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жестокость питается жестокостью, как в теории “вечного возвращения” 
Ницше» [2, с. 179–180]. Действительно, война многолика и всегда 
отвратительна, как и любая форма насилия, порождающая насилие  
и смерть. События последних лет в Украине, Северной Африке еще 
ждут своего осмысления, а Актуальное искусство уже сейчас стремится 
если не понять, почему они возможны, то « схватить», описать. 
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Аннотация. В статье «Звуковой дизайн и производство музыки, 

создание виртуальной аудиосферы. О необходимости интеграции 
визуального и звукового дизайна» исследуется пространственный 
компонент отдельных звуков и музыки как акустического процесса. 
Пространство рассматривается с позиции существования звуковых 
структур и их восприятия. По мнению автора, современный визуальный 
дизайн должен соединятся со звуковым дизайном, что даст возможность, 
благодаря современным технологиям, проектировать аудио-
пространственные структуры, синкретически связанные с пространствами 
других типов. 

The abstract. The author of the article studies the spatial component of 
separate sounds and music as an acoustical process. The space is considered as 
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the substance where sound structures exist and where they are perceived. 
According to the author, the modern visual design should be integrated with the 
sound design. It will give the opportunity, due to the modern technologies, to 
design audio-spatial structures, which have syncretic connection with the spaces 
of other types. 
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Większość dyskusji dotyczących współczesnej cyberprzestrzeni, 
Internetu, rzeczywistości wirtualnej i innych przestrzeni elektronicznych 
skoncentrowana jest na obrazach wizualnych i grafice. Co więcej, ta 
tendencja do podkreślania sfery wizualnej i koncentrowania się na niej jest 
charakterystyczna dla większości współczesnych teorii mediów. Daje ona 
ogromne pole działania filmoznawcom i teoretykom sztuk wizualnych, 
którzy często nie rozumieją specyfiki audiosfery. Traktują ją jako „tło” do 
obrazów, jako dopełnienie wizualności. Pojęcie „audiowizualność” używane 
jest co prawda nadal, ale chyba bardziej przez wzgląd na historyczno-
chronologiczne uwarunkowania (najpierw było radio, potem telewizja), gdyż 
prawdopodobnie teoretycy ci chętniej używaliby terminu „wizualno-
audialny”. Wydaje się, że źródła takiej postawy odnaleźć można w 
przekonaniu, iż współczesna ikonosfera bardziej niż audiosfera dostarcza 
jednostce nieskończoności obrazów w sposób spektakularny, narzucający, 
prawdopodobnie bardziej stresujący poznawczo i wywołujący poczucie 
redundancji. Skoro zatem obrazy nas przytłaczają, zmuszając umysł do 
nieustannego dekodowania, mamy przemożną potrzebę mówienia o nich. 
Świat dźwięków działa na nas inaczej. Większa jest w percepcji audiosfery 
rola poznania intuicyjnego, afektywnego. Nie ma potrzeby intelektualizacji 
doświadczenia muzyki, można się po prostu w nią emotywnie zanurzać. 
Można poddać ciało rezonansowi z rytmem, wchodząc w trans. Obrazy 
wymuszają asocjacje, pojawiając się w linearnym cyklu każą nam układać 
znaczenia miedzy nimi, są pro-semantyczne, gdyż domagają się, byśmy je 
czytali i wyławiali z nich znaczenia. Dźwięki nie uzurpują sobie takich praw, 
bo też nie o znaczenia im chodzi, przynajmniej nie w takim jak w przypadku 
obrazów sensie. Jeśli przyjrzymy się procesowi wytwarzania obrazów, 
zrozumiemy bardziej istotę tej różnicy. Akt obrazowania, wizualizacji, 
polega na objęciu rzeczywistości pewnym skrótem, na kwantyfikowaniu jej. 
Umiejętność kwantyfikacji natomiast nie jest dana wszystkim. Wymaga 
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intelektualizacji procesu ujmowania rzeczywistości, zdolności syntezy, 
określenia granic dokładności ujęcia. W przypadku dźwięku nie istnieje tego 
rodzaju ograniczenie. Dźwięki możemy wypromieniowywać z siebie 
w sposób naturalny - nasze ciało jest odpowiednim narzędziem - obrazów nie 
potrafimy. W Silence John Cage mówi o dźwięku jako o „transmisji we 
wszystkich kierunkach z pewnego „centrum” przestrzennego [2, s. 14]. 
Edgard Varèse wspomina z kolei, że ceni muzykę, która „eksploduje” 
[5, s. 52]. Musimy wyjść poza granice ciała, w przestrzeń kartki papieru, 
płótna, kadru fotograficznego czy filmowego, by dokonać wizualizacji tak, 
by nie była ona tylko naszym wewnętrznym doświadczeniem, a stała się 
aktem komunikacji.  

W wielu teoriach dźwięk traktowany bywał jako pewien stały, stabilny 
obiekt, na podobieństwo obiektu, który widzimy. Dźwięk próbowano zatem 
„zatrzymać” w oglądzie, jak zatrzymuje się poszczególne obrazy, by poddać 
je analizie. Koncepcja „obiektu dźwiękowego”, obecna w wielu postawach 
badaczy muzyki, choćby w niektórych metodach muzykologii, rozwinęła się 
z wizualizmu myślenia Zachodu. Obecność wizualizmu w dyskusji 
o dźwięku może być częściowo wyjaśniona przez analizę potocznego
sformułowania „zobaczyć znaczy uwierzyć”, sankcjonującym prawdziwe 
poznanie. Jest to nawet dziś, w dobie powrotu do polisensoryczności, na tyle 
trwałe przyzwyczajenie, że trudno dziś zastąpić potocznie słowami 
„wysłuchaj i uwierz”, nie mówiąc już o „wysmakuj to sobie” czy 
„wydotykaj”.  

Wyobraźmy sobie ogród, w którym czujemy wokół siebie obecność 
wspólnoty, w którym możemy poruszać się pośród cieni z przeszłości  
i słyszeć głosy naszych sąsiadów, bliskich i znanych osób, z teraz 
i z przeszłości – elektroniczny ogród, gdzie nasza obecność i ruch definiuje 
nasze doświadczenie. W 1996 roku w centrum Washington Square Park 
w Chicago polski artysta mieszkający w USA Mirosław Rogala wystawił 
jedną z pierwszych na świecie instalacji dźwiękowych outdoor - Electronic 
Garden/NatuRealization [7]. Poprzez sensory podczerwieni, komputerowe 
chipy i głośniki umieszczone na drzewach instalacja połączyła w jedność 
głosy z przeszłości w interaktywny przekaz. Część parku, w której 
znajdowała się instalacja, była oficjalnie przeznaczona jako miejsce wolnych 
przemówień, w stylu londyńskiego Hyde Park, i historycznie funkcjonowała 
jako miejsce publicznych debat, w których brały udział znane postacie stanu 
Illinois. Wykorzystując tę historię, Rogala opracował nagrane wycinki 
historycznych przemówień i splótł je ze współczesnymi przemowami 
znanych osobistości życia politycznego, głosami popularnych postaci 
z mediów oraz głosami różnych osób z sąsiedztwa. Widz, ale przede 
wszystkim słuchacz Electronic Garden sam tworzył przestrzeń akustyczną. 
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Poruszanie się wewnątrz otwartej struktury mogło włączyć równocześnie do 
czterech uprzednio nagranych przemówień, tworząc „debatę”, która 
wypełniała czas i przestrzeń, korzystając z archiwum kilku tuzinów 
jednominutowych wypowiedzi. Jednostka, poprzez uczestnictwo, mogła 
negocjować i próbować równoważyć kolektywne i czasami przeciwstawne 
głosy wydobywające się w instalacji, nawiązujące do wolności słowa, 
wymiany doświadczeń w miejscu publicznym, do doświadczenia nieobecnej, 
ale wirtualnie odczuwalnej, wspólnoty z innymi obywatelami. Elektroniczna 
ekstensja instalacji, strona internetowa eGarden, dawała widzom/słuchaczom 
dodatkowe opcje eksploracji Electronic Garden, nie tylko poprzez 
uczestniczenie w dźwiękowych doświadczeniach, ale również przez 
możliwość dodawania do instalacji własnych głosów i przemówień. 

Susan Philipsz, szkocka artystka mieszkająca w Berlinie, tworzy kolaże 
dźwiękowe z wykorzystaniem nagrania własnego głosu i próbek 
z eklektycznych obszarów muzycznych inspiracji muzycznych, od 
irlandzkiego folku do utwory Davida Bowie. Te dźwiękowe kolaże szkockiej 
artystki wchodzą w  interakcje z architektonicznymi przestrzeniami 
publicznymi. Artystka jest zainteresowana psychologicznymi efektami 
dźwięku, a jej prace skłaniają widzów do introspekcji. Philipsz, 
z wykształcenia rzeźbiarka, postanowiła potraktować dźwięk i muzykę jako 
materię „rzeźby sonicznej” (sonic sculpture) i połączyć ją z materią 
architektoniczną – publicznymi przestrzeniami miast.  Jej podstawowe 
pytanie brzmi: Jak dźwięk odnajduje przestrzeń? Jej prace prezentowano na 
wielu prestiżowych wystawach międzynarodowych, m.in. Manifesta 
3 w Ljubljanie (2000) i 4. Biennale Sztuki w Berlinie (2006). W Polsce 
artystka zrealizowała w ramach rozpoczętego w 2009 przez Pawła Althamera 
projektu Park Rzeźby w Parku Bródnowskim w Warszawie instalację 
dźwiękową Nie jesteś sam (Czy Ziemia istniałaby bez Słońca?). Jest to rodzaj 
„niewidzialnej rzeźby”, zbudowanej z dźwięków. Artystka zaprojektowała 
zegar dźwiękowy, bijący co kwadrans, grający kolejno sygnały polskich 
rozgłośni radiowych, zagrane przez artystkę na wibrafonie i nagrane jako 
kuranty zegara. Zegar ten jest zatem rodzajem „ścieżki dźwiękowej” parku.  

Praca Susan Philipsz, Study For Strings, zainstalowana na dworcu 
kolejowym Kassel Hauptbahnhof w Hesji w 2012 roku, zaprezentowana 
została też na biennale dOCUMENTA 13. wykorzystuje kompozycję Pavela 
Haasa z 1943 roku, skomponowaną dla orkiestry obozu koncentracyjnego 
w Theresienstadt. Artystka tak opisuje swoją pracę: „Poprosiłam altowiolistę 
i wiolonczelistę by zagrali swoje partie z utworu Pavela Haasa Study for 
String Orchestra. Jednak nagrałam je tak, że każdy dźwięk jest 
zarejestrowany oddzielnie, by mógł być odtworzony z oddzielnego głośnika, 
które z kolei zainstalowano wzdłuż torów kolejowych. Efekt jest taki, że 
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kompozycja jest fragmentaryczna i rozproszona na dużym obszarze. 
Rozszerzenie nagrania w przestrzeni daje efekt abstrahowania od nut 
w kompozycji jako całości. Początek jest reminiscencją przemysłową, 
przypomina dźwięk pociągów poruszających się po torach. Część środkowa 
jest bardziej melancholijna, z poszczególnymi nutami nawołującymi się 
wzajemnie i zmierzającymi ku sobie, i wreszcie końcowa partia pizzicato 
wydaje się animować kable ponad torami” [6]. Inna praca Susan Philipsz, 
Lowlands, łącząca zaśpiewane i nagrane przez artystkę i odtwarzane 
z głośników pieśni szkockie i utwory Davida Bowie z architekturą mostów 
i naturalnego otoczenia przepływającej wody, zrealizowana pod mostami 
rzeki Clyde w Glasgow w Szkocji w 2010, nagrodzona została prestiżową 
nagrodą Turner Art Prize [3].  

Instalacja Janet Cardiff The Forty Part Motet składa się z 40 wysokiej 
klasy głośników umieszczonych na stojakach, ustawionych w owalnym 
układzie w kaplicy Fuentidueña. Dzieło trwa 14 minut, a składają się na nie 
trzy minuty mówionego wstępu i napisany w latach 1556-1573 
jedenastominutowy 40-częściowy motet angielskiego kompozytora z epoki 
Tudorów Thomasa Tallisa (żyjącego ok. 1505-1585) Spem in alium 
numquam habui. Partie wokalne zostały nagrane na czterdziestu ścieżkach, 
odpowiadających każdemu śpiewakowi – wykonawcy dzieła. Zwiedzający 
instalację mogą chodzić pomiędzy głośnikami i słyszeć poszczególne głosy  
i partie: basu, barytonu, altu, tenoru i sopranu, słuchać każdego śpiewaka 
indywidualnie czy też poprzez umieszczenie się w odpowiednim punkcie 
przestrzeni - angażować się odbiór polifoniczny, chóralny. The Forty Part 
Motet był najczęściej przedstawiany w neutralnym otoczeniu galerii, jak 
Metropolitan Museum of Modern Art w Nowym Jorku czy Inhotim Museum 
w Belo Horizonte w Brazylii [1], ale także w przestrzeniach kościelnych,  
z uwagi na ich akustykę, jak krużganki kaplicy kościoła San Martín 
w Fuentidueña koło Segowii w Hiszpanii [4].  

Sound design można zdefiniować jako różnego rodzaju twórcze działania 
z dźwiękiem (zarówno przetwarzanie, generowanie jak i montaż), których 
celem jest stworzenie dźwięków nowych, oryginalnych i ich wykorzystanie 
w muzyce i formach audiowizualnych. Sound design jest ważnym elementem 
dźwięku w filmie, krótkich formach audiowizualnych takich jak reklama, 
logo czy czołówka programu telewizyjnego, w teatrze, słuchowisku 
radiowym, grach komputerowych, stronach internetowych, a także  
w muzyce. W odróżnieniu od muzyki elektronicznej, sound design nie 
stanowi formy autonomicznej.  

Pierwszy raz pojęcie sound design pojawiło się w roku 1959 na plakacie 
spektaklu Hammersmith w London’s Lyric Theatre (w odniesieniu do Davida 
Collisona, twórcy efektów dźwiękowych w przedstawieniu). W przemyśle 
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filmowym określenie sound designer w napisach końcowych pojawiło się 
pierwszy raz w 1969 roku w odniesieniu do Waltera Murcha, twórcy dźwięku 
w filmie Francisa Forda Coppoli The Rain People. W Polsce określenie 
sound design nie posiada oficjalnego (tzn. akceptowanego przez całe 
środowisko ludzi pracujących z dźwiękiem) polskiego odpowiednika. 
Najodpowiedniejszym określeniem wydaje się „kompozycja dźwięku”. Inne 
używane określenia to „efekty specjalne”, „dźwiękowe efekty specjalne”, 
„produkcja dźwięku”, „projekt dźwięku”. W innych krajach 
nieanglojęzycznych pojęcia sound design zwykle nie tłumaczy się.  

Powyższa definicja sound designu wskazuje na dwie cechy szczególne, 
odróżniające go od tworzenia ścieżki dźwiękowej w tradycyjnym rozumieniu 
oraz – z drugiej strony – od komponowania muzyki: 1) twórcze, kreatywne 
działanie, wychodzące poza ramy zwykłego rzemiosła polegającego na 
prawidłowym podłożeniu efektów dźwiękowych do obrazu; 2) operowanie 
dźwiękami raczej niemuzycznymi, pozbawionymi elementów melodii, czy 
harmonii. Granice te są płynne i często trudno jednoznacznie oddzielić sound 
designera od kompozytora czy reżysera dźwięku w filmie, często też role te 
powierzone są jednej osobie. Można powiedzieć, że sound design jest 
kategorią pośrednią pomiędzy muzyką a dźwiękiem.  

Metody tworzenia sound designu można podzielić na trzy kategorie: 
nagrywanie tradycyjnych efektów dźwiękowych i atmosfer, a następnie ich 
łączenie, montaż i przetwarzanie przy pomocy wszelkich dostępnych 
narzędzi dla osiągnięcia nowych jakości brzmieniowych. Zaletą tej metody 
jest żywość, naturalność, ale istotnym problemem jest trudność oderwania 
brzmienia dźwięku ostatecznego od brzmienia dźwięku pierwotnego; 
generowanie dźwięków i ich kształtowanie przy użyciu instrumentów 
elektronicznych – zaletą tej metody jest duża możliwość kształtowania 
dźwięku, ale wadą duża statyczność i trudna do uniknięcia sztuczność; 
nagrywanie i przetwarzanie dźwięków akustycznych instrumentów 
muzycznych lub przedmiotów wykorzystanych jak instrumenty. Najczęściej 
wykorzystuje się nietypowe techniki, preparacje, nietypowe techniki 
mikrofonizacji. Zaletą tej metody jest możliwość wykreowania bogatych, 
dynamicznie zmieniających się, żywych dźwięków, które mogą być 
nagrywane synchronicznie z obrazem. 

Dzisiaj sound design to przestrzeń zarówno praktyk artystycznych, jak 
też komercyjnych, w obszarach tak różnych jak produkcja nagraniowa, 
realizacje słuchowisk radiowych, audiobooków, udźwiękowienie filmu czy 
produkcji telewizyjnych, reklam, programów multimedialnych, gier 
komputerowych, aplikacji mobilnych, aplikacji VR i AR, czy tworzenie 
dźwiękowych środowisk dla potrzeb przestrzeni publicznych 
(udźwiękowienie miasta, urban soundscapes), instytucji (muzea, zwłaszcza 
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tzw. „muzea narracyjne”, zawierające elementy multimedialne, w tym 
dźwiękowe) oraz komercyjnych (dźwiękowa przestrzeń sklepów, galerii 
handlowych, audiomarketing jako składnik marketingu sensorycznego).  

Przestrzeń dźwięku projektowanego przez reżyserów dźwięku, 
producentów muzycznych i sound designerów zmienia się również – 
z monofonicznej w czasach pierwszych nagrań dźwiękowych, po stereofonię, 
kwadrofonię, systemy wielokanałowe i trójwymiarowy dźwięk otaczający – 
systemy Dolby, DTS i inne, dźwięk ambiofoniczny i binauralny. Ten ostatni 
system, dający możliwość tworzenia okalającej przestrzeni sonicznej 360O 
w zwykłych słuchawkach (dzięki rejestracji przez specjalny układ 
mikrofonów i stworzeniu specjalnego toru akustycznego, tzw. sztucznej 
głowy z małżowinami usznymi, która imituje ludzki narząd słuchu) jest 
w ostatnich latach szczególnym przedmiotem zainteresowania twórców 
aplikacji i kina VR oraz immersyjnych gier komputerowych. 

Projektowany przez producentów dźwięku i sound designerów dźwięk 
3D staje się istotnym, jeśli nie dominujących składnikiem współczesnych 
projektów filmowych i VR. Przykładem może być pełnometrażowy film 
dokumentalny Notes On Blindness [8], oparty na pamiętnikach dźwiękowych 
pisarza i teologa Johna Hulla, który w 1983 roku, po latach stałego 
pogarszania się wzroku stał się całkowicie niewidomy. Hull prowadził 
pamiętnik wchodzenia w ślepotę w postaci kaset audio, które miały mu 
pomóc w zrozumieniu sensu przewrotu w swoim życiu. Ta prowadzona przez 
trzy lata dokumentacja to ponad szesnaście godzin dźwiękowego materiału, 
będącego unikalnym świadectwem utraty, odrodzenia i odnowy, która 
wydobywa się z wnętrza świata ślepoty. Wraz z premierą filmu na Sundance 
Film Festival 2016 odbyła się premiera projektu VR Notes On Blindness - 
Into Darkness, który za pomocą interaktywnego doświadczenia uzupełnia 
świat opowiedziany w filmie. Każda scena odnosi się do pamięci, chwil 
i konkretnych lokalizacji z dźwiękowego pamiętnika Johna, używając 
dźwięku binauralnego i animacji 3D w czasie rzeczywistym, by stworzyć  
w pełni immersyjne doświadczenie "świata poza widzeniem” [9]. Zarówno 
film, jak i projekt VR zdobyły prestiżowe międzynarodowe nagrody za 
najlepszy film dokumentalny, nowatorski dźwięk i realizację VR. 

Dźwięk i muzyka wykorzystywane obecnie w mediach audiowizualnych 
przeszły długą ewolucję – od Edisonowskiego fonografu, przez zapis na 
płycie gramofonowej, taśmie filmowej w filmie dźwiękowym, przez taśmę  
i kasetę magnetofonową, po zapis cyfrowy na płycie CD i w pamięci innych 
cyfrowych urządzeń. Jednocześnie już techniki analogowe zapisu dźwięku 
spowodowały, że zaczęto budować sztuczne środowiska dźwiękowe, 
modyfikując nie tylko parametry dźwięku – częstotliwość, dynamikę, barwę, 
ale przede wszystkim manipulując przestrzenią – tworząc nowe, wirtualne, 
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technologicznie zdefiniowane środowisko audialne. Miksowanie i cyfrowy 
montaż nagrań, panoramowanie i projektowanie przestrzeni 3D, dodawanie 
efektów pogłosowych, kompresji, equalizacji, dźwięków syntezowanych 
i próbkowanych oraz inne praktyki produkcji dźwiękowej  spowodowały, iż 
dźwięk i muzyka emitowane przez urządzenia odtwarzające w ubiegłym  
i obecnym stuleciu nie brzmiały tak, jak w naturalnych, fizycznych 
warunkach środowiska akustycznego – sali koncertowej, przestrzeni natury – 
lasu, plaży czy górskiej polany, przestrzeni miasta – z jego zgiełkiem  
i gwarem – a stały się zmodyfikowanymi, przefiltrowanymi, poprawionymi 
zdarzeniami audialnymi. Tej nowej audiosfery uczyliśmy się przez całe 
stulecie, akceptując na przykład to, iż w piosence słyszymy wyraźny szept na 
tle grającej forte orkiestry lub to, że dźwięki instrumentów wędrują przed 
nami czy wokół nas, tak jakby muzycy biegali wokół nas w trakcie 
wykonywania utworu.   

Obecnie każdy użytkownik cyfrowych mediów może sam dokonywać 
restrukturyzacji cyfrowych zdarzeń dźwiękowych – próbkować i miksować 
dowolne fragmenty nagrań muzycznych czy zarejestrowanych cyfrowym 
rejestratorem lub smartfonem dźwięków otoczenia. Oprogramowanie 
komputerowe i aplikacje mobilne, a także narzędzia online pozwalają na 
bardzo szybkie przekształcenie dźwięku i muzyki niemal tak, jak 
w profesjonalnym studiu nagraniowym. Ulubione dźwięki można pociąć, 
zmontować, stworzyć kolaże czy mash-upy, miksy i remiksy. Jedną z praktyk 
internautów jest na przykład wymiana ścieżki dźwiękowej w filmach 
znalezionych w sieci – podkładanie innego głosu pod wypowiedź polityka, 
własnej ścieżki dźwiękowej pod reklamę, etc. Playlisty zapisane w chmurze 
mediów społecznościowych – na Spotify czy Tidalu – stają się składnikiem 
dźwiękowych środowisk, otaczających użytkowników w ich specyficznych 
przestrzeniach – w czasie podróży metrem, samochodem, relaksu w domu, 
imprezy w gronie znajomych. Tworzone są powszechnie  prywatne 
i publiczne audiosfery - od dzwonków w komórce po dźwiękowe otoczenia 
przestrzeni komercyjnych i publicznych.  

Jak można to zauważyć w innych dziedzinach sztuki, również muzyka 
i twórczość dźwiękowa w swym rozwoju zatacza krąg, sięgając na nowo do 
swych cywilizacyjnych źródeł, łącząc na wzór starożytny treści muzyczne ze 
słowem, ruchem i obrazem, jak w greckiej chorei. W nowych rozwiązaniach 
technologicznych - np. rzeczywistości wirtualnej - ten synkretyzm jest z góry 
założony. Programy komputerowe pozwalają na przeniesienie uwagi widza-
słuchacza w fikcyjną przestrzeń 3D obrazu i dźwięku - stwarzając warunki 
głębokiego, immersyjnego przeżycia emocjonalnego. Ten syntetyczny świat, 
oddziaływujący totalnie - obrazem, dźwiękiem, przestrzenią, których 
parametry można dowolnie zmieniać i kształtować, wydaje się otwierać 



180

nowe, niezwykłe i fascynujące perspektywy dla twórczości, w której muzyka 
i dźwięk, jak w czasach pierwotnych, stopią się w jedność z innymi 
płaszczyznami artystycznego działania. 

Dźwięk i muzyka wychodzą z czasu – drgań, rytmów, częstotliwości, 
układających się w porządki. Ale drugim komponentem, bez którego dźwięki 
i muzyka nie zaistnieją – jest przestrzeń. Drganie, rytm jako struktura 
czasowa progresywnie wychodzą w przestrzeń, bo to przestrzeń właśnie 
organizuje pole istnienia i percepcji struktur dźwiękowych.  

Stąd badając dźwięki należy badać również przestrzenie w których owe 
dźwięki wybrzmiewają. Badając dźwięki – muzyczne i niemuzyczne, 
powinniśmy uważnie przyglądać się nie tylko im samym, ale także ich 
scenom i przestrzeniom – mając na uwadze również to, że dziś dzięki 
technologii możemy sami takie dźwiękowe sceny projektować i przenosić, 
tworzyć nie tylko tradycyjnie rozumiane utwory muzyczne, ale soundscapes, 
przestrzenie dźwiękowe, dźwiękowe pejzaże, kompletne audialno-
przestrzenne struktury naszego współczesnego otoczenia, łączące się 
synkretycznie z przestrzeniami innych zmysłów. Dlatego współczesny design 
wizualny powinien ściśle łączyć się z sound designem. 
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Анатацыя. Артыкул прысвечаны даследаванню фаўсціянскіх топасаў і 

матываў у нямецкай, польскай і беларускай культурах. Разглядаецца 
ўздзеянне фаўсціяны на канцэптуальныя філасофскія праблемы, закранутыя 
ў творах нямецкіх, беларускіх, польскіх аўтараў, на спецыфіку стварэння 
мастацкіх вобразаў. 

The abstract. The article is dedicated to the study of the Faust-concept topos 
and motives in german, polish and Belarusian cultures. The author also considers 
the impact of the Faust-concept on the conceptual philosophical problems raised 
in the works of German, Polish and Belarusian authors, and on the specific way 
of creating artistic images. 

Ключавыя словы: фаўсціяна, матыў, топас, міжкультурная 
камунікацыя, Фаўст, пан Твардоўскі. 

Keywords: Faust-concept, motive, topos, intercultural communication, Faust, 
pan Twardowski. 

У падрыхтоўцы сённяшніх спецыялістаў, у тым ліку і студэнтаў 
спецыяльнасці “Дызайн”, важна ўлічваць веданне розных аспектаў 
развіцця сусветнай культуры, асабліва калі гэта тычыцца 
міждысцыплінарных сувязей і міжкультурнай камунікацыі. Асабліва 
актуальным гэта становіцца ў святле скіраванасці айчыннай адукацыі на 
Балонскі працэс. Яркім прыкладам гэтага могуць служыць міфалагемы, 
вобразы і сюжэты, якія з’яляюцца ў розных еўрапейскіх культурах  
і знайшлі праяву ў розных відах мастацтва. 

Беларуская культура, цесна знітаваная з заходнееўрапейскай 
культурнай традыцыяй, яшчэ з сярэднявечнага перыяду вяла з ёй 
актыўны дыялог, у выніку якога ў мову ўваходзілі ва ўжытак новыя 


