotem. Poci&g tworzy" ha"as bogaty w 

informacj! [an informative noise]; by" tu gwizdek, dzwonek, buchanie lokomotywy wraz z jej nag"ymi 

przyspieszeniami i zwalnianiem, piszczenie kó" na torach, klekotanie wagonów, stukotanie torów.  

Albo porównajmy samolot z tym, co imituje – ptakiem. Arabeska sedge-warblera jest na 

przyk"ad tak zawi"a, #e sto przes"ucha( nawet by nie zacz!"o wyczerpywa% naszej fascynacji. Nawet 

pojedyncze nuty song-thrusha s& bardziej melodyjne ni# jakakolwiek maszyna wys"ana przez 

cz"owieka w przestworza. Cho% z kolei nie s& tak g"o'ne. W tym zakresie to my jeste'my 

rekordzistami405.  

 
Do drugiej grupy zaliczy% nale#y omówienia instrumentów technologicznych 

s"u#&cych do komunikacji (omówienia takie s& u Schafera najcz!'ciej historyczne 

[HI]). Znajdujemy tu dzwony, gwizdki, rogi, syreny (akustyczne i elektryczne), diafon 

(syren! t"okow&), tr&b! elektryczn& (electric horn), róg alpejski, sygnalizacyjne b!bny 

afryka(skie [KU], telegraf, telefon, radio406. Zwraca uwag! rola instrumentów 

muzycznych – rogu, barokowego cor de chasse i tr&bki pocztowej, które – jak 

zauwa#a Schafer – wprowadzaj& element melodyczny w sygnalizacji.   

 
 
 
 
 
                                                        
404 Schafer [1977: 78].  
405 Schafer [1986d: 155].  
406 Schafer [1977: 10, 137 i 165-168]. 
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9.6. Podsumowanie: wyznaczniki zakresu zagadnie" komunikacyjnych 
 
Materia! – Ekstensywno#$ / intensywno#$:  
– nacisk na zakres humanistyczny 

– zaniedbanie zakresu polityczno-ekonomicznego i prawnego (istniej& jedynie 

wzmianki) 

– abstrahowanie od zakresu matematyczno-informatycznego 

Autonomia / heteronomia dziedzinowa:  

– stosunkowo autonomiczne zakresy nauki o komunikacji to: problematyka mediów i 

reklamy, jak i technologii komunikacyjnej 

– w swych obszarach heteronomicznych, nauka o komunikacji si!ga ku naukom 

spo"ecznym i kulturologicznym 

– zwi&zki z wzornictwem sytuuj& si! mi!dzy zakresem autonomicznym (problem 

technologii i mediów) a zakresem heteronomicznym (wp"yw czynników 

psychologicznych, socjologicznych i kulturowych)  

Muzyka / #rodowisko d%wi&kowe: 

– znaczny nacisk na komunikacj! w 'rodowisku d$wi!kowym  

– instrumenty muzyczne jako komponent technologii komunikacyjnej 

– elementy melodyczne jako no'nik informacji 

– problematyka muzyki w odniesieniu do mediów elektroakustycznych (g"ównie radio) 

– wykorzystanie poj!% muzycznych w analizie przekazu radiowego (rytm, motyw 

przewodni, tempo) 

Wa'niejsze odno#niki dziedzinowe:  

SO; KU; PS; TE; WZ; FI; P(SOZ)/KO 

Metoda / przedmiot: 
– nauka komunikacji w pozycji przedmiotu, oprócz zwi&zku z wzornictwem (gdzie jest 

metod& wp"ywaj&c& za pomoc& przes"anek erudycyjnych) i teori& (partnerska 

wymiana kategorii teoretycznych) 
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Rozdzia! 10.  Wzornictwo akustyczne (Acoustic design) [WZ] 

 

Wzornictwo akustyczne jest postulowan! przez Schafera dziedzin!, która ma by" 

blisko spokrewniona z nauk! o pejza#u d$wi%kowym. Wedle s&owniczka terminologii 

pejza#u d$wi%kowego Schafera, wzornictwo d$wi%kowe to: 

 
Nowa „interdyscyplina”, wykorzystuj!ca zdolno'ci przedstawicieli nauk 'cis&ych, nauk spo&ecznych i 

artystów (przede wszystkim muzyków), której celem jest odkrycie praw, które mog&yby s&u#y" 

poprawieniu estetycznego stanu 'rodowiska akustycznego lub PEJZA(U D)WI*KOWEGO. […]407. 

 

Poniewa# nauka ta zosta&a wykoncypowana przez Schafera jako pewna ca&o'", 

wyst%powanie odniesie+ do niej na przestrzeni badanych pism wyst%puje w postaci 

szeregu stosunkowo ci!g&ych i jednolitych ust%pów (cho" wewn!trz nich mamy nadal 

do czynienia z przeplataniem si% odniesie+ dziedzinowych). Schafer jednak nie 

podzieli& w sposób wyra$ny wzornictwa akustycznego na dalsze dzia&y. Te zosta&y 

wywiedzione poni#ej na podstawie grup tematycznych które mo#na znale$" w 

interesuj!cych nas ust%pach.   

 
 
10.1.  Filozofia wzornictwa akustycznego [FI] 
 
Wzornictwo akustyczne stanowi w pewnym sensie zwie+czenie nauki o pejza#u 

d$wi%kowym. Decyduje ono bowiem o praktycznych 'rodkach umo#liwiaj!cych 

osi!gni%cie naczelnego celu wyznaczonego w obr%bie koncepcji pejza#u 

d$wi%kowego: d!#enia ku ekologicznemu 'rodowiskowi akustycznemu. Jak ju# 

wspomnieli'my, wzornictwo akustyczne wi!#e si% z pozytywn!, normatywn! faz! 

nauki o pejza#u d$wi%kowym i dzia&alno'ci Przedsi%wzi%cia Pejza#u D$wi%kowego 

,wiata. Dziedzina ta jest narz%dziem umo#liwiaj!cym „strojenie” 'wiata d$wi%ków. 

Wzornictwo d$wi%kowe nawi!zuje w pewnym stopniu do dziedziny in#ynierii 

akustycznej (acoustical engineering). Jest jednak jej poszerzeniem i 

przewarto'ciowaniem. Dotychczasowe wyniki in#ynierii akustycznej oceniane s! 

przez Schafera na ogó& negatywnie. St!d te# pochodzi jego podzia& na pozytywne i 

negatywne wzornictwo d$wi%kowe408 (czasem s&owa positive i negative zast%powane 

                                                        
407 Schafer [1977: 271].  
408 Patrz np. Schafer [1977: 222]. 
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s! s&owami good i bad), co wprowadza w zakres koncepcyjny tej dziedziny wyra$ny 

element warto'ciuj!cy. 

 Koncepcyjne zr%by wzornictwa akustycznego przynosz! znaczn! ilo'" 

odniesie+ do muzyki. Mo#na je z grubsza podzieli" na trzy grupy.  

 

1. Metaforyczne uto#samianie 'rodowiska d$wi%kowego z kompozycj! muzyczn!, 

przy czym nacisk po&o#ony jest na praktyczny aspekt wzornictwa akustycznego  

2. Postulat uczestnictwa muzyków w dziedzinie wzornictwa akustycznego  

3. Wykorzystanie muzyki jako modelu do na'ladowania we wzornictwie akustycznym 

 

Ad. 1. Metaforyczne uto#samianie 'rodowiska d$wi%kowego z kompozycj! muzyczn! 

omówili'my ju# w rozdziale filozoficznym [FI]. Chcia&bym tu jednak przywo&a" jeszcze 

jeden cytat, który doskonale obrazuje powi!zanie tej koncepcji z ide! wzornictwa 

akustycznego: 

 
Najlepiej pojmiemy to, co rozumiem przez wzornictwo akustyczne, gdy podejdziemy do pejza#u 

d$wi%kowego 'wiata jak do olbrzymiej kompozycji muzycznej, rozwijaj!cej si% bezustannie wokó& nas. 

Jeste'my jednocze'nie jej s&uchaczami, wykonawcami i kompozytorami. Jakie d$wi%ki chcemy 

zachowa", propagowa" i mno#y"? Gdy odpowiemy na to pytanie, d$wi%ki m%cz!ce i niebezpieczne 

stan! si% na tyle wyra$ne, by'my wiedzieli czemu musimy je wyeliminowa". Jedynie ca&kowita 

wra#liwo'" na 'rodowisko akustyczne przyniesie mo#liwo'" i umiej%tno'" poprawienia orkiestracji 

pejza#u d$wi%kowego. Wzornictwo akustyczne nie dotyczy wy&!cznie in#ynierów akustycznych. Jest 

bowiem zadaniem wymagaj!cym pracy wielu ludzi: zawodowców, amatorów, m&odzie#y i wszystkich 

ludzi posiadaj!cych dobry s&uch; bowiem globalny koncert wci!# trwa, a miejsca na audytorium s! 

darmowe409.  

 

Cytat ten przypomina, #e praktyczne cele schaferowskiej idei „'rodowiska 

d$wi%kowego jako muzyki” s! zarazem oficjalnym uzasadnieniem jej samej.  

 

Ad. 2. Postulat uczestnictwa kompozytorów w planowaniu 'rodowiska d$wi%kowego 

wyst%puje na tle interdyscyplinarnych za&o#e+ tej dziedziny. Jednak w'ród 

akustyków, psychologów, socjologów i innych naukowców, którzy mieliby 

uczestniczy" w kszta&towaniu dziedziny wzornictwa akustycznego, szczególne 

miejsce rezerwuje Schafer dla muzyków: 

                                                        
409 Schafer [1977: 205-206].  
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Szczególnie kompozytorzy, #yj!cy ju# zbyt d&ugo w odosobnieniu od spo&ecze+stwa, musz! teraz do+ 

powróci", by pomóc w nawigacji ludzko'ci. Kompozytorzy s! architektami d$wi%ków. Posiadaj! 

najwi%ksze do'wiadczenie w kszta&towaniu 'rodków maj!cych przynosi" okre'lone wra#enia u 

s&uchaczy – w dostarczaniu z&o#onych i zmiennych dozna+, okre'lanych przez niektórych filozofów 

jako metafora #ycia jako takiego410.  

 

Powo&ania kompozytorów do nowych zada+ &!czy si% jednak z pewnymi wymogami 

dojrza&o'ci ekologicznej postawy [P(EK)], której przejawy powinny by" najpierw 

obserwowane na praktyczno-kompozytorskim polu dzia&alno'ci muzycznej: 

  
Kompozytorzy nie s! jednak gotowi by obj!" przewodnictwo w reorkiestrowaniu 'rodowiska 'wiata. 

Niektórzy nadal z aroganck! zgorzknia&o'ci! oddaj! si% parnasowi dwóch lub trzech osób. Inni, 

wyczuwaj!c wag% tematyki przebudowy 'rodowiskowej, s&abo i nieumiej%tnie sobie z ni! radz!, przy 

czym zdradza ich niedo'wiadczenie i hedonizm. Przypominam sobie m&odego kompozytora 

australijskiego, który powiedzia& mi, #e zaprzesta& komponowa" muzyk% po tym, jak zauroczy& si% 

pi%knem 'piewu 'wierszcza. Lecz gdy spyta&em si% w jaki sposób, kiedy i dlaczego 'wierszcze 

'piewaj!, nie umia& odpowiedzie"; po prostu lubi& je nagrywa" i puszcza" swe nagrania publiczno'ci. 

Powiedzia&em mu: 'wierszczowi nale#y si%, by kompozytor wiedzia& takie rzeczy. Warsztat to wiedza o 

materiale z którym si% pracuje. Tu kompozytor staje si% biologiem, fizjologiem, sam staje si% 

'wierszczem411.  

 

Wypowied$ ta wpisuje si% w nadal #ywotne w kr%gu by&ych cz&onków Przedsi%wzi%cia 

Pejza#u D$wi%kowego ,wiata postulaty odej'cia w kompozycji (i muzykologii) od 

paradygmatu abstrakcji d$wi%kowej412. Kontekstualizacja, a zarazem w!tki 

referencjalne widziane s! przez nich jako kierunki bardziej sprzyjaj!ce wykszta&caniu 

'wiadomo'ci 'rodowiskowo-ekologicznej. 

 

Ad. 3. Postulat wykorzystania muzyki jako modelu do na'ladowania we wzornictwie 

akustycznym schodzi z poziomu metafory przedstawionej w punkcie a/, ku 

porównaniu o praktycznych implikacjach. Najbardziej adekwatnym dla Schafera jest 

niew!tpliwie muzyka staro#ytnych Chin [KU], w której wa#ne by&o wywa#enie 

elementu statycznego z elementem aktywnym: 

 

                                                        
410 Schafer [1977: 206], por. [1993: 110-111].  
411 Schafer [1977: 206]. 
412 Por. prace Truaxa: [1977], [1994a], [1996b]. 
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Analizy utworów z tego okresu ukazuj!, #e równowaga mi%dzy tymi dwoma stanami by&a 'ci'le 

przestrzegana, tak aby kompozycja zawiera&a identyczn! ilo'" elementów p’ing i ts!. Muzyka Zachodu 

z kolei nie jest wywa#ona; zawsze sk&ania si% ku wi%kszej statyczno'ci lub aktywno'ci. Pejza# 

d$wi%kowy Zachodu równie# osi!ga krajne stany413.  

 

W tym samym miejscu pisma znajdujemy równie# poszerzenie tematu o odniesienia 

do filozofii i sztuki Wschodu [FI, KU, P(SZ)]. 

 
 
10.2.  Pedagogiczne podstawy i funkcje wzornictwa akustycznego [PE/WZ] 
 
W obliczu dominacji „z&ego” wzornictwa akustycznego podstawowym problemem jest 

u Schafera wykszta&cenie nowego pokolenia projektantów akustycznych. Z kolei 

jednym z obowi!zków dojrza&ego projektanta akustycznego jest nauczanie i 

informowanie szerszej publiczno'ci o alternatywach i mo#liwo'ciach zmiany 

'rodowiska na lepsze414. Jak wynika z zawarto'ci czwartej cz%'ci Strojenia "wiata, 

zatytu&owanej „Ku wzornictwu akustycznemu”, gdzie po koncepcyjnym wst%pie 

znajdujemy omówienie metod „czyszczenia uszu” i „spacerów d$wi%kowych”, cz%'" 

tej edukacji nie odró#nia si% od tej któr! autor przepisuje szerszej publiczno'ci, a 

szczególnie ludziom m&odym. Projektant nowej generacji musi jednak otrzyma" 

równie# „wykszta&cenie w akustyce, psychologii, socjologii, muzyce, i jeszcze wiele 

ponad to”415.  

W sk&ad muzycznego do'wiadczenia projektanta powinno wchodzi" „s&uchanie 

modelów pi%knie modulowanych i wywa#onych pejza#ów d$wi%kowych jakie 

stanowi! wielkie kompozycje muzyczne”416. Lekcja ta ujawni" mo#e prawid&owo'ci 

u#yteczne w pracy projektanckiej: 

 
[Z kompozycji tych] wysnu" mo#na wnioski co do tego, w jaki sposób pejza# d$wi%kowy mo#e by" 

modyfikowany, przyspieszony, spowolniony, rozrzedzony b!d$ zag%szczony przy dodaniu lub uj%ciu 

okre'lonych efektów. Ostatecznym celem jest nauczenie si% w jaki sposób mo#na uporz!dkowywa" 

d$wi%ki by osi!gn!" wszystkie mo#liwe typy – jest to sztuka nazywana orkiestracj!417. 

 

                                                        
413 Schafer [1977: 238].  
414 Schafer [1977: 239]. 
415 Schafer [1977: 206]. Spotkanie z grup! studentów architektury opisuje Schafer w: [1986d: 155] i 
[1977: 222]. 
416 Schafer [1977: 237-238].  
417 Schafer [1977: 238].  
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Wskazane przez Schafera analogie, istniej!ce mi%dzy 'rodowiskiem akustycznym a 

kompozycj! muzyczn!, znajduj! swój odpowiednik w elementach teoretyczno-

analitycznego wymiaru koncepcji pejza#u d$wi%kowego, czerpi!cego z poj%" 

muzycznych. 

 
 
10.3.  Teoretyczne podstawy wzornictwa akustycznego [TE] 
 
Wzornictwo akustyczne czerpie w znacznym stopniu z dekryptywno-analitycznych 

wyników bada+ pejza#u d$wi%kowego. Muzyczno-'rodowiskowe analogie 

analityczne, przejawiaj!ce si% w poj%ciach takich jak tempo, cykl, motyw przewodni, 

rytm, etc., przeniesione s! zatem w sfer% wzornictwa akustycznego. W podobny 

sposób, dziedzina ta czerpie ze wi%kszo'ci wyodr%bnionych w niniejszej pracy 

dziedzin systematycznych, a przede wszystkim z akustyki, psychologii i socjologii, jak 

równie# z koncepcyjnego wymiaru ekologii (ekofilozofii) [AK, PS, SO, FI]. Na tej 

w&a'nie podstawie wykszta&ca Schafer zasady dla projektanta akustycznego, które 

przedstawia w nast%puj!cy sposób: 

 
1. dba#o$% o s#uch i g#os – je'li w uchu nast%puje „buczenie” albo g&os nie jest s&yszalny, 'rodowisko 

jest szkodliwe; 

2. $wiadomo$% symboliki d&wi'kowej – 'wiadomo'" taka oznacza wyj'cie poza funkcjonalne 

pojmowanie sygna&ów; 

3. znajomo$% rytmów i temp naturalnego $rodowiska d&wi'kowego; 

4. zrozumienie mechanizmów równowagi za pomoc( których wyj(tkowy pejza) d&wi'kowy mo)e by% 

wywrócony „prawo na lewo”418. 

 

Wszystkie wymienione punkty odnosz! si% do jakiej' dziedziny systematycznej (1. – 

fizjologia; 2. – psychologia; 3. teoria, wzgl%dnie analiza; 4. ekologia). 

Warto zauwa#y", #e w Strojeniu "wiata wiele problemów nale#!cych do 

dziedzin systematycznych Schafer przenosi do cz%'ci zatytu&owanej „Ku Wzornictwu 

Akustycznemu”, jakby antycypuj!c ukoronowanie swego wywodu ow! normatywn! 

dziedzin! (przypomnijmy, #e zawarto'" ksi!#ki mo#na z grubsza podzieli" na cz%'" 

historyczn!, analityczn! – gdzie wyst%puje systematyczne traktowanie 

poszczególnych problemów – i normatywn!). Podobne zjawisko obserwujemy w 

eseju The Soundscape Designer, gdzie historia Przedsi%wzi%cia Pejza#u 

                                                        
418 Ibid.  
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D$wi%kowego, pedagogika „czyszczenia uszu” i inne tematy poruszone s! w 

kontek'cie idei normatywnych419. 

 Kategori! wy&onion! w ca&o'ci na gruncie wzornictwa jest tzw. „modu&”. W 

analogii do symbolu estetycznego Le Corbusiera, przedstawiaj!cego cz&owieka ze 

wzniesion! r%k!, za modu& wzornictwa akustycznego uznaje Schafer ucho i g&os 

ludzki420. Respekt dla tych dwóch narz!dów gwarantuje wedle niego osi!gni%cie 

podstawowego poziomu ekologii akustycznej. 

 
 
10.4.  Wzornictwo stosowane 
 
Praktyczne zastosowania wzornictwa akustycznego proponowane przez Schafera 

podzieli" mo#na na trzy grupy: konserwacj%, „napraw%” i projektowanie w&a'ciwe. 

Konserwacja polega na identyfikacji i ochronie warto'ciowych „d$wi%ków 

charakterystycznych” (soundmarks) wyst%puj!cych w obr%bie danej spo&eczno'ci 

akustycznej. Wg Schafera, „wyj!tkowemu ‘d$wi%kowi charakterystycznymu’ nale#y 

si% miejsce w historii tak samo jak symfonii Beethovena”421, przy czym do d$wi%ków 

charakterystycznych nale#! nie tylko odg&osy znanych dzwonów ko'cielnych i 

zegarów, gwizdków i tr!bek, lecz i zjawiska mniej zauwa#alne dla miejscowego 

mieszka+ca, jak np. „d$wi%k ci%#kich metalowych krzese& przesuwanych po 

kafelkowych pod&ogach paryskich kawiarni”422. Argumentem jest tu zachowanie 

odr%bno'ci i to#samo'ci d$wi%kowej poszczególnych spo&eczno'ci. 

 „Naprawy” projektanckie dotycz! nieodpowiednich d$wi%ków wprowadzonych 

w pejza# d$wi%kowy przez poprzednie pokolenia in#ynierów akustycznych. Do 

d$wi%ków takich zalicza Schafer sygna&y na pasach dla pieszych, dzwonek telefonu, 

nag&e wybuchy og&osze+ megafonowych na stacjach, i klaksony samochodowe. 

„Umuzycznienie” (lub conajmniej estetyzacja) 'rodowiska d$wi%kowego na drodze 

„napraw” odbywa&aby si% w procesie zast%powania wy#ej wymienionych d$wi%ków 

sygnalizacyjnych i odg&osów technologicznych &agodniejszymi d$wi%kami o 

okre'lonej wysoko'ci d$wi%kowej, b!d$ sygna&ami melodycznymi (które nie 

zawiera&yby, jak si% zwykle zdarza, pomy&ek rytmiczno-wysoko'ciowych). Schafer 

stoi w obronie zaniechanego ju# w telefonii francuskiej wykorzystania dzie& 

                                                        
419 Schafer [1993: 101-113]. 
420 Schafer [1982: 312], [1977: 206-207]. 
421 Schafer [1977: 239], por. te# [1982: 310]. 
422 Schafer [1977: 240]. 
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muzycznych Charpentiera i Beethovena (zamiast jednolitych tonów) i odg&osów 

natury w sygna&ach stacji radiowych; jest równie# za wzbogaceniem harmonicznym i 

melodycznym klaksonów samochodowych i ich zró#nicowaniu geograficznemu 

(proponuje interwa& „skróconej kwinty” dla samochodów na Jawie, gdzie ten 

pochodz!cy podobno od charakterystycznego 'piewu tamtejszego ptaka interwa& jest 

podstaw! stroju gamelanu)423. 

Projektowanie które nazywam „w&a'ciwym” tworzy" ma nowe 'rodowiska 

akustyczne. Przyk&adem mo#e by" tu pomys& skonstruowania wodospadów, wanien i 

ruchomych instalacji na kanwie nieciekawych na ogó& rynien. Inn! propozycj! jest 

stworzenie „ogrodu brzmieniowego” (soniferous garden), który Schafer wyobra#a 

sobie nast%puj!co:  

 
[Jest to] ogród, lub inne miejsce przyjemno'ci akustycznych. Mo#e to by" naturalny pejza# d$wi%kowy, 

lub taki, który zosta& poddany prawom wzornictwa akustycznego. W sk&ad g&ównych atrakcji ogrodu 

brzmieniowego mo#e wchodzi" przeznaczona do medytacji ,wi!tynia Ciszy424. 

 

Wedle przytoczonego przez Schafera pomys&u Johna Graysona, elementem ogrodu 

brzmieniowego mo#e by" te# miejsce z zainstalowanymi instrumentami stworzonymi 

z materia&ów naturalnych, gdzie ludzie mogli by si% zbiera" na wzór orkiestry 

gamelanowej425. -!czna g&o'no'" instrumentów nie powinna wed&ug Graysona 

przekracza" 80dB – maksymalnej g&o'no'ci g&osu ludzkiego, co gwarantowa&oby 

ekologiczno'" orkiestry.  

 
 
10.5. Podsumowanie: wyznaczniki zakresu zagadnie" wzornictwa 
akustycznego 
 
Materia! – Ekstensywno#$ (i pokrywanie)/intensywno#$ (i dominanta):  

– do'" zwarte pod&o#e koncepcyjno-filozoficzne i teoretyczne 

– mniej substancjalne (od powy#szego wymiaru) przyk&ady praktycznych rozwi!za+ 

(projekty)   

– mocno zaznaczaj!cy si% w!tek ideologiczny i koncepcyjny, wraz z czynnikiem 

aksjologicznym w optyce ekofilozofii 

                                                        
423 Schafer [1977: 242-243], [1982: 310]. 
424 Schafer [1977: 273-274].  
425 Schafer [1982: 288 i 313], [1977: 251]. 
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Autonomia / heteronomia dziedzinowa:   

– mocne powi!zania z filozofi! normatywn! 

– czerpanie z systematycznej i historycznej bazy wiedzy 

– uwydatnione powi!zania z pedagogik! 

Muzyka / #rodowisko d%wi&kowe: 

– idea „'rodowiska jako muzyki” z naciskiem na sprawcz! rol% „kompozytora” (tj. 

projektanta akustycznego) 

– postulat szczególnej roli muzyków w tworzeniu dziedziny wzornictwa akustycznego 

– muzyka jako model do na'ladowania we wzornictwie akustycznym 

– muzyka jako element w projektach 'rodowisk i rozwi!za+ projektanckich 

Wa'niejsze odno#niki dziedzinowe:  

FI; AK; PS; SO; PE; HI; KO; TE 

Metoda / przedmiot: 

– wzornictwo w roli przedmiotu: 1/ ukierunkowywanego przez dziedzin% filozofii; 2/ 

informowanego przez pozosta&e dziedziny; 3/ omawianego historycznie; 4/ 

stwarzanego za pomoc! pedagogiki; 5/ którego funkcj! jest m.in. pedagogika 

– nauka o pejza#u d$wi%kowym, wykszta&cona wcze'niej ni# wzornictwo akustyczne, 

wp&ywa na kszta&t tego ostatniego 
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Rozdzia! 11.  Historia i historiozofia [HI] 
 

Historia jest w kontek!cie pism Schafera dziedzin" o szczególnie indywidualnym 

(specyficznym dla tego autora) rysie. Po pierwsze, du#a cz$!% tre!ci analizowanych 

pism ci"#y ku omówieniu historycznemu. Nawet w prezentowaniu typowo 

systematycznych zagadnie& koncepcji pejza#u d'wi$kowego Schafer tendencyjnie 

ucieka si$ do ulubionego materia(u historycznego. Historia pejza#u d'wi$kowego 

charakteryzuje si$ jednocze!nie problemami metodologicznymi, ka#"cymi si$ga% po 

!rodki, które fikcjonalizuj" jej posta%, lub przedstawiaj" informacje w(a!ciwe dla 

dziedzin systematycznych. )rodki wykorzystane zostaj" jako substytut tre!ci 

historycznych. 

Po drugie, historia widziana poprzez przedstawiony w niniejszej pracy aparat 

analityczny przedstawia swoje szczególne oblicze. W próbie okre!lenia kszta(tu 

historii w kontek!cie interdyscyplinarnym okazuje si$, #e dziedzina ta przejawia% si$ 

mo#e w postaci autonomicznej chyba tylko jako historia faktów, cho% i w takim 

przypadku pewne fakty kojarz" si$ na ogó( z jakim! konkretnym zakresem 

dziedzinowym. Na materiale pism Schafera widzimy, #e gdy tylko fakt poddany jest 

jakiejkolwiek intelektualizacji (wyznaczeniu pola przyczynowo-skutkowego, 

uwydatnieniu jakiego! specyficznego aspektu, ustalenia relacji), wyst$puje 

natychmiastowe wzbogacenie odniesie& dziedzinowych. Jak ju# ustalili!my w próbie 

odizolowania poszczególnych nauk, historia jawi si$ jako nauka najbardziej 

heteronomiczna pod wzgl$dem dziedzinowym, funkcjonuj"c na ogó( jako metoda 

odnosz"ca si$ do systematycznych zakresów wiedzy. Natomiast tam, gdzie historia 

jest przedmiotem filozofii i teorii, mówi% mo#na o historiozofii, która równie# jest 

kombinacj" dwóch dziedzin – filozofii i historii. Poniewa# my!l historiozoficzna 

wyra'nie wyst$puje u Schafera na pod(o#u psychologii i socjologii, prezentujemy j" w 

ramach historycznego omówienia tych dziedzin. W omówieniu Schafera historii 

pejza#u d'wi$kowego wyodr$bniam problematyk$ metodologii bada& historycznych, 

faktografi$, histori$ poszczególnych dziedzin systematycznych i historiozofi$. 

 
 
11.1.  Metodologia bada" historycznych 
 
W sformu(owanej przez Schafera metodologii historii pejza#u d'wi$kowego 

wskazana zostaje specyficznie utrudniona sytuacja bada& historycznych 
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odnosz"cych si$ do ulotnych ze swej natury zjawisk d'wi$kowych. Problemem 

centralnym jest przy tym wskazanie odpowiednich 'róde(, z których czerpa% powinien 

historyk pejza#u d'wi$kowego:  

 
O ile w badaniach wspó(czesnego pejza#u d'wi$kowego mo#emy wykorzysta% techniki nagrywania i 

analizy [TE], w poszukiwaniu podstaw perspektywy historycznej b$dziemy musieli zwróci% si$ ku 

zawartym w literaturze i mitologii [P(LI)] relacjom !wiadków d'wi$kowych, i zapisom antropologicznym 

[KU] i historycznym426.  

 

Zauwa#y% nale#y, #e oprócz wykorzystania autentycznych relacji !wiadków 

d'wi$kowych, zawartych m.in. w pami$tnikach (poj$cie „!wiadka d'wi$kowego” 

omówione zosta(y w rozdziale socjologicznym), Schafer czerpie równie# w szerokim 

zakresie z literatury pi$knej, poezji i literatury naukowej, zarówno wspó(czesnej, jak i 

tej powsta(ej w epokach minionych. Odniesienia historyczne znajdujemy równie# w 

zebranym przez Przedsi$wzi$cie Pejza#u D'wi$kowego )wiata materiale 

ankietowym (np. wspomnienia najstarszych cz(onków danej spo(eczno!ci). 

Dodatkowymi 'ród(ami, o których Schafer równie# nie wspomina, s" dla niego 'ród(a 

ikonograficzne (freski, malarstwo, grafika) [P(SZ)]. 
 Niezwykle wa#ne dla zrozumienia Schafera historii pejza#u d'wi$kowego jest 

wskazanie na jej heterogeniczn", rekonstrukcyjno-fasadow" cech$. W najwi$kszym 

stopniu dotyczy ona epok prehistorycznych, gdzie brak przekazów szczególnie daje 

si$ we znaki. Historyczny dzia( Strojenia !wiata przedstawia w pierwszym rozdziale 

epok$ naturalnego pejza#u d'wi$kowego, a w drugim – uzupe(nienie go odg(osami 

istot #yj"cych:  

 

1. Naturalny pejza# d'wi$kowy 

D'wi$ki morza / Przemiany wody / G(osy wiatru / Cudowna ziemia / 

Wyj"tkowe d'wi$ki / D'wi$ki apokaliptyczne 

2. D'wi$ki #ycia 

)piew ptaków / Symfonie ptaków !wiata / Owady / Odg(osy stworów wodnych 

/ Odg(osy zwierz"t / Cz(owiek imituje pejza# d'wi$kowy w mowie i muzyce 

 

                                                        
426 Schafer [1977: 8]. 
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O ile powy#szy ci"g rzeczywi!cie wydaje si$ opisywa% prehistoryczny rozwój !wiata, 

a na jego pocz"tku Schafer pyta si$: „jaki by( pierwszy us(yszany d'wi$k?”,  

znajdujemy w nim niejednokrotnie tre!ci dotycz"ce historii o wiele pó'niejszej (np. 

ust$p o wybuchu krateru Krakatau w 1883 roku427) i omówienia rodem z nauk 

systematycznych (dotycz"ce np. akustycznych w(a!ciwo!ci odg(osów zwierz"t428). 

Rekonstruowany ci"g historyczny jest wi$c rodzajem fasady kryj"cej tre!ci 

heteronomiczne pod wzgl$dem proweniencji historycznej. 

 Wydatn" rol$ w heteronomizacji sposobu przedstawienia historii pejza#u 

d'wi$kowego odgrywa u Schafera si$ganie po 'ród(a o wiele pó'niejsze ni# 

opisywany czas historyczny. W rozdziale drugim („D'wi$ki #ycia”) znajdujemy cytaty 

z dzie( m.in. Pasternaka, Gorkiego i To(stoja429. Domy!la% si$ nale#y, #e Schafer 

uznaje fikcyjne opisy natury jako materia(, którego podstawow" autentyczno!% 

gwarantuje domys(, #e autorzy ci musieli s(ysze% i mie% do czynienia z opisywanym 

przez nich pejza#em d'wi$kowym by móc go przekonywuj"co opisa%. Autorzy ci s" 

wi$c dla niego „!wiadkami d'wi$kowymi”, relacjonuj"cymi w postaci fikcyjnej 

autentyczne prze#ycie. W pewnym momencie dochodzi jednak u Schafera do 

wyra'nej „wpadki”, bowiem mówi"c o nawo(ywaniach ulicznych powszechnych przed 

epok" rewolucji industrialnej, Schafer powo(uje si$ na fikcyjn" nowel$ z 1928 roku, 

traktuj"c j" jako historyczne !wiadectwo: 

 
W Orlandzie, Virginia Woolf relacjonuje, #e „zgie(k uliczny by( ostr", wstr$tn" kakofoni"”430. 

 

U#ycie s(owa „relacjonuje” wynika tu niew"tpliwie z nieuwagi autora; nieuwaga ta jest 

jednak pochodn" ogólnej tendencji do „podci"gania” literatury fikcyjnej (z epoki innej 

ni# ta poddana badaniu historycznemu) do statusu 'ród(a historycznego. Schafer nie 

ukrywa chronologicznego pochodzenia 'róde(, przywo(uj"c niekiedy specyficzne daty 

i wymieniaj"c autorów, lecz umiejscowienie informacji bibliograficznej (nie 

posiadaj"cej przypisów numerycznych w toku narracji) na samym ko&cu ksi"#ki, 

sprzyja stworzeniu wra#enia obcowania z prawd" historyczn".  

 
 
 
                                                        
427 Schafer [1977: 27 i 46]. 
428 Schafer [1977: 29-39]. 
429 Schafer [1977: 32]. 
430 Schafer [1977: 64].  
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11.2.  Faktografia 
 
Materia(em faktograficznym s" dla Schafera w pierwszym rz$dzie wszystkie d'wi$ki 

na przestrzeni ca(ej historii !wiata, wraz ze wszelkimi ich uwarunkowaniami i 

kontekstami (w ukazaniu ogólnego zakresu materia(u faktograficznego pomocny jest 

szczegó(owy wykaz podzia(u ksi"#ki Strojenie !wiata, przedstawiony w cz$!ci I 

pracy, w rozdziale 3). Podstawa jak" jest w dziedzinie historii materia( faktograficzny 

poddana jest u Schafera ró#nemu stopniu i odmianom kszta(towania. Na jednym 

kra&cu dyskursu historycznego autora sytuuje si$ opis faktów, grupowany 

tematycznie wedle 'ród(a d'wi$ku. W bardziej rozbudowanym dyskursie 

historycznym opis taki jest wzbogacony o elementy odnosz"ce si$ do ró#norodnych 

czynników i aspektów dotycz"cych opisywanych faktów, przy czym dochodzi zwykle 

do rozbudowania ilo!ci odniesie& dziedzinowych). Poszukiwanie prawid(owo!ci, 

przyczynowo!ci, i umiejscawianie opisywanego materia(u w ramach idei w(asnych 

Schafera stanowi nast$pny szczebel nasycenia intelektualnego, po którym nast"pi% 

mo#e ju# tylko dyskurs operuj"cy skrajnie zdeterminowanymi sieciami relacji faktów i 

ich ci"gów w optyce historiozoficznej. Zjawiskiem charakterystycznym dla tekstu 

Strojenia !wiata jest znaczne wzmo#enie intelektualizacji materia(u historyczno-

faktograficznego w „Interludium” (dotycz"cym relacji mi$dzy muzyk" a !rodowiskiem 

d'wi$kowym), jak równie# w cz$!ci systematycznej ksi"#ki Schafera. 

 
 
11.3.  Historia filozofii [FI] 
 
Schafera odniesienia do tradycji my!li filozoficznej jako takiej nie s" – co mo#e dziwi% 

– szczególnie cz$ste. Maj" one na ogó( istotne znaczenie. Znajdujemy w!ród nich 

zarys dwóch antycznych koncepcji dotycz"cych muzyki: dionizyjskiej i apolli&skiej – 

koncepcji ("czonych z greckimi mitami o powstaniu muzyki. Schafer wskazuje na 

przejawy obu tradycji koncepcyjnych w historii muzyki zauwa#aj"c, #e dominuj"ca 

koncepcja dionizyjska – któr" obserwuje w muzyce operowej, muzyce romantyzmu i 

dwudziestowiecznego ekspresjonizmu, jak i w wykszta(ceniu dzisiejszego muzyka – 

t(umaczy „wyra'ny hedonizm wspó(czesnego pejza#u d'wi$kowego”431. Koncepcja 

apolli&ska przejawia% si$ ma natomiast w rozwa#aniach Pitagorasa i spekulacjach 

teoretyków !redniowiecznych, „transcendentalnych wizjach utopii”, harmonii sfer, 

metodzie dwunastotonowej Schönberga, wzornictwie akustycznym i holistycznej 
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harmonii przedstawionej w ilustracji pt. Strojenie !wiata z pracy Roberta Fludda pt. 

Utruisque Cosmi Historia z 1617 roku (do ilustracji tej Schafer nawi"zuje w tytule 

swojej ksi"#ki). Apolli&ska koncepcja muzyki jest zarazem harmonizuj"cym, 

wywa#onym nurtem, do którego Schafer !wiadomie stara si$ nawi"za% w nauce o 

pejza#u d'wi$kowym i we wzornictwie akustycznym432. Cechy nurtu apolli&skiego 

widzi on równie# w poj$ciu „d'wi$ku niepobudzonego” (an"hata) z indyjskiej my!li 

teoretycznej433, w my!li i praktyce religijnej Jalal-ud-din Rumiego434, medytacyjnej 

tradycji Taoizmu435 i – jak zosta(o wspomniane – w koncepcji muzyki sfer, do której 

szczególnie ch$tnie powraca, przywo(uj"c kilku z jej przedstawicieli: Pitagorasa, 

Boecjusza i Keplera436.  

 Kolejna grupa tre!ci dotycz"cych historii filozofii zawiera odniesienia do 

muzyki i d'wi$ku znajduj"ce si$ w my!li szeregu filozofów: Arystotelesa pyta& 

dotycz"cych zjawisk d'wi$kowych, m.in.: „czemu zimna woda wylewana z naczynia 

wydaje ostrzejszy d'wi$k ni# gor"ca woda wylewana z takiego samego 

pojemnika?”437), More’a idei Muzaka w jego wizji utopii438, Platona mitu o 

!piewaj"cych ludziach, którzy po !mierci stali si$ cykadami439, Zenona paradoksu 

dotycz"cego d'wi$ku statystycznego440, Lukrecjusza stwierdzenia, #e „#aden d'wi$k 

nie pochodzi z nie zachmurzonego skrawka nieba” (zestawionego z dyskusj" na 

temat ha(asu samolotów) i wskazania na tajemnicz" natur$ echa441, wreszcie, 

Herona, Witruwiusza i Kirchera prac naukowych o wynalazkach – m.in. o 

pneumatycznych rze'bach d'wi$kowych i o wczesnej formie radia – omawianych w 

kontek!cie historii wzornictwa akustycznego442 [WZ].  

 W poszerzonym rozumieniu filozofii (na które wskazali!my w rozdziale 

filozoficznym) znajdujemy na planie historycznym zwrócenie uwagi na niegdysiejszy 

stosunek cz(owieka do ciszy: 

 

                                                                                                                                                                             
431 Schafer [1977: 6]. 
432 Ibid. 
433 Schafer [1977: 6 i 98]. 
434 Schafer [1977: 10 i 258]. 
435 Schafer [1977: 35 i 258]. 
436 Schafer [1986d: 132-137 i 252], [1977: 260-262]. 
437 Schafer [1993: 106]. 
438 Schafer [1977: 96]. 
439 Schafer [1977: 35]. 
440 Schafer [1977: 159]. 
441 Schafer [1977: odpowiednio s. 219 i 85]. 
442 Schafer [1977: 203, 248 i 250], [1993: 131]. 
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Kiedy!, spokój by( cenn" ustaw" w niespisanym kodeksie praw cz(owieka. Cz(owiek utrzymywa( 

rezerwuary spokoju, by móc regenerowa% swój metabolizm duchowy. Nawet w sercach miast 

znajdowa(y si$ ciemne, spokojne sklepienia ko!cio(ów i bibliotek, intymno!% biblioteki domowej i 

pokoju sypialnego. Poza zasi$giem g(o!nego t$tna miast, dost$pny by( krajobraz wraz z jego 

(agodz"cym obrotem d'wi$ków natury. Istnia(y te# spokojne okresy czasu. Dni !wi"teczne [holy days] 

by(y spokojniejsze, zanim sta(y si$ dniami wolnymi [holidays]. W Pó(nocnej Ameryce, niedziela 

[Sunday] by(a najcichszym z dni tygodnia, zanim sta(a si$ dniem zabawy [Fun-day]. Znaczenie tych 

cichych zak"tków i czasów daleko przekracza(o okre!lone cele, dla których by(y przeznaczone. 

Dopiero teraz, gdy je zatracili!my, mo#emy to zrozumie%443. 

 

Przechodz"c do problemów wspó(czesnego pejza#u d'wi$kowego, Schafer powraca 

do przywo(ania pozytywnych warto!ci ciszy i kontemplacji, co z kolei prowadzi do 

ponownego omówienia pozytywnego wyciszenia w filozofii Taoizmu i wskazówek 

duchowych Jalal-ud-din Rumi’ego444.   

 
 
11.4.  Historia estetyki [ES] 
 
W swym historycznym przegl"dzie pejza#u d'wi$kowego z aprobat" opisuje Schafer 

m.in. to, co uwa#a za pi$kne i warto!ciowe w !wiecie d'wi$kowym. W"tek ten ("czy 

si$ z pozytywnymi warto!ciami aksjologicznymi, opisanymi w rozdziale filozoficznym 

– nie b$dzie wi$c tu rekapitulowany. Ponadto, postawa estetyczna autora cz$sto 

polega na estetyce nie sformu(owanej explicite. Szereg innych odniesie& historyczno-

estetycznych nie tworzy natomiast #adnego ci"gu historycznego. Mamy tu na 

przyk(ad wzmianki o nauczaniu estetyki w Bauhausie (pojawiaj"ce si$ kilkakrotnie w 

obr$bie tematyki wzornictwa akustycznego i architektury), zainteresowaniem szerszej 

publiczno!ci pi$knem !piewu wielorybów i og(oszeniem „nowej wra#liwo!ci” 

cz(owieka przez Russola. Wspomnie% mo#na równie# domys( Schafera, #e dla tych 

osób, które cz$sto s(ysza(y d'wi$k rogów poza murami miast, wprowadzenie ich 

brzmie& do dzie( muzycznych musia(o by% szczególnie przyjemne pod wzgl$dem 

estetycznym445. 

Pozosta(e tre!ci nale#"ce do zakresu historii estetyki tworz" jednak pewne 

kontinuum; opisuje ono estetyczne reakcje ludzi na ha(as w procesie historii. Dzi$ki 

cytatom przytoczonym przez Schafera dowiadujemy si$, #e: Cyceron i Lukrecjusz 

                                                        
443 Schafer [1977: 254].  
444 Schafer [1977: 258-259]. 
445 Schafer [1977: 107]. 
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odczuwali wstr$t do d'wi$ku metalowej pi(y; okrzyki stró#ów miejskich 

sygnalizuj"cych czas na ulicach w osiemnastym wieku przeszkadza(y spa% co 

wra#liwszym jednostkom; pewien kompozytor w dziewi$tnastym wieku narzeka( na 

nieprzyjemne krzyki na ulicy; Hogartha grafika z tego samego wieku ukazuje 

„w!ciek(ego muzyka”, któremu przeszkadza muzyka uliczna; Dickens nie lubi( 

odg(osów poci"gu; pewien pisarz i malarz na progu dwudziestego wieku dostawa( 

sza(u w obecno!ci w("czonego radia; Hesse opisa( swe nieprzyjemne emocje 

towarzysz"ce s(yszeniu muzyki zmasakrowanej przez wczesny gramofon i radio446. 

Schafer zauwa#a jednocze!nie ogólny brak niezadowolenia z ha(asów fabryki. 

T(umaczy to sw" teori" „)wi$tego Ha(asu”, wedle której ha(as tworzony przez 

autorytet nie podlega krytyce447. Temat wprowadzania nowej technologii owocuje te# 

dodatkowym stwierdzeniem: konsekwencj" przyspieszenia #ycia musi by% utrata 

du#ej cz$!ci bogactwa dozna& estetycznych448. 

 
 
11.5.  Historia komunikacji [KO] 
 
Historia stanowi cz$sto stosowane przez Schafera pod(o#e dziedzinowe do opisu 

kategorii komunikacyjnych. Najszerszym kontekstem komunikacyjno-historycznym s" 

przemiany prowadz"ce od pejza#u d'wi$kowego „hi-fi” do pejza#u d'wi$kowego „lo-

fi” – od wyrazisto!ci i ró#norodno!ci informacji d'wi$kowej do wysokiej redundancji i 

ha(asu #ycia wspó(czesnego. Na tle takiego zarysu rzucone s" tre!ci nale#"ce do 

opisanych ju# kategorii komunikacyjnych: teoretycznych, spo(ecznych, 

kulturologicznych, technologicznych i dotycz"cych wzornictwa akustycznego [TE, 
SO, KU, WZ].  

Te z postulowanych przez Schafera bada& „morfologicznych”, których 

podstaw" jest historia, zawieraj" m.in. tematyczny problem komunikacji 

sygnalizacyjnej (rozdzia( w Strojeniu !wiata pt. „Od rogu do telegrafu”) i 

ostrzegawczej449. W obr$bie pierwszego z tych zakresów mówi on te# o zast"pieniu 

koncertów plenerowych przez muzyczne transmisje radiowe450. Zwraca równie# 

uwag$ na ró#nice w okre!lonych wysoko!ciach d'wi$ków sygnalizacyjnych (np. 

                                                        
446 Schafer [1977: odpowiednio s. 162, 62, 66, 81, i 91-92]. 
447 Schafer [1977: 76], [1993: 35-36]. 
448 Schafer [1977: 79]. 
449 Schafer [1977: 165-167; por. równie# s. 81-82]. 
450 Schafer [1977: 166]. 
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syren) na przestrzeni ró#nych krajów, podaj"c (tam gdzie jest to mo#liwe) interwa(y 

muzyczne451. 

 
 
11.6.  Historia i historiozofia psychologii [PS] 
 
Te tre!ci z pism Schafera, które odnie!% mo#na do historii psychologii, koncentruj" 

si$ na opisowym traktowaniu wra#e& wywo(ywanych przez okre!lone d'wi$ki, 

pejza#e d'wi$kowe i muzyk$. Ujawniaj" si$ one przede wszystkim wtedy, gdy jest 

mowa o d'wi$kach niezwyk(ych, maj"cych szczególne znaczenie, lub takich, które 

maj" „archetypiczne” b"d' symboliczne znaczenie. Znajdujemy tu opisy 

oddzia(ywania ciszy, odg(osów wiatru i wody, grzmotu, !piewu ptaków i 

charakterystycznego „!miechu” hieny452; d'wi$ki te wywo(uj" pewne typowe emocje 

(strach, ukojenie, sentymentaln" t$sknot$, spokój, itp.). Pojawiaj" si$ równie# 

bardziej wyrafinowane asocjacje: poniewa# „czas zawsze ucieka w systemie 

chrze!cija&skim”, „kluczowa nuta d'wi$kowa” tykania zegaru w kulturze Zachodu 

„si$ga w g("b ciemno!ci nocy, by przypomina% cz(owiekowi o jego !miertelno!ci”453. 

Tre!ci te niewiele mówi" o samym kszta(cie historycznej przemiany pejza#u 

d'wi$kowego; cho% s" umiejscowione w zrekonstruowanej przez Schafera historii 

pejza#u d'wi$kowego, same w sobie nie s" specyficznie historyczne.  

 Uwypuklenie procesu historycznych procesów jako takich odczuwalny jest w 

tych miejscach tekstu, gdzie Schafer skupia si$ na przedstawieniu rzuconych w 

historii przemian w reakcjach psychologicznych na jeden okre!lony d'wi$k. Chodzi tu 

zwykle o d'wi$k szczególnie wymowny – taki, który ("czy si$ z okre!lon" symbolik" i 

historycznie nawarstwionymi w niej warto!ciami emocjonalnymi454. Tak wi$c 

dojrzalsza dyskusja historyczna na temat kategorii psychologicznych dotyczy np. 

zanikaj"cej, b"d' zmieniaj"cej swój kontekst symboliki odg(osów natury, lub 

przemian w odbieraniu d'wi$ków symboliczno-sygnalizacyjnych (bicie dzwonu, 

odg(os rogu my!liwskiego)455, na tle których wykszta(cone zostaje poj$cie 

sentymentu d'wi$kowego (omówione ju# w rozdziale psychologicznym). Odr$bne 

studium po!wi$cone jest symbolice prad'wi$ku – d'wi$ku pierwotnego, 

                                                        
451 Schafer [1977: 167]; World Soundscape Project [1977a: passim] i [1977b: passim]. 
452 Schafer [1977: odpowiednio s. 20, 22, 16, 25, 29 i 38].  
453 Schafer [1977: 56]. 
454 Schafer [1977: 47]. 
455 Schafer [1977: 169-180]. 
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przejawiaj"cego si$ na ró#ne sposoby w prehistorii kultury456. Historyczny wymiar 

zawiera równie# omówienie czynnika psychologicznego w postrzeganiu okre!lonych 

d'wi$ków jako rodzaju tabu457.  

 Istnieje te# szereg innych, rozrzuconych w analizowanych tekstach stwierdze& 

psychologiczno-historycznych. W bodaj najszerszej perspektywie sytuuj" si$ 

odniesienia do s(uchowego rodzaju postrzegania w europejskiej kulturze przed-

typograficznej [KU], podlegaj"cej – pocz"wszy od epoki Renesansu – przemianom 

eksponuj"cym zmys( wzroku, wreszcie maksymalnemu ograniczeniu poprzez 

zaw$#enie pola percepcji s(uchowej w pejza#u d'wi$kowym miasta458. 

Historia psychologii jest u Schafera jednym z g(ównych obszarów rozwa#a& 

historiozoficznych. O ile historiozofia socjologii – jak wkrótce zobaczymy – dotyczy w 

omawianych pismach historii zwi"zków mi$dzy struktur" spo(eczn" a !rodowiskiem 

d'wi$kowym i muzyk", historiozofia psychologii opisuje relacje mi$dzy percepcj" 

!rodowiska d'wi$kowego a twórczo!ci" muzyczn". Schafer postuluje, #e „naszym 

celem [jest] okre#lenie w jakie istotne sposoby jednostki i spo$ecze%stwa ró&nych 

okresów historycznych s$uchaj' odmiennie”459. W przytoczonym ju# przez nas 

fragmencie siódmego rozdzia(u Strojenia !wiata – rozdzia(u prezentuj"cego du#" 

cz$!% materia(u zaliczanego przez nas do historiozofii psychologii, definiuje on 

metod$ badawcz" dotycz"c" powy#szego postulatu:   

 
Muzyka jest najlepszym trwa(ym zapisem d'wi$ków przesz(o!ci, co czyni j" pomocnym 

przewodnikiem w badaniu przemian zachodz"cych w s(uchowych nawykach i rodzajach 

postrzegania460.  

 

Schaferowi chodzi przede wszystkim o poznanie historii przemian zachodz"cych w 

nawykach percepcyjnych dotycz"cych !rodowiska d'wi$kowego, natomiast 

!wiadectwem tego procesu musi by% twórczo!% muzyczna:  

 
Muzycy […] #yli jednocze!nie w !wiecie rzeczywistym, a d'wi$ki i rytmy ró#nych epok i kultur w 

wyra'ny sposób wp(ywa(y na ich twórczo!% – zarówno na p(aszczy'nie !wiadomej jak i 

pod!wiadomej461. 

                                                        
456 Schafer [1993: 11-20]. 
457 Schafer [1977: 201]. 
458 Schafer [1977: 24 i 43], [1993: 29-44]. 
459 Schafer [1977: 151]. 
460 Schafer [1977: 103]. 
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Rozdzia( pt. „Muzyka, pejza# d'wi$kowy i przemiany w percepcji” w szczególnie 

bogaty sposób opisuje sugerowane w powy#szym cytacie relacje mi$dzy histori" 

!rodowiska d'wi$kowego a histori" muzyki. 

 W narracji Schafera rzuca si$ jednak w oczy szereg anomalii. Po inwokacji 

postulatu historycznych bada& dotycz"cych percepcji, zajmuje si$ on w g(ównej 

mierze prostym opisem, w którym w"tek psychologiczny mo#e by% co najwy#ej 

domy!lny lub bardzo ogólnikowo rozumiany. Nie mo#na oprze% si$ wra#eniu, #e 

wpada tu Schafer w pu(apk$ (lub manier$) przedstawiania do!% ogólnego materia(u 

pod zbyt szczegó(owo okre!lon" „nalepk"” (któr" jest deklaracja o badaniach 

„przemian w percepcji”). Nie mo#na jednak Schafera oskar#y% o naukowe 

przest$pstwo polegaj"ce na podst$pnym sprzedawaniu starego produktu pod now", 

chwytliw" nazw". Omawiane ust$py wpisuj" si$ bowiem dobrze w ogólny, opisowy i 

refleksyjny charakter ksi"#ki, zarysowuj"cy pewne my!li i punkty widzenia. 

G(ówny tor schaferowskiej historiozofii psychologii przedstawiony jest poni#ej 

w formie parafrazuj"co-synoptycznej:   

 

1. Wykonawstwo muzyki przemieszcza si$ do zamkni$tych pomieszcze& w miar$ 

rosn"cego niezadowolenia z coraz bardziej ha(a!liwego !rodowiska plenerowego 

2. Potrzeby psychiczne (np. sentyment) dyktuj" przywo(ywanie lub imitacj$ czystego 

!rodowiska d'wi$kowego (ogród, ("ka, las) w kompozycjach muzycznych (Vivaldi, 

Handel, Haydn) w miar$ jego utraty  

3. Natr$tny stukot kopyt ko&skich w doro#kach osiemnastowiecznych wp(ywa na 

wykorzystanie jednostajnego basu Albertiego w kompozycjach muzycznych 

4. Beethoven epatuje sforzandami podobnie jak wspó(czesny nastolatek ha(asem 

motocyklu 

5. Kompozytorzy doby romantyzmu (Schubert, Schumann) „naginaj"” odniesienia do 

!rodowiska d'wi$kowego wedle swoich nastrojów  

6. Niektórzy kompozytorzy dziewi$tnastego i dwudziestego wieku (Debussy, Ives, 

Messiaen) reaguj" na zagro#enie utraty naturalnego pejza#u d'wi$kowego przez 

ponowne wprowadzenie odniesie& do natury w utworze muzycznym  

7. Wynalezienie gramofonu obni#y(o potrzeby redundancji w muzyce (Schönberg i 

jego szko(a, w odró#nieniu od np. Mozarta) 
                                                                                                                                                                             
461 Schafer [1977: 103]. 
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8. Eksperymenty Russola stanowi" przed(o#enie t(a ponad figur$ w tendencjach 

percepcyjnych 

9. D'wi$ki przemys(u w pierwszej %wierci dwudziestego wieku inspiruj" twórczo!% 

muzyczn" (Honneger- Pacific 231, Antheil – Ballet Mechanique, Prokofiew – Pas 

d’Acier, Moso(ow – Odlewnia Stali) 

10. „Nuty niebieskie”, które mo#na us(ysze% w gwizdkach starych lokomotyw, mia(y 

wp(yw na kszta(t rozwoju jazzu 

11. Silnik spalinowy daje muzyce jednostajne kontinuum d'wi$kowe 

12. Muzyka daje przemys(owi samochodowemu nastrojone klaksony samochodowe 

(np. w interwale tercji) 

13. Na wykorzystanie burdonów, klasterów i przesuni$% fazowych w muzyce 

dwudziestowiecznej wp(ywaj" d'wi$ki technologiczne (samochodu, samolotu, 

maszyn ta!mowych, itp.; przyk(adem jest muzyka Pendereckiego i Stockhausena)  

14. Rosn"ce wykorzystanie niskich cz$stotliwo!ci i d'wi$ku „otaczaj"cego” (surround 

sound) w popularnej muzyce trzeciej %wierci dwudziestego wieku wynika z 

podobnych tendencji w wielkomiejskim pejza#u d'wi$kowym. 

 

W powy#szym ci"gu – eksponuj"cym sfer$ powa#nej muzyki dwudziestego wieku – 

wykorzystuje Schafer s(owa lu'no odnosz"ce si$ do zwi"zku lub wp(ywu 

zachodz"cego mi$dzy sfer" !rodowiska a kompozycji: „reakcja” (reakcja twórczo-

muzyczna na stan !rodowiska d'wi$kowego), „interakcja” (istnienie wp(ywów 

obustronnych), „inspiracja”, „imitacja”, „symbolizowanie”, „metafora”, paralelizm 

(wspó(wyst$powanie podobnych zjawisk), „transformacja” (prze(o#enie zjawiska z 

jednego zakresu na drugi), „odzwierciedlenie”. 

 
 
11.7.  Historia i historiozofia socjologii [SO] 
 
Spo!ród ró#norodnych uwag Schafera dotycz"cych zakresu historycznego socjologii 

pejza#u d'wi$kowego wyró#ni% mo#na dwie g(ówne tendencje, które odpowiadaj" 

synchronicznym i diachronicznym badaniom historycznym. W obr$bie tych drugich 

wyodr$bnia si$ ponadto nurt historiozoficzny. Doskona(ym przyk(adem pierwszego z 

tych podej!% jest analiza po!wi$cona obrazowi Petera Brueghela Walka karnawa$u z 
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postem z 1559 roku462. Schafer zauwa#a, #e przedstawiony na nim rynek „obejmuje 

sporo ponad sto osób ró#nego wieku […] Co ciekawe, jest na nim ma(o zwierz"t […] 

Jest to wybitnie ludzki pejza# d'wi$kowy”463. Warto!ciowe !wiadectwo historyczne, 

jakim jest cz$sto wspominany w pracach historyczno-socjologicznych innych autorów 

obraz Brueghela zyskuje w analizie Schafera swój akustyczny g(os. Omówione jest 

!rodowisko, rodzaj d'wi$ków, ich 'ród(a i ca(o!ciowy charakter analizowanego 

pejza#u d'wi$kowego. Identyfikacja 'róde( d'wi$ku wskazuje na instrumenty 

muzyczne i g(os: lutni$, domniemany !piew dzieci, dudy, flet, b$ben (obecna jest te# 

udawana gitara – (opata z no#em). D'wi$ki podzielone zosta(y na dwie g(ówne 

grupy: karnawa(ow" (d'wi$ki metalu) i postn" (d'wi$ki drewna).  Ogólny charakter 

pejza#u d'wi$kowego okre!lony zosta( tu jako „dialektyczne”, #ywe i 

„satysfakcjonuj"ce” sk(ócenie d'wi$ków z „g(ówn" tonacj"” dostarczon" przez 

odg(osy drewna464. 

Natomiast istotny diachroniczny fragment historii ludzkiego pejza#u 

d'wi$kowego prezentuje Schafer w Strojeniu #wiata, opisuj"c dzia(alno!% muzyków 

ulicznych, nawo(uj"cych sklepikarzy i innych osób wokalnie lub instrumentalnie 

og(aszaj"cych si$ na ulicy. Pami$ta przy tym o przenikaniu si$ elementów 

d'wi$kowych, muzyczno-ulicznych i muzyczno-kompozycyjnych, jak w nast$puj"cym 

fragmencie: 

 
Przekazywany w zawodzie przez ojca synowi motyw muzyczny i modulacja g(osu w wi$kszym nawet 

stopniu ni# s(owa informowa(y w promieniu kilku ulic o zaj$ciu !piewaj"cej osoby. W czasach, gdy 

sklepy porusza(y si$ na ko(ach, reklamami by(y prezentacje wokalne. Nawo(ywania uliczne zwraca(y 

uwag$ kompozytorów i cz$sto by(y wykorzystywane w utworach wokalnych – przez Janequina w 

szesnastowiecznej Francji i przez Weelkesa, Gibbonsa, Deringa w Anglii doby Szekspira. Fantazje 

ostatnich trzech z wymienionych kompozytorów zawieraj" oko(o stu pi$%dziesi$ciu ró#nych nawo(ywa& 

i pie!ni w$drownych kupców465. 

 

Negatywny stosunek inteligencji wobec muzyków i „nawo(ywaczy” ulicznych – 

widoczny w literaturze i przyk(adach z historii ustawodawstwa – równie# 

prze!ledzony jest u Schafera z du#" wnikliwo!ci" i naciskiem na przemiany 

                                                        
462 Schafer [1993: 45-52]. Reprodukcja obrazu Brueghela znajduje si$ równie# w: Schafer 
[1986d: 99]. W innym miejscu Schafer wymaga od klasy spisania wszystkich d'wi$ków 
wyst$puj"cych na tym obrazie: [1986c: 90].  
463 Schafer [1993: 46-47].  
464 Schafer [1993: 51-52]. 
465 Schafer [1977: 64].  
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historyczne, których ko&cowym rozdzia(em jest ostateczne uciszenie muzyki i !piewu 

ulicznego przez ha(as samochodów w dwudziestym wieku.  

Diachronicznie rozpatrywana jest te# szeroka pod wzgl$dem dziedzinowym 

koncepcja „!wi$tego ha(asu” (Sacred noise), której g(ówn" tez" jest, #e spo(ecznie 

usankcjonowany autorytet posiada prawo do stwarzania ha(asu nie podlegaj"cego 

ograniczaj"cym zakazom466. Historycznie, nast$pstwo autorytetów d'wi$kowych 

kszta(tuje si$ wg Schafera w nast$puj"cy sposób:  

 

1. ko!ció( – dzwony ko!cielne  

2. przemys( rewolucji industrialnej – ha(as fabryk  

3.a. nowoczesne pa&stwo zachodnie – syreny policyjne 

3.b. przemys( lotniczy – ha(as silników  

3.c. przemys( muzyczny – amplifikowana muzyka pop  

3.d. radio – zasi$g i wszechobecno!% nadawanych d'wi$ków  

 

Rozwa#ania na temat „!wi$tego ha(asu” wkraczaj" na teren naznaczony filozofi" 

socjologii, która z kolei ("czy si$ w analizowanych pismach z ideami 

historiozoficznymi.  

Warto w tym miejscu wskaza% szczególny szacunek oddawany w kr$gu 

pejza#u d'wi$kowego Jacquesowi Attaliemu467, którego ksi"#ka Bruits: Essai sur 

l’economie politique de la musique ukaza(a si$ w tym samym roku (1977), co R. 

Murray’a Schafera The Tuning of the World. Cho% dla Attaliego „bruit” to przede 

wszystkim muzyka jako taka (a nie ha(as czy d'wi$ki !rodowiska), uznanie jej jako 

zapowiedzi przysz(ych przemian spo(ecznych – ekonomicznych i politycznych – 

doskonale wspó(gra z ogólnym kierunkiem my!li Schafera, jak równie# z jego 

konkretnymi tezami.  W Strojeniu !wiata Schafer powo(uje si$ te# na Hermanna 

Hessego, który w ksi"#ce Gra szklanych paciorków powtarza staro#ytn" teori$ 

chi&sk", wg której istnieje !cis(y zwi"zek mi$dzy muzyk" a duchem czasów i stanem 

pa&stwa. Schafer komentuje j" w nast$puj"cy sposób: 

 

                                                        
466 Schafer [1993: 35-36]; [1977: 51-52, 76, 114-15, 179 i 183]. 
467 My!l J. Attali’ego wspominana jest przez Schafera m. in. w: [1993: 116, 150] i w [1998c: 163], 
przez Barry’ego Truaxa w: [1996a: 63], przez Hildegard Westerkamp w: [1990b: 233]. Wyró#niany 
przez Schafera obraz Brueghela Bitwa karnawa$u z postem pojawia si$ natomiast na ok(adce ksi"#ki 
Attali’ego [1977]. 
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[Prawomocno!%] takiej teorii sugerowa(oby, #e [wspó(wyst$powanie] egalitarystycznych, o!wieconych 

rz"dów Marii Teresy […] i wdzi$ku i równowagi muzyki Mozarta nie jest przypadkiem. I #e 

sentymentalne zachcianki Ryszarda Straussa w pe(ni odpowiadaj" schy(kowi imperium Austro-

w$gierskiego. U Gustawa Mahlera znajdujemy – wygrawerowane ostr", #ydowsk" r$k" – marsze i 

ta&ce niemieckie tak sarkastyczne, #e daj" nam one przedsmak maj"cego wkrótce nast"pi% 

politycznego dance macabre. 

 Teza ta przek(ada si$ z powodzeniem na spo(eczno!ci plemienne, w których pod !cis(" 

kontrol" kwitn"cego spo(ecze&stwa muzyka jest precyzyjnie ustrukturowana, natomiast na obszarach 

nie plemiennych jednostka !piewa okropnie sentymentalne pie!ni468. 

 

Schafer wskazuje, #e podej!cie socjologiczno-historiozoficzne dotyczy% mo#e 

równie# relacji spo(ecze&stwa i !rodowiska d'wi$kowego: 

 
Przez jaki! czas uwa#a(em, #e ogólne !rodowisko d'wi$kowe danego spo(ecze&stwa mo#na 

odczytywa% jako wska'nik wytwarzaj"cych je warunków spo(ecznych, i #e mo#e nam ono wiele 

powiedzie% o tendencjach i kierunkach ewolucji tego spo(ecze&stwa469.  

 

W dalszym trakcie tekstu autor wydaje si$ w pe(ni podtrzymywa% powy#sz" hipotez$. 

 Zagadnienia rodem z socjologii muzyki równie# zyskuj" u Schafera 

interpretacj$ odnosz"c" si$ do zjawisk zachodz"cych w pejza#u d'wi$kowym. 

Wed(ug niego, wykonywanie muzyki przenoszono do sali koncertowej w miar$ 

wzrostu ha(asu i zwi"zanymi z nim trudno!ciami percepcyjnymi. Do potrzeby 

zachowania wyrazisto!ci d'wi$ku w sytuacji muzycznej dochodzi t$sknota za 

zanikaj"cymi odg(osami, przejawiaj"ca si$ w zainteresowaniu i komponowaniu 

muzyki programowej (zawieraj"cej imitacje elementów !rodowiska naturalnego) jest 

równocze!nie wyrazem t$sknoty za zanikaj"cymi odg(osami i akustyczn" 

przejrzysto!ci"470 [PS].  
Cytuj"c Lewisa Mumforda z ksi"#ki Technics and Civilization, Schafer zgadza 

si$ z jego teori", wedle której istnia( !cis(y zwi"zek mi$dzy powstaniem, kszta(tem i 

metodami pracy nowo#ytnej orkiestry a przemianami przemys(owymi. Rola 

dyrygenta, powstanie nowych instrumentów, funkcjonalny podzia( pracy w orkiestrze i 

zbiorowa praca efektem której by(a brzmi"ca harmonia d'wi$ków znajdywa(a swe 

odpowiedniki w strukturze i funkcjonowaniu fabryk. Historiozoficzny wymiar tej teorii 

                                                        
468 Schafer [1977: 7].  
469 Ibid. 
470 Schafer [1977: 103-105]. 
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pozostaje niedookre!lony, gdy# brak jest wyra'nej wzmianki co do pierwsze&stwa 

jednej lub drugiej z opisywanych struktur. Mumford uznaje jednak, #e organizacja i 

efekt orkiestry by(y pocz"tkowo lepsze ni# wydajno!% fabryki, i #e „orkiestra by(a 

idealnym wzorem nowego spo(ecze&stwa”471, co pozwala przypuszcza%, #e to 

muzyka (jak u Attaliego) jest tu uznawana za szpic$ nowych przemian.  

Schafer poszerza obszar historiozoficzno-socjologicznych, ekonomicznych i 

politycznych powi"za& z muzyk", mówi"c o „imperialistycznym pod(o#u 

dziewi$tnastowiecznych form muzycznych”, metodach produkcyjnych industrializmu 

jako determinantach przemian w mechanice instrumentów, i o obliczonym na 

opanowanie wi$kszych mas spo(ecznych rozro!cie orkiestry. Przytoczymy tu trzy 

cytaty, z których dwa rozpatrywali!my ju# pod wzgl$dem szczegó(owej analizy 

interdyscyplinarno!ci dziedzinowej tekstu:  

 
[…] w pierwszej cz$!ci symfonii ustalona zostaje g(ówna baza (ekspozycja) i rozwijane s" kolonie 

(Durchführung), po czym  nast$puje konsolidacja imperium (repryza i koda). […]  

 

Zast"pienie szarpi"cego struny klawesynu fortepianem, w którym struny s" uderzane, by(o typowe dla 

wi$kszej agresywno!ci nowych czasów, kiedy przedmioty zacz$to wytwarza% na zasadzie 

wielokrotnego uderzania w materia( wyj!ciowy za pomoc" nowych technik przemys(owych. […] 

 

Imperializm muzyki dziewi$tnastowiecznej osi"gn"( punkt szczytowy w orkiestrach Wagnera i 

Berlioza, które by(y specjalnie powi$kszone, aby mog(y s(u#y% pompatycznej retoryce, której celem 

by(o naprzemienne wstrz"sanie, wznoszenie na wy#yny i przygniatanie rosn"cej w oczach 

publiczno!ci wielkomiejskiej472. 

 

Pole historii socjologii jest dla Schafera prawdopodobnie najwdzi$czniejszym 

gruntem dla jego spekulacji historiozoficznych. Trzeba jednak przypomnie%, #e 

wszystkie zarysowane przez siebie porównania i zwi"zki poddaje on mo#liwo!ci 

przeformu(owania lub rewizji na podstawie dalszych bada&473.  

 
 
11.8.  Historia wzornictwa akustycznego 
 
Historyczne odniesienia do wzornictwa akustycznego dotycz" przede wszystkim 

przyk(adów konkretnych rozwi"za& akustyki wn$trz, które si$gaj" czasów 
                                                        
471 Schafer [1977: 108]. 
472 Schafer [1977: 109-110]; w sprawie allegra sonatowego por. [1993: 116]. 
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antycznych. Znajduje si$ po!ród nich teatr Asklepiosa w Epidaurosie, gdzie d'wi$k 

upuszczonej na pod(og$ szpilki s(ycha% w ka#dym z 14,000 miejsc siedz"cych, 

!wi"tynia w Isfahanie, uko&czona w 1640 r., z siedmiokrotnym echem s(yszanym 

tylko pod samym centrum kopu(y, i )wi"tynia W(adcy Wszech!wiata w Pekinie, w 

której wyst$powanie echa wra#liwe jest na najmniejsze zmiany w umiejscowieniu 

'ród(a d'wi$ku474. Schafer si$ga równie# po pisma antyczne, np. po pi"ty tom De 

Architectura Witruwiusza z ok. 27 p.n.e., w którym jest mowa o wczesnych 

odpowiednikach rezonatorów Helmholtza. Opisuje nast$pnie wykorzystanie tych 

rezonatorów w !redniowiecznej Europie475.  

 Przej!cie do czasów wspó(czesnych wi"#e si$ u Schafera nieodzownie z 

problemem konsekwencji przesuni$cia nacisku z holistycznego rodzaju percepcji 

(d'wi$kowej i wizualnej) na wy("cznie wizualn". W kontek!cie stopniowego 

zaniedbywania akustycznych warto!ci wn$trz, tylko praca W. C. Sabine’a i kilka 

odizolowanych rozwi"za& (m. in. opera w Sydney, cho% i tam znajduje on powa#ny 

mankament w postaci zainstalowanego Muzaka) zyskuje aprobat$ Schafera476.   

W istocie, historyczny przegl"d przyk(adów wzornictwa akustycznego jest 

rozpi$ty na pewnym planie aksjologicznym, rozci"gaj"cym si$ od pozytywnych ocen 

in#ynierii akustycznej czasów antycznych, do negatywnej oceny wspó(czesnych 

przyk(adów wzornictwa [FI]. )rodkowy okres przemian ujmuje Schafer w nast$puj"cy 

sposób: 

 
Dawne budynki by(y […] akustycznymi jak i wizualnymi zjawiskami. Okaza(e przestrzenie dobrze 

zaprojektowanego budynku przyci"ga(y muzyków i oratorów, którzy tworzyli tam swe najlepsze dzie(a, 

odnajduj"c [akustyczne] wzmocnienie, którego brak odczuwali w wi$kszo!ci naturalnych !rodowisk. 

Lecz gdy budynki takie przesta(y by% akustycznymi centrami spo(eczno!ci, staj"c si$ po prostu 

funkcjonalnymi miejscami do cichej pracy, architektura przesta(a by% sztuk" pozytywnego wzornictwa 

akustycznego477. 

 

Ostateczny okres przemian jest czasem wspó(czesnej in#ynierii akustycznej wn$trz, 

w której d'wi$ki mechaniczne wind i dochodz"cy z ulicy ha(as samochodów 

                                                                                                                                                                             
473 Schafer [1977: 7]. 
474 Schafer [1977: 220-221]. 
475 Schafer [1977: 221-222]. 
476 Schafer [1977: 224]. 
477 Schafer [1977: 222].  
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maskowane s" instalowaniem dodatkowego ha(asu – bia(ego szumu, a olbrzymia 

cz$!% miejsc publicznych „zanieczyszczana” jest Muzakiem478. 

 Przyk(adem z historii wzornictwa !rodowiska plenerowego (w odró#nieniu od 

akustyki wn$trz) jest przytoczony przez Schafera, na wpó( #artobliwy artyku(, 

zamieszczony w gazecie osiemnastowiecznej Anglii. Autor artyku(u chce zosta% 

„naczelnym inspektorem londy&skich nawo(ywa& ulicznych”. Cytuje przy tym 

znajomo!% ekonomii i muzyki jako swoje podstawowe kompetencje. Po 

przedstawieniu podzia(u d'wi$ków ulicy na wokalne i instrumentalne, proponuje 

estetyczn" ekspertyz$, a nast$pnie „nastrojenie” i licencjonowanie tych 

intencjonalnych odg(osów. Popiera on m.in. melodycznie i intonacyjnie zadowalaj"ce 

nawo(ywania. Kuriozalne propozycje autora artyku(u s" przyj$te przez Schafera za 

dobr" monet$ – nie jako prób$ kontroli, lecz prawdziw" trosk$ o harmoni$ 

codziennego #ycia d'wi$kowego. Widzi te# Przedsi$wzi$cie Pejza#u D'wi$kowego 

)wiata jako pierwsz" prób$ podj$cia tematyki „strojenia” !rodowiska akustycznego 

od czasu opublikowania omówionego artyku(u479. 

 
 
11.9.  Podsumowanie: wyznaczniki zakresu zagadnie" historycznych 
 
Materia! – Ekstensywno#$ / intensywno#$:  
– szerokie pokrywanie zakresu faktograficznego 

– szerokie pokrywanie historii dziedzin systematycznych (oprócz historii pedagogiki) 

– dominacja tematycznego opisu historycznego 

– dominacja heteronomicznej proweniencji historycznej 'róde( 

Autonomia / heteronomia dziedzinowa:  

–autonomia w opisach faktograficznych 

– wysoki stopie& heteronomii dziedzinowej we fragmentach operuj"cych bogatszym 

(ni# opis faktograficzny) dyskursem historycznym 

– mocne po("czenia dziedzinowe w dwóch potrójnych kombinacjach: historiozofia 

psychologii (filozofia, historia i psychologia) i historiozofii socjologii (filozofia, historia i 

socjologia) 

– po("czenie historii akustyki i historii wzornictwa akustycznego na planie 

aksjologiczno-filozoficznym 

                                                        
478 Schafer [1977: 146 i 223-224]. 
479 Schafer [1993: 101-103]. 
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Muzyka / #rodowisko d%wi&kowe:  

– uwydatnienie historiozoficznych zwi"zków mi$dzy muzyk" a !rodowiskiem 

d'wi$kowym 

– istotna rola muzyki w historii filozofii (wyznaczenie dwóch biegunów koncepcyjnych: 

apolli&skiego i dionizyjskiego), wp(ywaj"ca na odmienne podej!cie do !rodowiska 

d'wi$kowego 

– elementy komunikacji (sygna(y rogów my!liwskich) w optyce historyczno-

psychologicznej, dotycz"cej zwi"zków twórczo!ci muzycznej z !rodowiskiem 

d'wi$kowym 

– w"tki muzyczne w historii wzornictwa akustycznego  

– mniejsza zawarto!% zagadnie& muzycznych w innych kombinacjach dziedzinowych 

Wa'niejsze odno#niki dziedzinowe:  

P(LI); P(SZ); FI; ES; KO; PS; SO; WZ 

Metoda / przedmiot:  

– historia jako metoda odnosz"ca si$ do dziedzin systematycznych 

–  historia jako przedmiot filozofii i teorii (historiozofia) 
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Rozdzia! 12.  Nauki kulturologiczne [KU] 
 

Kulturologicznie nacechowana tre!" w pismach Schafera jest stosunkowo bogata. 

Poniewa# nauki, które mo#na do niej odnie!", charakteryzuj$ si% szczególnie bliskimi 

wp&ywami (podobnie jak nauki historyczne), przedstawiamy je tu w jednym rozdziale. 

Oprócz szeroko rozumianego religioznawstwa, pozosta&e komponenty rozdzia&u 

kulturologicznego – etnografia, etnologia, i antropologia kulturowa – wyodr%bniamy 

na podstawie trójfazowego uj%cia Claude Lévi-Straussa, wedle którego „etnografia, 

etnologia i antropologia nie s$ trzema ró#nymi dyscyplinami czy trzema uj%ciami tych 

samych bada'. W rzeczywisto!ci s$ to trzy stadia czy trzy aspekty jednego badania 

[…]480”. Etnografia zajmuje si% wed&ug niego prac$ badawcz$ in situ i 

monograficznym opisem danej spo&eczno!ci; etnologia, jako „pierwszy krok ku 

syntezie”, obejmuje zadania etnografii, lecz równocze!nie „korzysta z innych bada'”, 

szukaj$c szerszego kontekstu. Antropologia kulturowa natomiast „zmierza do 

ca&o!ciowego poznania cz&owieka, bior$c swój temat w pe&nym zakresie 

historycznym i geograficznym. […] Mi%dzy antropologi$ a etnologi$ zachodzi taki 

stosunek jak mi%dzy etnologi$ a etnografi$”481. Uj%cie takie wydaje si% redukowa" 

jako!ciowe progi istniej$ce cz%sto mi%dzy wymienionymi naukami. U&atwia to 

znacznie zadanie korelowania z nimi poszczególnych tre!ci pochodz$cych z pism 

jednego autora. 

 
 
12.1.  Religioznawstwo 
 
Tre!ci religioznawcze w my!li Schafera znajduj$ w szczególnie skupion$ form% w 

krótkim pi!mie zatytu&owanym Ursound482. Rozpatruje w nim Schafer to, co nazywa 

„d(wi%kiem pierwotnym [ursound], pierwszym d(wi%kiem, oryginaln$ si&$ kreatywn$. 

Si%ga przy tym do mitów kosmogenicznych imponuj$cej ilo!ci religii i kultur, 

wskazuj$c w nich na d(wi%kowo pojmowane stworzenie !wiata i komunikacji w relacji 

Bóg – cz&owiek483. W kilkunastostronicowym tek!cie przytacza nast%puj$ce tradycje 

religijne: 

 

                                                        
480 Lévi-Strauss [1997: 60]. 
481 Ibid. 
482 W: Schafer [1993: 11-28]. 
483 Schafer [1993: 11]. 
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wczesne chrze!cija'stwo ()w. Augustyn, Hipolit, wczesne sekty heretyckie w tradycji  

chrze!cija'skiej) 

Judaizm 

wierzenia Egipcjan  

teozofia H. P. B&awatskiej 

Kaba&a 

wierzenia Indian Hopi 

wierzenia Majów 

wierzenia Maorysów 

Brahminizm 

Wedyzm 

Zaratustrianizm 

Mohametanizm (i Sufizm) 

Manicheizm 

 

W trakcie przedstawiania akustycznych aspektów ró#nych religii, Schafer rozszerza 

definicj% „czystego s&uchu”, odnosz$c swój termin równie# do zdolno!ci s&yszenia 

g&osów boskich484. Zauwa#a te#, #e 

 
Biblijne sny s$ pejza#ami d(wi%kowymi wype&nionymi g&osami – g&osami nak&aniaj$cymi, 

doradzaj$cymi, g&osami gniewnymi485. 

  

Magiczny j%zyk i dziwnie brzmi$ce s&owa, wymawiane przez Boga w trakcie 

stwarzania !wiata i w komunikacji z wiernymi – pojawiaj$ si% wed&ug autora równie# 

w „koncertach tzw. ludów prymitywnych, rytualnych !piewach we wszystkich 

religiach, i ‘performansach’ wspó&czesnej poezji d(wi%kowej”. Pierwotne, magiczne 

s&owa s$ „akustycznymi ‘ejakulacjami’, w których le#y pochodzenie j%zyka i 

muzyki”486. 

Istotnym momentem w eseju Schafera jest wskazanie w Judaizmie na 

stopniow$ „utrat% &$czno!ci” cz&owieka z Bogiem, przejawiaj$c$ si% najpierw w 

utracie przez wi%kszo!" wiernych zdolno!ci rozumienia mowy Boga (problemowi 

temu zaradza& „t&umacz” w postaci proroka), a nast%pnie ca&kowitym ustaniu g&osów 

pozaziemskich. Autor przywo&uje pewn$ teori%, uwydatniaj$c$ na kontekst psycho-

fizjologiczny tego procesu:  

 
W swej przekonuj$cej ksi$#ce pt. Rozk!ad umys!u dwukomorowego jako "ród!o powstania 

#wiadomo#ci [The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind] (Boston, 1977), 

                                                        
484 Schafer [1993: 26]. 
485 Schafer [1993: 24]. 
486 Schafer [1993: 19]. 
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Julian Jaynes twierdzi, #e przed wykszta&ceniem si% !wiadomo!ci, Bóg (lub bogowie) byli 

bezpo!rednio obecni w umys&ach ludzkich jako g&os b$d( g&osy, którym odbiorca by& !lepo pos&uszny, 

natomiast wraz z wykszta&ceniem si% !wiadomo!ci g&osy te usta&y. Pochodzi&y one z prawej pó&kuli i 

by&y przekazywane poprzez spoid&o przednie do lewej, czyli dominuj$cej pó&kuli, gdzie interpretowane 

by&y jako przekaz boski. Stan ten Haynes nazywa umys&em dwukomorowym [bicameral mind]. Gdy 

umys& dwukomorowy uleg& atrofii, rozkazuj$ce i chroni$ce g&osy usta&y, a cz&owiek zmuszony by& 

wykszta&ci" !wiadomo!", by chroni" si% od gro(nych sytuacji487.  
 

W obliczu sytuacji w której bezpo!rednia &$czno!" z Bogiem zosta&a zerwana,  

 
„przez setki lat cz&owiek stara& si% ponownie nawi$za" kontakt przez energiczne !piewanie i bicie w 

dzwony […]”488.  

 

W innym eseju mówi Schafer, #e  

 
„na ró#ne sposoby – za pomoc$ !wi%tych ko!ci, grzechotek, dzwonów czy g&osu – cz&owiek chce 

jakby dotrze" do ucha bo#ego; chce sk&oni" Go do s&uchania”489.  

 

Przedstawiony powy#ej element muzyczny posiada wyra(n$ funkcj% 

porozumiewawcz$ [KO], jak i boskie pochodzenie (klasyczna wersja tego ostatniego 

aspektu przedstawiona jest w mitach o powstaniu muzyki w Strojeniu $wiata490, w 

której to ksi$#ce znajdujemy i inne odniesienia do mitologii).  

Ostatnie akapity eseju Ursound w niespodziewany sposób odnosz$ ca&o!" 

powy#szych rozwa#a' do sytuacji cz&owieka wspó&czesnego: 

 
D(wi%k jest pierwsz$ moc$. Wytwarzanie d(wi%ku jest uczestniczeniem w pierwotnej ch%ci 

kszta&towania za pomoc$ g&osu. […] Obawiamy si%, #e utracili!my t$ bosk$ moc. […] Moc poruszania i 

kszta&towania [the moving force] trwa w sposób ulotny. By j$ odnale(", musimy powróci" do toni 

instynktu i nierozerwalnej jedno!ci nie!wiadomo!ci, pozwalaj$c, by d&ugie fale d(wi%ku pierwotnego 

[ursound] porwa&y nas pod jego powierzchni%, gdzie – s&uchaj$c !lepo naszych przodków i zwierz$t – 

poczujemy jak [moc ta] znów w nas wzbiera, w naszej mowie i naszej muzyce491.  

 

                                                        
487 Schafer [1993: 24-25].  
488 Schafer [1993: 27].  
489 Schafer [1993: 33]. 
490 Schafer [1977: 6]. 
491 Schafer [1993: 28].  
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Znajdujemy tu nie tylko ponowne odwo&anie si% do muzyki i d(wi%ku 

!rodowiskowego, jakim równie# jest mowa. Przeniesienie rozwa#a' do 

tera(niejszo!ci jest jakby nawi$zaniem do w$tku filozoficznego (je!li nie 

teologicznego) dotycz$cego praktyki kompozytorskiej (por. cytowan$ wypowied( o 

komponowaniu muzyki w podrozdziale 2.5.)  [FI]. 
Istnieje równie# szereg innych tre!ci religioznawczych w pismach Schafera. W 

eseju Acoustic Space szuka on religijnych (róde& naturalnego kojarzenia si% 

przestrzeni akustycznej z kszta&tem okr%gu. Popiera si% tu koncepcj$ harmonii sfer, 

kszta&tem mandali w religiach wschodnich, ko&ami rajskimi Dantego i kszta&tem 

instrumentów wykorzystywanych do ceremonii religijnych492. W innym miejscu 

przypomina z kolei religijne korzenie rogu, który w zamierzch&ych czasach mia& 

odstrasza" z&e duchy493.  

Szczególn$ uwag% zwraca autor na funkcj% sygna&ów religijnych w 

„definiowaniu” (czyli „kszta&towaniu”) dawnych spo&eczno!ci akustycznych za pomoc$ 

sygna&ów religijnych – dzwonu w chrze!cija'stwie i minaretu w Islamie – zanim 

zaton%&y one w ha&asie ulicy wspó&czesnego miasta [HI]. Oba przyk&ady s&u#$ 

przedstawieniu wczesnego okresu omówionego ju# przez nas zjawiska „!wi%tego 

ha&asu”:  

 
Pocz$tki „!wi%tego ha&asu” pochodz$ z czasów, kiedy !wiat !wiecki by& cichy, a religijny g&o!ny494. 

 

W pó(niejszej historii, role te zamieni&y si% poniek$d miejscami, bowiem ha&as, który 

nie podlega krytyce spo&ecznej i estetycznej, przeniós& si% z czasem do sfery 

!wieckiej; naczelny charakter dzwonów ko!cielnych ju# dawno „uleg& gwizdkom 

fabryk”, dzi! b%d$c ju# !wiadomie ograniczany. Warto przypomnie" w tym miejscu o 

Schafera wskazaniu na zanik symboliki dzwonu chrze!cija'skiego, wynikaj$cego z 

przemian w kulturze zachodniej (w$tek ten omówili!my w rozdziale dotycz$cym 

psychologii [PS]). 

 Temat sygnalizacji religijnej znajdujemy równie# w szerokim zestawieniu 

porównawczym, w którym przedstawia Schafer wykorzystanie dzwonów i dzwonków 

na przestrzeni dziejów i kultur495:  

                                                        
492 Schafer [1993: 32]. 
493 Schafer [1977: 177]. 
494 Schafer [1993: 35]. 
495 Schafer [1977: 173]. 
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MIEJSCE 

LUB PLEMI* 

TYP DZWONU (LUB 

GONGU) 

PRZEZNACZENIE FUNKCJA 

Rzym Gong z br$zu Odstraszanie duchów Od!rodkowa 

Steiermark 

(Austria) 

Dzwon parafii Odstraszanie burz Od!rodkowa 

Góry Eifel (Niemcy) Ma&y dzwonek r%czny Odstraszanie z&ych duchów 

od umieraj$cej osoby 

Od!rodkowa 

Indianie 

mieszkaj$cy w 

Pueblo (Arizona) 

Ma&e dzwonki Egzorcyzmowanie 

czarownic 

Od!rodkowa 

Anglia (!rednio-

wiecze) 

Dzwonek r%czny noszony 

przez ksi%dza 

odwiedzaj$cego chorych 

Odstraszanie czarownic Od!rodkowa 

Vancouver (1895) Ma&y dzwonek na wozie z 

ofiarami ospy 

Ostrzeganie przechodniów o 

mo#liwej infekcji 

Od!rodkowa 

Wyspa Tonga i Fiji Dzwony Zwo&ywanie wiernych Do!rodkowa 

Ateny Dzwonek r%czny u#ywany 

przez kap&ana Prozerpiny 

Zwo&ywanie ludzi do ofiary Do!rodkowa 

Japonia Ma&e dzwonki ch&opców 

sprzedaj$cych pras% 

Przyci$ganie klientów Do!rodkowa 

Izrael, Persja, 

Arabia 

Dzwonki noszone przez 

kobiety na kostkach  

Przyci$ganie m%#czyzn Do!rodkowa 

 

O ile fascynacja Schafera i jego grupy badawczej dzwonami ko!cielnymi cz%sto 

przywo&uje tematyk% d(wi%kowo-religioznawcz$496, powy#sze zestawienie w 

oczywisty sposób wychodzi poza sfer% religioznawstwa ku globalnym badaniom 

porównawczym, charakterystycznym dla antropologii kulturowej. 

Nie zapomina równie# Schafer o d(wi%kowych zakazach istniej$cych w wielu 

religiach, sytuuj$c je w szerokim kontek!cie kulturologicznym, uwzgl%dniaj$cym 

kontekst psychologiczny [PS]. Omawiaj$c najpierw to, co nazywa „ha&asem w j%zyku” 

(chodzi tu o blu(nierstwa i o przekle'stwa wykorzystuj$ce s&owa religijne) dochodzi 

do tematu „d(wi%ków tabu”, w!ród których umieszcza szereg tradycji wynikaj$cych z 

fobii dotycz$cych pewnych d(wi%ków497:  

 

                                                        
496 Por. te# Schafer [1977: 55]; World Soundscape Project [1977a: passim] i [1977b: passim]. 
497 Schafer [1977: 200-202]. 
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1. Nie wymawianie w&asnego imienia (lub imienia wroga) w niektórych plemionach  

2. Przestrzeganie okresów g&o!nej pracy i cichego spoczynku z powodów religijnych 

(kultura plemienna i kultura chrze!cija'ska) 

3. Nie wymawianie imienia Boga (Judaizm, Islam) 

4. Chi'czyków strze#enie +ó&tego Dzwonu (Huang Chung) przed wrogiem 

(pobudzenie go przez wroga wystarczy&oby, aby spowodowa" upadek cesarstwa). 

 

Ogólnokulturologiczne rozszerzenie zakresu religioznawczego mo#na widzie" 

równie# w odniesieniach do filozoficzno-religijnych tradycji Wschodu, omówionych w 

niniejszej pracy w rozdziale historycznym (historia filozofii) [FI]. 

 
 
12.2.  Etnografia i etnologia 
 
Do zakresu dwóch pierwszych etapów bada' w wyodr%bnionym ci$gu dziedzinowym 

„etnografia – etnologia – antropologia kulturowa” odnosz$ si% wybrane elementy 

bada' przeprowadzonych przez Przedsi%wzi%cie Pejza#u D(wi%kowego )wiata w 

Europie zachodniej i pó&nocnej, mimo #e nie znajdujemy w odno!nych pismach – 

Five Village Soundscapes i European Sound Diary – deklaracji o badaniach 

etnologicznych. Ust%p dotycz$cy wyboru wiosek w pierwszym z wymienionych 

opracowa' ukazuje, #e przedmiotem bada' poszukiwanym przez Schafera i jego 

wspó&pracowników by&o spo&ecze'stwo w du#ej mierze tradycyjne: 

 
Co decydowa&o o odpowiednio!ci wioski? Po pierwsze, szukali!my wioski posiadaj$cej nast%puj$ce 

cechy: oddalenie od g&ównej drogi, samowystarczalno!" i nie stykanie si% z innymi osadami, budynki 

umiejscowione do!" blisko siebie, tak aby jej dzia&alno!" d(wi%kowa stanowi&a najwi%ksze wydarzenia; 

usytuowanie w kontek!cie cichego krajobrazu, mocne, zespolone #ycie spo&eczne – lecz nie na tyle 

zespolone, by opiera&o si% ciekawskim intruzom takim jak my – par% wyj$tkowych sygna&ów 

akustycznych, kilka niecodziennych d(wi%ków miejscowych, troch% dobrych klimatów d(wi%kowych 

[ambiences] tworz$cych kontekst do nagrywania, i osob%, która zna zarówno dialekt regionu, jak i 

w&ada p&ynn$ angielszczyzn$498.  

 

Nale#y tu równie# zacytowa" krótki opis przedmiotu bada', wybranego w drodze 

#mudnej selekcji: 

 

                                                        
498 World Soundscape Project [1977a: 1-2].  
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Wybrane przez nas pi%" wiosek to: Skruv (po&udniowa Szwecja), Bissingen (po&udniowe Niemcy), 

Cembra (pó&nocne W&ochy), Lesconil (zachodnia Francja) i Dollar (niziny Szkocji). Ka#da z nich 

posiada&a 3,000 mieszka'ców i eksponowa&a okre!lon$ czynno!" spo&eczn$ lub instytucj%. Tak wi%c 

Skruv jest stosunkowo nowoczesn$ wiosk$ fabryczn$, Bissingen jest wiosk$ roln$, stopniowo 

przekszta&caj$c$ si% w spo&eczno!" industrialn$, Cembra jest wiosk$ roln$ ze znikomymi znakami 

takich zmian, Lesconil jest wiosk$ ryback$, natomiast #ycie w Dollar obraca si% wokó& znanej szko&y. 

Wybieraj$c wioski z odmiennymi instytucjami i czynno!ciami spo&ecznymi mieli!my na celu wydobycie 

ich ró#nic499. 

 

Badania grupy obejmowa&y zatem spo&eczno!ci, których kszta&t polega& na ró#nym 

stopniu przekszta&cenia pod wp&ywem industrializacji, lecz na ogó& zdecydowanie 

odrzucano spo&eczno!ci ca&kowicie zale#ne od infrastruktury wspó&czesnego 

pa'stwa.  

 Fakt, #e badaj$c spo&eczno!ci Europy zachodniej Przedsi%wzi%cie mia&o do 

czynienia z problemem wp&ywu industrializacji i asymilacji przez struktury i instytucje 

wspó&czesnego pa'stwa, ma dwojakie implikacje. Pierwsz$ z nich jest to, #e tre!ci 

nale#$ce do pism przedstawiaj$ce wypraw% do Europy i badania tam 

przeprowadzone dziel$ si% na socjologiczne [SO] i etnograficzno-etnologiczne. Te 

ostatnie musz$ koncentrowa" si% na czynniku historycznym, bowiem ich natura 

polega na rozpatrywaniu problematyki w&a!ciwej dla etnologii zmiany kulturowej. O ile 

koncentracja na elementach kultury folklorystycznej przynosi w omawianych 

badaniach wskazanie istniej$cych dot$d tradycji (np. dnia po!wi%conego praniu za 

pomoc$ tradycyjnych technik w Cembrze500), wi%kszo!" z takich prób podlega" musi 

na metodach historyczno-etnologicznych, jak zreszt$ wida" w nast%puj$cych 

zadaniach Przedsi%wzi%cia w badanych spo&eczno!ciach501: 

 
- odkrycie miejscowej i regionalnej historii 

- rozpatrywanie miejscowych archiwów pod wzgl%dem odniesie' do d(wi%ku (wokalne og&oszenia 

miejskie, tr$bki pocztowe, lokalne ustawodawstwo przeciwko ha&asowi, etc.) 

[…] 

- nagrywanie wszystkich starodawnych d(wi%ków w wiosce (kowal, stare narz%dzia lub artefakty, etc.) 

[…] 

- przeprowadzanie wywiadów ze starszymi lud(mi na temat dawnego pejza#u d(wi%kowego wioski 

 

                                                        
499 World Soundscape Project [1977a: 1]. 
500 World Soundscape Project [1977a: 39]. 
501 World Soundscape Project [1977a: 2].  
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Najwi%ksz$ koncentracj% tre!ci dotycz$cych bada' historycznych i zmiany kulturowej 

widzimy przy omówieniu zmian zachodz$cych w Bissingen i Dollar, jak i próbie 

rekonstrukcji tradycyjnego pejza#u d(wi%kowego Cembry, przedstawionej w modelu 

cyklu rocznego i w rozmowie z mieszka'cem wioski Dollar502.  

 Odr%bny zespó& tre!ci nale#$cy do zakresu quasi-etnograficznego, znajdujemy 

w dziewi%ciostronicowym pami%tniku pt. Middle-East Sound Diary503 (obejmuj$cym 

okres od 25 marca do 21 czerwca ok. 1970 r.). Jest to zbiór lu(nych, ró#norodnych 

uwag, traktuj$cych m.in. o niecodziennych d(wi%kach i zwyczajach d(wi%kowych 

napotkanych przez autora w krajach )rodkowego Wschodu. Pami%tnik zawiera 

ponadto szereg ostrych, epigramatycznie sformu&owanych opinii, dotycz$cych 

praktyk d(wi%kowych Zachodu (tolerancja i rozpowszechnianie ha&asu w ró#nych 

formach). Znaczenie tego tekstu jest „generatywne” – wiele z przedstawionych w nim 

my!li rozwini%tych jest do imponuj$cych rozmiarów w innych pismach (szczególnie w 

Strojeniu $wiata). 

 
 
12.3.  Antropologia kulturowa 
 
Materia& sytuuj$cy si% w zakresie antropologii kulturowej przedstawia szereg 

problemów szczegó&owych, wyk&adni% teorii „kultury s&uchowej” (aural culture) i 

szerokie badania porównawcze. Do tych pierwszych nale#y zagadnienie (róde& 

powstania muzyki. Oprócz wspomnianego ju# przytoczenia staro#ytnych mitów 

greckich dotycz$cych powstania muzyki i sugestii Schafera, #e muzyka powsta&a z 

pradziejowych inwokacji „d(wi%ku pierwotnego”, znajdujemy u niego wyra(ny, cho" 

zarazem ostro#ny nacisk na rol% onomatopeicznej imitacji w powstaniu mowy i 

muzyki: 

 
Mówimy teraz o tym odleg&ym czasie w prehistorii, w którym zdarzy& si% podwójny cud mowy i muzyki. 

Jak powsta&y te dwie czynno!ci? Twierdzenie, #e mowa powsta&a wy&$cznie w wyniku 

onomatopeicznej imitacji naturalnego pejza#u d(wi%kowego by&oby nieostro#ne. Jednak to, #e j%zyk 

ta'czy&, i nadal ta'czy z pejza#em d(wi%kowym nie ulega w$tpliwo!ci. Przypominaj$ o tym poeci i 

muzycy, pomimo #e cz&owiek wspó&czesny zgodzi& si% na noszenie okularów i zacz$& be&kota"504. 

 

                                                        
502 World Soundscape Project [1977a: 56-66, 71-73]. 
503 Schafer [1986: 161-169]. 
504 Schafer [1977: 40].  
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Szczególn$ uwag% zwraca doprecyzowanie (róde& powstania muzyki w kontek!cie 

teoretycznych za&o#e' dotycz$cych powstania reakcji na !rodowisko: 

 
W s&ownictwie onomatopeicznym, cz&owiek zespala si% z otaczaj$cym go pejza#em d(wi%kowym, 

na!laduj$c jak echo jego elementy. Wch&oni%te jest wra#enie [impression] – w zamian oddane zostaje 

wyra#enie [expression]. Lecz pejza# d(wi%kowy jest o wiele zbyt skomplikowany, by móg& by" 

odwzorowany w wymowie ludzkiej; tak wi%c jedynie w muzyce cz&owiek stworzy najdoskonalsze 

modele idealnego, wyobra#eniowego pejza#u d(wi%kowego505. 

 

Nale#y zauwa#y", #e w dyskusji na temat powstania muzyki Schafer nie przywo&uje 

teorii, wedle której by&o ono wynikiem rytmu pracy (np. w polu). W$tek pracy pojawia 

si% dopiero jako element kszta&tuj$cy powsta&$ ju# muzyk%; istotne jest równie# 

autora wskazanie na szczególny moment w historii kultury Zachodu (jest nim okres 

rewolucji industrialnej), w którym !piew kszta&towany przez rytmy pracy ustaje, nie 

mog$c nad$#y" za tempem mierzonym w kategoriach produkcji fabrycznej506. 

 Powy#szy w$tek &$czy si% u Schafera z teori$ dotycz$c$ wp&ywu szeroko 

rozumianych rymów #ycia codziennego na histori% muzyki; skrajne rozszerzenie 

jakiemu ulega ten temat w analizowanych pismach rozrasta si% do rozmiarów teorii 

historiozoficznej (jej omówienie umieszczam w rozdziale historyczno-

historiozoficznym) [HI]. Ca&o!" omawianej problematyki bazuje na wykazanej ju# 

relacji mi%dzy impresj$ (!rodowisko d(wi%kowe) a ekspresj$ (mowa, muzyka i 

wszelka twórczo!" d(wi%kowa – niekoniecznie artystyczna)507. Pokrewnym tematem 

jest tu wp&yw rytmów biologicznych cz&owieka (bicie serca, rytm oddechu, chód i 

system nerwowy) na tempo i rytm muzyki i poezji, co ilustruje Schafer odniesieniami 

do muzyki Beethovena, muzyki aborygenów australijskich, Muzaka i muzyki 

marszowej. Bicie serca jest np. „modu&em rytmicznym, dziel$cym w ogólny sposób 

rytmy postrzegane przez cz&owieka na szybkie i wolne”508. 

Nast%pnym z wymienionych przez nas przejawów antropologii kulturowej w 

pismach Schafera jest wykszta&cenie poj%cia i charakterystyki „kultury s&uchowej” 

(aural culture). Poj%cie kultury s&uchowej pokrywa si% na ogó& z poj%ciem kultury 

oralnej (co ciekawe, wymowa s&ów „oral” i „aural” jest homonimiczna!), jednak nacisk 
                                                        
505 Schafer [1977: 42].  
506 Schafer [1977: odpowiednio s. 49 i 63-64]. 
507 Przypomnijmy, #e relacja ta jest g&ównym za&o#eniem metodologicznym pracy magisterskiej 
Hildegard Westerkamp (zob. artyku& na jej podstawie: [1990b]), wspó&pracownicy Schafera w World 
Soundscape Project.  
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w tej pierwszej po&o#ony jest bardziej na odbiór i percepcj% ni# na wytwarzanie 

d(wi%ku. Ze wzgl%du na prost$ analogi%, pos&ugiwa" si% b%dziemy spolszczonym 

wyra#eniem „kultura auralna”. Definicja Schafera brzmi nast%puj$co: 

 
Kultura auralna jest tak$ kultur$, w której wi%kszo#& istotnej informacji otrzymywana jest przez 

s&uch509. 

 

Poza analogiami do kultury oralnej, rozumienie kultury auralnej zasadza si% po cz%!ci 

na opozycji w odniesieniu do kultury wizualnej, reprezentowanej przez kultur% 

„zachodni$” od czasu rozpowszechnienia druku.  

 Jak zauwa#a Schafer, powo&uj$c si% na Marshalla McLuhana rozmy!lania na 

temat kultury zachodniej w kontek!cie opozycji kultury auralnej i kultury wizualnej, w 

ostatnich czasach zachodz$ pewne zmiany, kieruj$ce kultur% Zachodu ku 

nastawieniu bardziej s&uchowemu. Pe&ny tytu& wydanej w 1962 roku wp&ywowej 

ksi$#ki tego ostatniego autora brzmi: Galaktyka gutenbergowska. Powstanie 

cz!owieka typograficznego510. Autor opisuje w niej przej!cie kultury zachodniej od 

komunikacji oralnej do komunikacji wizualnej, sugeruj$c, #e czas wspó&czesny 

tera(niejszy znajduje kultur% zachodni$ w fazie ponownego przeformu&owania, 

przywo&uj$cego akustyczny sposób porozumiewania si% za pomoc$ wspó&czesnych 

mediów w „epoce elektryczno!ci”.  

W eseju Acoustic Space, „przestrze' akustyczna” b$d( „przestrze' auralna” 

traktowana jest jako pole postrzegania typowe dla kultury auralnej (zagadnienie to 

omówili!my w rozdziale dotycz$cym psychologii) [PS]. Podej!cie takie jest jakby 

odpowiedzi$ na wcze!niej postawione pytanie: 

 
Terminy „figura”, „t&o” i „pole” dostarczaj$ ramy dla organizacji dozna'. […] [Jednak#e], s$ one 

wytworem okre!lonego zespo&u nawyków percepcyjnych – zespo&u nawyków, w którym doznania s$ 

na ogó& organizowane wedle linii perspektywicznych, z planem pierwszym, t&em i odleg&ym 

horyzontem. Stopie', w którym mog&yby si% one odnosi" do spo&ecze'stwa innego, odleg&ego od 

naszego, jest znacz$cym pytaniem, na które szukamy odpowiedzi511. 

 

                                                                                                                                                                             
508 Schafer [1977: 227]. 
509 Schafer [1993: 24].  
510 McLuhan [1962]. 
511 Schafer [1977].  
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Poj%cie „przestrzeni auralnej” jest oddaniem sprawiedliwo!ci innemu ni# 

„perspektywicznemu” sposobowi postrzegania.  

We wspomnianym eseju znajdujemy omówienie kilku dodatkowych – oprócz 

psychologiczno-percepcyjnych – cech kultury auralnej. Jedn$ z niej najlepiej ilustruje 

zdanie cytowane przez Schafera ze wspomnianej ksi$#ki McLuhana:  

 
„Strach jest normalnym stanem ka#dego spo&ecze'stwa oralnego, bowiem nie ma w nich takiego 

czasu, w którym wszystko nie wp&ywa&oby na wszystko inne”512. 

 

W Strojeniu $wiata podaje Schafer konkretny przyk&ad nawi$zuj$cy do powy#szej 

tre!ci: 

 
Gdy cz&owiek ba& si% niebezpiecze'stw nieznanego !rodowiska, ca&e jego cia&o by&o s&uchem. W 

dziewiczych lasach Ameryki Po&udniowej, gdzie widoczno!" ograniczona by&a do kilku stóp, s&uch by& 

najistotniejszym zmys&em513. 

 

Oprócz polegania na s&uchu w ocenie !rodowiska – dzia&alno!ci wymagaj$cej ciszy i 

ostro#no!ci w wydawaniu d(wi%ków – kultura auralna posiada zawody, w których 

istotn$ rol% odgrywa wyostrzony s&uch; np. w Indiach, „[odpowiednie wypalenie] 

szeregu garnków [glinianych] sprawdzane jest przez jednokierunkowe ‘przejechanie’ 

przez nie kijem”514. 

Ostatnim z zakresów wpisuj$cych si% w dziedzin% antropologii kulturowej 

tworz$ globalne badania porównawcze i wielokrotne odniesienia mi%dzykulturowe 

istniej$ce w pismach Schafera. Autor cz%sto k&adzie nacisk na potrzeb% szeroko 

zakre!lonych bada' mi%dzykulturowych515. Zaznacza jednak niekiedy, #e 

koncentrowa" si% b%dzie mimo wszystko na kulturze Zachodu (tre!ci odnosz$ce si% 

do niej umie!cili!my w kategorii historii i w dziedzinach systematycznych, 

szczególnie w socjologii [HI, SO]). Jako powód podaje kilkakrotnie praktyczne 

ograniczenia (np. niewystarczaj$c$ ilo!" materia&u z krajów komunistycznych i 

niekompletno!" wiadomo!ci dotycz$cych innych spo&ecze'stw)516. W jednym miejscu 

natomiast opiera si% w nieco arbitralny sposób na stwierdzeniu, #e badanie przemian 

                                                        
512 McLuhan [1962: 32], cytowany w: Schafer [1993: 39].  
513 Schafer [1977: 24].  
514 Schafer [1993: 42]. 
515 Por. np. Schafer [1977: 5, 10-12]. 
516 Schafer [1977: 12, 95, 191]. 
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w historii percepcji rozpatruje g&ównie na materiale cywilizacji europejskiej i 

ameryka'skiej, poniewa# by&y one najbardziej dynamiczne w ostatnich stuleciach517. 

Stanowi to o pewnej ambiwalencji zamiarów, poniewa# naczelnym celem jest wed&ug 

Schafera badanie s&uchania i jego przemian w kulturze518.  

 
Wiemy, #e nasze podej!cie do muzyki – tj. do d(wi%ków które s$ dla nas znacz$ce i warte nagrywania 

– warunkowane jest d(wi%kami !rodowiskowymi naszego stulecia, pokolenia i geograficznego 

umiejscowienia w !wiecie. Ciekawym studium tworzy&oby badanie d(wi%ków !rodowiskowych ró#nych 

kultur, pokole' i obszarów geograficznych519. 

 

Muzyka w powy#szej wypowiedzi jawi si% jako dzia&alno!" warunkowana 

geograficznie i kulturowo determinowanym kszta&tem pejza#u d(wi%kowego. 

Dolny pu&ap porównawczych odniesie' kulturowych w analizowanych pismach 

wyrasta z geograficznych determinantów pejza#u d(wi%kowego520 [P(GE)]. Schafer 

zauwa#a, #e „d(wi%ki charakterystyczne pejza#u s$ d(wi%kami, które przynosi jego 

geografia i klimat: woda, wiatr, lasy, równiny, ptaki, owady i zwierz%ta”521. Kolejnym 

stopniem w hierarchii porówna' jest wp&yw ogólnej charakterystyki regionów 

geograficznych na charakter spo&eczno!ci zamieszkuj$cych je. )wiadomo!" tego 

wp&ywu widzimy nie tylko w wyra#eniach wykorzystywanych przez autora (takich jak 

„cywilizacje nadwodne” i „cywilizacje zimnych klimatów”), lecz te# we wskazaniu na 

konkretny rodzaj oddzia&ywania:  

 
O ile wodne pejza#e d(wi%kowe [seascapes] wzbogaci&y j%zyki ludzi #yj$cych na wybrze#ach, liczne 

s&owa eskimoskie dotycz$ce !niegu s$ najbardziej sztandarowym, lecz nie jedynym przypadkiem 

[ró#nych innych wp&ywów]. Ilustrowany s!owniczek #niegu i lodu [The Illustrated Glossary of Snow and 

Ice] zawiera 154 ró#nych terminów opisuj$cych !nieg i lód w j%zyku angielskim, w zestawieniu z 

terminami w j%zyku du'skim, fi'skim, niemieckim, islandzkim, norweskim, rosyjskim, francusko-

kanadyjskim i argenty'sko-hiszpa'skim. Wiele z opisywanych wyra#e' – np. permafrost, icebound i 

pack ice – nie istnieje w s&ownictwie innych j%zyków522. 

 

                                                        
517 Schafer [1977: 103]. 
518 Schafer [1977: 10-11]. 
519 Schafer [1986: 90].  
520 Schafer [1977: 9, 18-20, 22-23]. 
521 Schafer [1977: 9].  
522 Schafer [1977: 20].  
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Oczywiste jest, #e „Idea Pó&nocy”, któr$ Schafer opisuje m.in. wychodz$c od 

kontekstu geograficznego523, równie# nie mog&aby powsta" blisko równika [FI]. 

 Porównania mi%dzykulturowe znajduj$cych si% w omawianych pismach 

zawieraj$ m.in.: 

  

1. Przegl$dy ustawodawstwa przeciw ha&asowi, maj$ce ujawni" m.in. ró#nice 

kulturowe, np.:  

- odmienne „fobie d(wi%kowe” (d(wi%ki postrzegane jako przeszkadzaj$ce)  

- rodzaj i stopie' rozwoju przemys&u (stopie' zanieczyszczenia d(wi%kowego, 

podej!cie do !wi$t religijnych)  

- nakaz ciszy lub tradycja g&o!nego !wi%towania524. 

2. Porównania mi%dzy kultur$ auraln$ a kultur$ wizualn$ (np. kultura eskimoska jako 

przeciwstawienie wizualnie orientowanych wyznaczników percepcyjnych kultury 

europejskiego renesansu)525. 

3. Porównanie rozwi$za' in#ynierii akustycznej na !wiecie (np. wykorzystanie 

ró#nych interwa&ów w klaksonach samochodowych jako odzwierciedlenie 

odmiennego pojmowania konsonansu)526 [WZ].  
4. Wskazanie na kulturowe wyznaczniki postrzegania ciszy (stosunek negatywny w 

kulturze Zachodu a pozytywny w kulturze Wschodu)527. 

5. Ankietowe badanie upodoba' d(wi%kowych w wybranych miastach ró#nych 

kultur528.  

6. Krótki przegl$d przyk&adów komunikacji d(wi%kowej (porozumiewanie si% za 

pomoc$: b%bnów w Afryce, tr$bki w wojsku, rogów alpejskich w Szwajcarii, b%bnów 

miedzianych w )rodkowym Wschodzie; nas&uchiwanie z uchem do ziemi przez 

Aborygenów australijskich i Indian, etc.)529. 

  

Powy#sze studia cz%sto koncentruj$ si% na opisie, nie zawsze dochodz$c do 

syntetycznych wniosków (dotycz$cych np. zalece' w zakresie wzornictwa 

                                                        
523 Schafer [1977: 21]. 
524 Schafer [1977: 186-197 (ustawodawstwo); 197-200 (implikacje kulturowe)]. 
525 Schafer [1993: 158]. 
526 Schafer [1977: 243]. 
527 Schafer [1977: 256-259]. 
528 Schafer [1977: 268-270]. 
529 Schafer [1993: 40-41]. 
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d(wi%kowego, jak w pkt. 3). S$ zatem gromadzeniem materia&u do dalszych studiów 

lub rozwi$za' w obr%bie dziedzin praktycznych.  

Studium pt. Music and the Soundscape po!wi%cone jest muzyce w kontek!cie 

kulturologiczno-historycznej problematyki pejza#u d(wi%kowego. W eseju tym 

wykorzystuje Schafer dwie pary biegunów, przy czym jedn$ tworzy relacja mi%dzy 

muzyk$ kultury zachodniej a muzyk$ innych kultur, natomiast drug$ jest historycznie 

zarysowana relacja mi%dzy pejza#em d(wi%kowym a muzyk$ w kulturze Zachodu 

(tre!" dotycz$ca tej ostatniej zaliczona zosta&a przez nas do zakresu historiozofii 

[HI]). W próbie podsumowania wielorakich tre!ci wchodz$cych w sk&ad omawianego 

eseju powiedzie" trzeba, #e Schafer g&ówn$ ró#nic% mi%dzy dwoma elementami 

pierwszej pary biegunów widzi w znacznym zespoleniu i wp&ywie !rodowiskowo-

d(wi%kowych i muzycznych elementów w kulturach tradycyjnych – zespoleniem 

nieistniej$cym w takim stopniu w zachodniej historii muzyki. Przyk&adem jest 

chocia#by to, #e w obr%bie tej drugiej, posiadaj$ca warto!ci autonomiczno-

estetyczne muzyka wykonywana jest w zamkni%tych pomieszczeniach, natomiast w 

innych kulturach, wch&aniaj$ca referencjalne odniesienia muzyka cieszy si% 

plenerowym wspó&wyst%powaniem i wzajemnym wp&ywem d(wi%ków muzycznych i 

!rodowiskowo-d(wi%kowych. Drugim istotnym elementem eseju Schafera jest 

wskazanie na tendencje do zbiegania si% dwóch !wiatów: !rodowiskowo-

d(wi%kowego i muzycznego, w zachodniej kulturze muzycznej dwudziestego wieku; 

znaki rozbie#nej ewolucji widzi natomiast w pozosta&ych kulturach530. Ko'cow$ cz%!" 

eseju zawiera omówienie tradycyjnego wzornictwa d(wi%kowego w kulturze Japonii. 

Opisana jest tu m.in. „harfa wodna”, stworzona z rezonuj$cej wazy umieszczonej w 

ziemi, nad któr$ umiejscowiony by& pojemnik z wod$ do mycia r$k (kapi$ca w dó& 

woda wytwarza&a d(wi%ki). Kolejnym przyk&adem s$ proste urz$dzenia irygacyjne, 

posiadaj$ce ruchome bambusy, które uderzaj$c o kamie' wedle rytmu nap&ywaj$cej 

wody wydawa&y „mi&e, g&uche wysoko!ci d(wi%kowe”. Wykorzystanie d(wi%ku do 

pozytywnego wzbogacenia #ycia codziennego jest zrealizowaniem jednego z idea&ów 

Schafera; nic dziwnego, #e zyskuje jego pe&n$ aprobat%, poci$gaj$c uwag% natury 

filozoficznej [FI]: 
 

                                                        
530 Schafer [1993: 115]. 
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S$ to przyk&ady takiego rodzaju postrzegania, które pozwala, by pi%kno d(wi%ku rozwija&o si% i 

przenika&o ca&o!" #ycia; by&oby bezcelowe rozwa#a" czy takie rzeczy s$ muzyk$531. 

 

Powy#szy cytat jest przyk&adem chyba bardziej dojrzale ilustruj$cym to, co Schafer 

chce powiedzie" !wiatu cz%sto stosowanym przez niego zwrotem: „postrzegajmy 

!rodowisko jako muzyk%”. Chodzi tu bowiem przede wszystkim o zaprzestanie 

rozró#niania mi%dzy jednym a drugim.  
 
 
12.4.  Podsumowanie: wyznaczniki zakresu zagadnie" kulturologicznych:  
 
Materia! – Ekstensywno#$ / intensywno#$:  
– szeroko zakre!lone badania porównawcze (antropologia kulturowa) 

– wydatna rola religioznawstwa 

– rola etnografii i etnologii ograniczona w praktyce do spo&ecze'stw europejskich 

Autonomia / heteronomia dziedzinowa:  

– równowaga mi%dzy autonomi$ a heteronomi$ 

– równomierne czerpanie z dziedzin historycznych, jak i systematycznych 

– wspó&uczestnictwo etnologii i socjologii w badaniach spo&ecze'stw europejskich 

Muzyka / #rodowisko d%wi&kowe:  

– nacisk na warunkowane kulturowo postrzeganie d(wi%ku i zwyczaje d(wi%kowe 

– funkcja komunikacyjna i boskie pochodzenie muzyki 

– muzyka &$czy si% z „prad(wi%kiem” 

– muzyka jako element w europejskiej kulturze tradycyjnej  

– teoria powstania muzyki &$czy si% z relacj$ „impresja/ekspresja” w odniesieniu do 

pejza#u d(wi%kowego 

– porównywanie stopnia wp&ywu mi%dzy muzyk$ i !rodowiskiem d(wi%kowym w 

ró#nych kulturach 

– postulowane wyj!cie poza rozró#nienie muzyka/!rodowisko d(wi%kowe, przy czym 

przyk&adem s$ inne kultury 

Wa'niejsze odno#niki dziedzinowe:  

SO; PS; KO; P(GE); FI; WZ 

Metoda / przedmiot: 
– kulturologia pozostaje w roli przedmiotu przy rozszerzeniu o aspekty historyczne i 

                                                        
531 Schafer [1993: 127]. 
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psychologiczne 

– tre!ci kulturologiczne wp&ywaj$ na stwierdzenia filozoficzne Schafera, jak równie# 

na kszta&t zalece' wzornictwa akustycznego 

– obustronne zwi$zki obserwowane s$ w tre!ciach na pograniczu nauk 

kulturologicznych i socjologii   
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Rozdzia! 13.  Interpretacja wyników analizy, podsumowanie 

 

Ko!cowy rozdzia" pracy dzieli# si$ b$dzie na dwie cz$%ci. Pierwsza z nich przedstawi 

interpretacj$ wyników analizy, opieraj&c& si$ na syntezie najistotniejszych i 

najbardziej interesuj&cych danych zawartych w analitycznych podsumowaniach 

umieszczonych na ko!cu ka'dej z omówionej dziedziny. Druga cz$%# przedstawi 

wnioski wychodz&ce poza bezpo%rednie do%wiadczenie analityczne. 

 
 
13.1. Interpretacja wyznaczników zakresów dziedzinowych 
 
1. Materia" – Ekstensywno%# / intensywno%#. 

Ekstensywne momenty zakresów dziedzinowych, tzn. takie, w których zachodzi do%# 

równomierne pokrywanie szerokiego zakresu zagadnie! danej dziedziny, przejawiaj& 

si$ w pismach Schafera w kilku postaciach. Rzetelnym pokrywaniem s"ownikowym w 

pozycji o zbiorowym autorstwie, Handbook for Acoustic Ecology, cieszy si$ dziedzina 

akustyki. Natomiast w przypadku socjologii, nauki o komunikacji i pewnej cz$%ci 

historii zmuszeni byli%my do wykorzystania terminu „fasadowo%ci”. Odnosi si$ ono – 

w przypadku pierwszych dwóch z wymienionych dziedzin – do pokrywania, które jest 

postulowane lub symulowane przez pewne zwroty wyra'eniowe, lecz które 

jednocze%nie nie znajduje wystarczaj&cych odpowiedników w konkretnym materiale 

lub substancjalnej tre%ci. Inny rodzaj z"udnego pokrywania materia"u wyst$puje w 

postaci fikcyjnej (lub hipotetycznej) rekonstrukcji wczesnych, nieudokumentowanych 

okresów historii pejza'u d(wi$kowego. Natomiast ekstensywne momenty o 

faktycznej rzetelno%ci pokrywania to przede wszystkim: warsztat kategorii 

analitycznych wykszta"cony w zakresie teorii, bogaty ci&g tre%ci historiozoficznych, 

szeroko zarysowane badania porównawcze w zakresie antropologii kulturowej i 

religioznawstwie, jak i badania etnograficzno-etnologiczne przeprowadzone na 

gruncie spo"ecze!stw europejskich.  

 Momenty intensywne, które mo'na inaczej okre%li# jako „dominanty” 

poszczególnych zakresów dziedzinowych, cz$sto eksponuj& czynnik aksjologiczny, w 

postaci ogólnej dominanty lub szczegó"owych jej przejawów. Jest tak w zakresie 

filozofii (ogólna dominanta), akustyki (warto%ciuj&ce elementy krytyki kszta"tu tej 

dziedziny, aksjologiczne zdominowanie elektroakustyki), estetyki (ogólna dominanta, 

jak równie' warto%ciowanie ekofilozoficzne jako podstawa ocen estetycznych), 
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wzornictwa akustycznego (ostry podzia" na „dobre” i „z"e” wzornictwo) i historii 

(negatywna ocena industrializmu i wkroczenia technologii elektrycznej i spalinowej). 

Poszczególne zakresy dziedzinowe posiadaj& ponadto swe indywidualne dominanty: 

w akustyce jest ni& akustyka %rodowiska, jak równie' przerost akustyki wn$trz i jej 

w"&czenie w ramy wzornictwa akustycznego; w psychologii – koncentracja na 

percepcji i ekspresji; w pedagogice – twórczo%# i percepcja d(wi$kowa; w nauce o 

komunikacji – podej%cie humanistyczne; w historii – podej%cie tematyczne, 

historiozoficzne i bogata faktografia (tam gdzie nie polega ona na rekonstrukcji 

„fasadowej”). W estetyce, psychologii i socjologii dominant& s& cz$sto 

charakterystyczne dla tych dziedzin badania empiryczne, natomiast w historycznym 

wymiarze dwóch ostatnich dziedzin rozwija si$ oryginalna postawa historiozoficzna. 

Wspomnie# nale'y równie' o brakach w pokrywaniu pewnych zakresów, 

wynikaj&cych niekiedy z przyj$tej optyki (brak instrumentologii w dziedzinie akustyki, 

pomini$cie odtwórczo%ci muzycznej w pedagogice), lecz czasem sygnalizuj&cych 

niekompletno%# (do%# uboga liczba odniesie! do tradycji filozoficznych, zaniedbanie 

praktycznego wymiaru wzornictwa akustycznego). 

 

2. Autonomia / heteronomia dziedzinowa. 

Wyst$powanie autonomii dziedzin obserwujemy przede wszystkim w zakresie 

przedstawienia ich najbardziej konstytutywnych elementów i kategorii w formie 

wst$pnej, nierozwini$tej. W akustyce s& to podstawowe poj$cia i wykorzystanie 

pomiarów d(wi$ku; w psychologii – wprowadzenie podstawowych kategorii 

percepcyjnych; w nauce o komunikacji – problematyka mediów i reklamy; w historii – 

faktografia. Teksty pedagogiczne koncentruj&ce si$ na konkretnych #wiczeniach 

równie' maj& do czynienia z d(wi$kiem jako takim, bez szczególnie wydatnych 

odniesie! do innych dziedzin. Nauki te "&cz& si$ w wielorakie zwi&zki dziedzinowe 

wtedy, gdy nast$puje rozwini$cie ich problematyki.  

Inn& sytuacj$ przedstawia dziedzina filozofii, której autonomia utrzymuje si$ na 

wi$kszo%ci jej zakresu. Tre%ci filozoficzne rzadko musz& polega# na uczestnictwie 

innych dziedzin – s& one sformu"owane niezale'nie, lub w oparciu o tylko jeden 

dodatkowy zakres dziedzinowy: sozologi$ (i zwi&zan& z ni& ekologi$). 

Heteronomiczne momenty filozofii wyst$puj& g"ównie wtedy, gdy wp"ywa ona na 

posta# innych dziedzin, przy czym w"a%ciwy dla niej zakres pozostaje prawie wolny 

od wp"ywów heteronomicznych.  
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 Przejawy heteronomii wyst$puj& – jak ju' zosta"o powiedziane – przy 

rozwijaniu tre%ci poza podstawowe kategorie poszczególnych dziedzin. Dochodz& tu 

przede wszystkim ró'norakie uwarunkowania zjawisk badanych przez okre%lone 

dziedziny, przy czym zwi&zki takie obserwowane s& najcz$%ciej mi$dzy dziedzinami 

organizuj&cymi si$ w pokrewne kr$gi:  

 

akustyka (i psychoakustyka) – psychologia  

psychologia – estetyka 

estetyka – socjologia (pokrewno%# bada! empirycznych) 

filozofia – estetyka (zgodno%# ideologiczna) 

psychologia – socjologia – nauka o komunikacji  

socjologia – nauka o komunikacji – kulturologia  

komunikacja – wzornictwo akustyczne 

 

Mniej oczywistym powi&zaniem jest: filozofia – akustyka (elektroakustyka), w którym 

dochodzi do aksjologicznego stosunku wobec d(wi$ku reprodukowanego 

elektroakustycznie. Interesuj&ca jest równie' rola pedagogiki w kszta"towaniu 

wzornictwa akustycznego i w jego celach, jak równie' w przywracaniu odpowiedniej 

wra'liwo%ci odbiorczej w zakresie estetyki. Zakres pedagogiczny eksponuje ponadto 

wielorakie powi&zania dziedzinowe w tekstach, które przedstawiaj& wyk"ady Schafera 

i materia" tematyczny (nie #wiczenia). Wzornictwo akustyczne z kolei polega nie tylko 

na pedagogicznych implikacjach, lecz równie' na danych pochodz&cych ze 

wszystkich innych dziedzin ("&cznie z histori&), przyczyniaj&cych si$ do wzbogacenia 

jego podstawy informacyjnej, ponad któr& panuje wektor filozofii normatywnej 

(preskryptywnej). W szczególnej roli znajduje si$ wreszcie historiozofia. O ile szereg 

dziedzin systematycznych podlega optyce historycznej, do rozwini$cia idei 

historiozoficznych dochodzi przede wszystkim na gruncie psychologii i socjologii. 

 

3. Muzyka / %rodowisko d(wi$kowe. 

Pisma dotycz&ce koncepcji pejza'u d(wi$kowego koncentruj& si$ w wyra(ny sposób 

na problematyce %rodowiskowo-d(wi$kowej (której nie b$dziemy tu rekapitulowa#), 

na niekorzy%# problematyki muzycznej. Muzyka odgrywa jednak w omawianej 

koncepcji wyj&tkowo szczególn& rol$ ideologiczn& i generatywn&. W centrum 

koncepcji schaferowskiej stoi idea %rodowiska jako muzyki – idea nieraz 
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sprowadzana do postaci praktycznej metafory, lecz cz$sto nabieraj&ca 

kosmologicznego znaczenie w swym filozoficznym wymiarze. Idea ta umo'liwia 

wielorakie przeniesienia koncepcyjne ze sfery muzyki do %rodowiska d(wi$kowego, 

anga'uj&ce wszystkie z omawianych zakresów dziedzinowych.  

W za"o'eniu Schafera, kompozytorzy przyj&# maj& pewne zobowi&zania 

ekologiczne w swej twórczo%ci; b$d& równie' uczestniczy# w badaniach 

wchodz&cych w ramy nauki o pejza'u d(wi$kowym – nauki czerpi&cej niektóre ze 

swych kategorii i podej%# analitycznych ze sfery muzyki. Wedle Schafera, muzyk sta# 

si$ powinien aktywn& jednostk& w spo"ecze!stwie – projektantem 

„przekomponowuj&cym” %rodowisko d(wi$kowego na wzór estetycznego pi$kna i 

równowagi znajdywanej w kompozycjach muzycznych. Postrzegaj&c %rodowisko 

muzyczne jako mistern& kompozycj$, inni cz"onkowie spo"ecze!stwa akustycznego 

pójd& w %lad za swym pedagogiem, kszta"c&cym ludno%# poprzez #wiczenia 

nanosz&ce analityczno- i estetyczno-muzyczn& postaw$ odbiorcz& na wszelkie 

d(wi$ki. Do celów pedagogiczno-muzycznych wykorzystywa# b$dzie on ponadto 

sfer$ dzia"alno%ci d(wi$kowej w przygotowaniu do dzia"alno%ci muzycznej, jak 

równie' imitacj$ d(wi$ków %rodowiskowych w muzyce. Osi&gni$ta w ten sposób 

„kultura auralna” przestanie tolerowa# przejawy ha"asu i nadmiernego 

wykorzystywania elektroakustycznie odtwarzanej muzyki. 

 Wymiar historyczny koncepcji Schafera równie' czerpie pewne nieodzowne 

podstawy z idei zwi&zanych z muzyk&. Korzenie muzyki si$gaj& u niego do 

prehistorycznych imitacji i reakcji na %rodowisko d(wi$kowe wyst$puj&cych na 

zasadzie oddzia"ywania modelu „impresja – ekspresja”. Ten psychologicznie 

uwarunkowany model jest zarazem kluczem do historiozofii, w której Schafer 

eksponuje obustronne oddzia"ywanie %rodowiska d(wi$kowego i muzyki. Wp"ywy 

historiozoficzne wskazane zostaj& równie' w odzwierciedlaniu struktur spo"ecznych i 

klimatów politycznych ca"ych epok przez muzyk$. Schafer interesuje si$ ponadto 

wp"ywami mi$dzy muzyk& a %rodowiskiem d(wi$kowym zachodz&cymi w innych 

kulturach, gdzie osi&gaj& one wi$ksze nat$'enie ni' w kulturze Zachodu. 

 

4. Wa'niejsze odno%niki dziedzinowe, metoda / przedmiot. 

Zadaniem odno%ników naniesionych na tekst niniejszej pracy by"o obrazowanie 

szczególnie mocnych powi&za! ka'dego z jedenastu g"ównych obszarów 

dziedzinowych z pozosta"ymi dziedzinami. Stosunki dziedzinowe zachodz&ce mi$dzy 
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konkretn& dziedzin& (omawian& w odpowiednim rozdziale) a pozosta"ymi dziedzinami 

(reprezentowanymi w obr$bie takiego rozdzia"u za pomoc& symboli) sprowadzi# 

mo'na cz$sto do relacji partnerskich, gdzie dwie lub wi$cej dziedzin wzajemnie 

tworzy w"asne konteksty (równoznaczne z kr$gami lub ci&gami przedstawionymi w 

pkt. 2) i do relacji typu „metoda / przedmiot”, w których „metoda” oznacza to, co 

kszta"tuje, wp"ywa lub wzbogaca (o jaki% aspekt), a „przedmiot” oznacza to, co jest 

kszta"towane lub wzbogacane.  

 Najcz$%ciej wyst$puj&ce relacje typu metoda / przedmiot mo'na przedstawi# 

na zasadzie szeregu uogólnie!: 

 

- FI/x, gdzie x = inne dziedziny; filozofia jest przede wszystkim metod& kszta"tuj&c& 

koncepcyjne podstawy innych dziedzin 

- P(SOZ)/x, P(EK)/x, KU/x, gdzie x = fizolofia; filozofi$ kszta"tuj& elementy sozologii, 

ekologii (nadrz$dny cel ochrony %rodowiska i ekologicznej harmonii) i niektóre 

%wiadectwa kulturologii (dotycz&ce przyk"adów bardziej „ekologicznego” bytowania w 

innych kulturach) 

- PE/x, gdzie x = inne dziedziny; pedagogika jest przede wszystkim metod& 

prezentowania innych dziedzin w procesie dydaktycznym 

- FI/PE; na kszta"t pedagogiki wp"ywaj& przede wszystkim za"o'enia filozoficzne 

- x/WZ, gdzie x = inne dziedziny; przes"anki i dane pochodz&ce z innych nauk 

kszta"tuj& wzornictwo akustyczne, które jest jednym z ostatecznych celów nauki o 

pejza'u d(wi$kowym  

- HI/x, gdzie x = inne nauki; historia jest przede wszystkim metod& przedstawiania 

aspektów i materia"u dziedzin systematycznych 

- FI/HI; historia jest przedmiotem filozofii, w wyniku czego powstaje kategoria 

historiozofii 

 

Oprócz zwi&zków wyst$puj&cych mi$dzy dziedzinami nale'&cymi do kr$gów 

pokrewie!stw nale'y zatem wskaza# na wyj&tkow& rol$ czterech dziedzin: filozofii, 

pedagogiki, wzornictwa akustycznego i historii. Rola filozofii polega na wp"ywaniu na 

kszta"t innych dziedzin. Pedagogika funkcjonuje jako wszechstronna metoda 

nauczania. Wzornictwo akustyczne odbiera dane i przes"anki pochodz&ce z innych 

dziedzin. Historia prezentuje ich diachroniczny materia", b$d&c zarazem materia"em, 

który za spraw& filozofii formowany jest na kszta"t historiozofii. 
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13.2.  Podsumowanie 
 
Nauka o pejza'u d(wi$kowym dope"nia ca"o%ciowe badania nad cz"owiekiem i jego 

%rodowiskiem. Wydaje si$, 'e badania tak gruntownie zakre%lone w swych 

za"o'eniach okre%li# mo'na jako antropologiczne, przy czym nauka ta rozszerzona 

zostaje po pierwsze o zagadnienia d(wi$kowe, a po drugie o materia" dotycz&cy 

cywilizacji i kultury Zachodu (a nie – jak dot&d – g"ównie ludów prehistorycznych i 

kultur „innych”). W odniesieniu do materia"u dotycz&cego Zachodu porównanie nauki 

o pejza'u d(wi$kowym z nowym rodzajem antropologii kulturowej stwarza"oby 

jednak pewne problemy, bowiem bogato przedstawiana przez Schafera historia 

pejza'u d(wi$kowego jest w du'ej mierze histori& tego, co nie by"o przez cz"owieka 

Zachodu uwa'ane za istotne (je%li w ogóle by"o %wiadomie zauwa'ane) ani celowo 

przez niego kszta"towane; nie jest zatem elementem kultury (chyba 'e na zasadzie 

negacji).  

W pisarstwie Schafera mamy do czynienia z nader silnym czynnikiem intencji i 

postulatu, z pragnieniem przywo"ania do 'ycia powszechnej wra'liwo%ci d(wi$kowej, 

która ju' od dawna w kulturze Zachodu de facto nie istnieje. Mamy tu do czynienia z 

rodzajem intencjonalnej projekcji nowych kulturowych kategorii, a ponadto z 

zainscenizowanym przebiegiem historii pejza'u d(wi$kowego, w którym 

wykorzystuje Schafer materia" fikcyjny o niekompatybilnej proweniencji czasowej (np. 

nowele dwudziestowieczne opisuj&ce %rodowisko d(wi$kowe %redniowiecznej ulicy).  

)mia"& hipotez& by"oby pytanie, czy nie wchodzi tu w gr$ element 

„etnograficznej autokreacji”532, polegaj&cej na przepisaniu historii Zachodu w 

kategoriach d(wi$kowych, co mog"oby cz$%ciowo wynika# z pod%wiadomej 

koncentracji autora na %wiecie d(wi$ków, rekompensuj&cych jego zubo'one 

doznania wzrokowe (jest on %lepy na jedno oko). Nawet gdy zostawimy 

psychologizuj&cy element powy'szej hipotezy na boku, nie unikniemy specyficznych 

skojarze! przy czytaniu nast$puj&cego fragmentu z artyku"u Jamesa Clifforda: 

 
[…] to, co Malinowski osi&gn&" w pisarstwie, by"o jednocze%nie (1) fikcyjn& inwencj& na temat 

Trobriandczyków, wynik"& z masy notatek z bada! w terenie, dokumentów, wspomnie! i tak dalej, 

                                                        
532 Poj$cie „etnograficznej autokreacji” czerpi$ z artyku"u Jamesa Clifforda [1998], w którym autor 
przedstawia m.in. sposób, w jaki Malinowski w swym Dzienniku i w Argonautach praktykuje rodzaj 
subiektywno%ci etnograficznej, "&cz&c subiektywne, fragmentaryczne tre%ci w pozorn& ca"o%#. 
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oraz (2) konstruowaniem nowej publicznej postaci, antropologa jako badacza terenowego, persony, 

której status móg" by# dalej szczegó"owo opracowywany przez […] innych533.  

 

Przeformu"owuj&c powy'sz& tre%#, mo'na by zaryzykowa# stwierdzenie, 'e to, co 

Schafer osi&ga w pisarstwie, jest jednocze%nie (1) quasi-fikcyjn& rekonstrukcj& na 

temat historii pejza'u d(wi$kowego, wynik"& z danych nie b$d&cych materia"em 

specyficznie historycznym, literatury fikcyjnej, refleksji i tak dalej, (2) prób& 

stworzenia nowej, de facto nie istniej&cej kultury d(wi$kowej – prób& podpart& mas& 

bada! w terenie i odpowiedni& ideologi&, oraz (3) konstruowaniem nowych 

publicznych postaci – badacza pejza'u d(wi$kowego i projektanta akustycznego – 

person, których status mo'e by# dalej szczegó"owo opracowywany przez innych.  

W podsumowaniu pisarstwa Schafera dotycz&cego koncepcji pejza'u 

d(wi$kowego wskaza# nale'y na szereg innych subiektywnie odczuwanych jako%ci. 

Znajduje si$ mi$dzy nimi idiosynkratyczny charakter idei i pomys"ów autora, 

wynikaj&cy zapewne z dyletantyzmu (pojmowanego pozytywnie), inwencji i odwagi 

w"a%ciwej zdolnym samoukom. Interesuj&ce wyniki oryginalnej my%li Schafera 

niew&tpliwie rekompensuj& braki metodologiczne i czasami ma"o precyzyjny wywód 

(w sensie naukowym). Symptomatycznym zjawiskiem jest zreszt&, 'e najlepsze 

rezultaty osi&ga Schafer w gatunku refleksyjnego eseju, czerpi&cego niekiedy z nauk 

humanistycznych. Je%li natomiast pewne z jego za"o'e! badawczych wydaj& si$ 

niedopracowane lub zbyt pochopne, to zapewne po cz$%ci dlatego, 'e jest on 

pionierem. Cech& odpowiadaj&c& za ca"okszta"t wra'enia stwarzanego przez 

omawiane pisma jest równie' dominacja czynnika warto%ciuj&cego, wyra'anego 

cz$sto w sposób ostry; subordynacja wielu tre%ci przez wektor ideologiczny równie' 

daleka jest od obiektywnej, stoickiej naukowo%ci.  

Nast$pny kr&g problematyczny dotyczy pytania, jakie równie' nale'y zada# w 

podsumowaniu pisarstwa Schafera: czy, i na ile, wpisuje si$ ono w tendencje my%li 

postmodernistycznej (sam autor nie wypowiada si$ explicite na temat 

postmodernizmu). Jako pierwszy argument podsuwaj&cy odpowied( twierdz&c& 

narzuca si$ tu nacechowanie Schafera koncepcji elementami sk"adaj&cymi si$ na 

powstaj&c& równocze%nie z jego pismami my%l ekofilozoficzn&, eksponuj&c& krytyk$ 

%wiatopogl&du industrialno-post$powo-konsumpcyjnego, prze"amanie modelu %lepej, 

                                                        
533 Clifford [1998: 263]. 
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dynamicznej ekspansywno%ci kulturowej, i skupienie pozytywnych warto%ci wokó" idei 

harmonijnego wspó"istnienia cz"owieka z natur& i z samym sob&.  

Implikacje elementu ekofilozoficznego s& w istocie jeszcze g"$bsze. Wydaje 

si$ on u Schafera dostarcza# du'& cz$%# aksjologicznych podstaw warto%ciowania 

muzyki. Zygmunt Bauman, wed"ug którego „arty%ci modernistyczni nadaj&, rzec 

mo'na, na tej samej d"ugo%ci fali co ich intelektualni badacze i krytycy”, mówi o 

bezsilno%ci i utracie autorytetu estetyków sztuki, pozbawionych w sytuacji 

postmodernistycznej kodów, których odszyfrowywanie pozwala"o, by „tward& r$k& 

zawiadywali sfer& smaku i s&du artystycznego”534. Bauman wskazuje, gdzie wed"ug 

niego przenios"a si$ instytucja s&du estetycznego: „w miejsce absolutnych zasad, do 

których tylko filozofowie mieli dost$p i którymi tylko oni umieli si$ pos"ugiwa#, 

wstawiono ten nieuchwytny, niepor$czny, nieprzewidywalny byt zwany zgod&, 

„konsensusem”535. Wydaje si$, 'e Schafer proponuje inne rozwi&zanie – jest nim 

czynnik, który mo'na nazwa# „eko-aksjologi&”. Wprowadza on bowiem cz$sto znak 

wynikania mi$dzy dobrem ekologicznym, a dobrem moralnym i pi$knem 

estetycznym, zarówno w kontek%cie %rodowiskowo-d(wi$kowym, jak i muzycznym.  

 Kolejnym w&tkiem my%li postmodernistycznej jest omówiony ju' przez nas 

problem „anestetyki”, odniesiony przez nas do stanu, który u Schafera okre%lany jest 

jako „st$pienie” postrzegania s"uchowego. „Anestetyzacja” ta jest wynikiem zarówno 

postawy wizualnie nastawionego cz"owieka Zachodu w kontek%cie narastaj&cego 

ha"asu (czyli zjawiska nie-estetycznego), jak i nadmiaru estetyzacji 'ycia 

codziennego w procesie wprowadzania muzyki t"a do miejsc publicznych. W zakresie 

d(wi$kowym, Schafer wprowadza w 'ycie postulaty wyra'one przez Wolfganga 

Welsha, który chce po pierwsze, aby estetyka „uwzgl$dnia"a nie tylko to, co 

estetyczne, ale dwoist! figur" tego, co estetyczne, i tego, co anestetyczne”, i po 

drugie, aby nie ogranicza"a si$ ona tylko do sztuki536.  

Problem „anestetyzuj&cego” oddzia"ywania estetyzacji polegaj&cej na 

rozpowszechnieniu Muzaka i innych muzyk t"a "&czy si$ z innym jeszcze zjawiskiem 

istotnym w postmodernizmie: mno'eniem reprodukcji i problemem zatracenia 

odr$bno%ci orygina"u, lub wr$cz poprzedzaniem nieistniej&cego orygina"u mnogo%ci& 

kopii537. Schafer opowiada si$ w tym zakresie przeciwko elektroakustycznemu 
                                                        
534 Bauman [1998: 293]. 
535 Bauman [1998: 296]. 
536 Welsh [1998: 521}. 
537 Krauss [1998], Baudrillard [1998]. 
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„rozmna'aniu” d(wi$ków, zarówno w muzyce t"a odtwarzanej z no%ników, jak i 

masowej, pasywnej konsumpcji nagra!, do której cz$sto wydaje si$ ogranicza# 

wspó"czesna kultura muzyczna Zachodu. 

 Nale'y zastanowi# si$ równie', czy Schafera konstruowanie historii 

„fasadowej”, polegaj&cej na umieszczaniu w sekwencji chronologicznej materia"u 

odnosz&cego si$ w jaki% sposób do omawianego przez niego czasu, lecz 

heterogenicznego pod wzgl$dem historycznej proweniencji, nie stanowi paraleli – 

je%li nie odniesienia – do collage’owych technik postmodernistycznych, scalaj&cych w 

jeden twór elementy z ró'nych epok (zamierzonym efektem by"oby tu jednak 

stworzenie wra'enia jednolito%ci, zamiast kontrastu). Nie da si$ jednak 

uprawomocni#, ani podwa'y# takiej hipotezy. Wiemy, 'e wyra'onym zamiarem 

Schafera jest stworzenie autentycznej historii pejza'u d(wi$kowego; to, jakim 

pod%wiadomym wp"ywom ulega" w jej konstruowaniu musi pozosta# w sferze 

domys"ów.  

 W&tkiem najwy'szej wagi, lecz zarazem przekraczaj&cym – w moim odczuciu 

– krótkowzroczny jeszcze podzia" na „modernizm” i „postmodernizm”, jest Schafera 

normatywna filozofia muzyki. Autor ten kontynuuje cage’owskie scalanie mentalne 

utworu muzycznego ze %rodowiskiem d(wi$kowym. Niweluj&c podzia"y mi$dzy 

muzyk& a %rodowiskiem d(wi$kowym, estetycznym postrzeganiem jednego i 

drugiego, wreszcie – nadaj&c obu zakresom silnie scalaj&cy i teleologicznie 

ukierunkowuj&cy wektor ekofilozoficzny, wci&' przyczynia si$ do 'ywotnego w kr$gu 

pejza'u d(wi$kowego d&'enia do wykroczenia poza pojmowanie muzyki w 

kategoriach autonomicznej sztuki. Stara si$ pchn&# my%l muzyczn& ku nowej erze 

holistycznego postrzegania i twórczego bytowania w harmonii z otaczaj&cym nas 

%wiatem – ku czasowi, w którym i w naszej kulturze by# mo'e przestaniemy rozumie# 

s"owo „muzyka”.  
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WYKAZ PLANSZ 
Plansze umieszczone s! jedynie w fizycznej wersji pracy. Plansze nie s! konieczne 
do zachowania integralno"ci wywodu niniejszej pracy. Liczby arabskie oznaczaj! 
strony, po których ukazuj! si# plansze. 
 
PLANSZA I           42 
Strona tytu$owa z The Tuning of the World.       
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PLANSZA II           49 
Strona tytu$owa z The Thinking Ear.        
Schafer [1986a] 
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ilustracji Schafera.           
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Cykle naturalnego pejza%u d&wi#kowego; przyk$ady ze Strojenia !wiata.   
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Keplera interpretacja harmonii sfer; przyk$ad ze Strojenia !wiata.    
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Uproszczona notacja d&wi#ku do celów klasyfikacyjnych; przyk$ad ze Strojenia  
!wiata. 
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Wysoko"ci d&wi#kowe elektrycznych odg$osów fabryk w Skruv; przyk$ad z Five 
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Notacja izobaryczna pejza%u d&wi#kowego z Five Village Soundscapes.  
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Notacja wysoko"ci d&wi#kowych sygna$ów telefonicznych w Vancouver; przyk$ad z 
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PLANSZA XI           119 
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Strojenia !wiata. 
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Pocz!tkowy fragment „Mi#dzynarodowej ankiety upodoba' d&wi#kowych” ze 
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Faktury wokalne z The Thinking Ear. 
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PLANSZA XXII          185 
Pocz!tkowe strony z The Tuning of the World. Ilustracja przedstawia drzeworyt pt. 
„Strojenie (wiata” z Roberta Fludda Utriusque Cosmi Historia (1617). 
Schafer [1977: ii, iii] 
 
PLANSZA XXIII          187 
Ilustracja (sztych Williama Hogartha, XVIIw.) poprzedzaj!ca rozdzia$ pt. „Music, 
Soundscape and Changing Perceptions” ze Strojenia !wiata.  
Schafer [1977:101] 
 
PLANSZA XXIV          192 
Fragment analizy P. Breughela Bitwy Karnawa"u z Postem; przyk$ad z Voices of 
Tyranny, Temples of Silence.  
Schafer [1993: 51] 
 
PLANSZA XXV          188 
Ilustracja z A. Kirchera Phonurgia Nova (1673), przedstawiaj!ca wczesn! form# 
radia; zamieszczona w Voices of Tyranny, Temples of Silence.  
Schafer [1993: 131] 
 
PLANSZA XXVI          197 
Ilustracja poprzedzaj!ca rozdzia$ o wzornictwie d&wi#kowym w Strojeniu !wiata 
(sztych z A. Kirchera Phonurgia Nova, 1673, przedstawiaj!cy wyimaginowany 
system nag$o"nieniowy). 
Schafer [1977: 203] 
 
PLANSZA XXVII          205 
Cykl roczny wydarze' d&wi#kowych w Cembrze; przyk$ad z Five Village 
Soundscapes.          
World Soundscape Project [1977a: 63] 
 
PLANSZA XXVIII          212 
Przyk$ady tradycyjnego wzornictwa d&wi#kowego w Japonii; z Voices of Tyranny, 
Temples of Silence.  
Schafer [1993: 126, 127] 


