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ABSTRACT: The aim of this article is to analyze Jerusalem’s soundscape as depicted in 
the works of the Israeli writer Amos Oz, employing the notion of a “soundscape” created 
by the Canadian musicologist R. Murray Schafer and developed within the interdisci-
plinary field of “sound studies”. Oz’s literary vision of Jerusalem refers mainly to the 
period of the riots and armed attacks in the 1940s, as well as to the later division of 
this city that lasted until 1967. The most distinctive and most often presented sounds, 
the so called soundmarks, in Oz’s prose create the specific character of Jerusalem and 
its identity as distinct from the rest of Israel. It is depicted as an outlying, gloomy 
and “distrustful” city that is overwhelmed with fear. The sounds of nature, such as 
reverberations of wind or voices of wild and domestic animals (howling of jackals, 
barking of dogs or caterwauling of cats) merge with the sounds belonging to the sphere 
of culture (clangour of bells, tunes of the piano), as well as with those of firings and 
explosions. Because of the lack of noise generated by cars, the soundscape of Jerusalem 
is typical of rustic spaces rather than of the spaces of other modern cities: all sounds, 
even the most low-keyed rustles and humming, are audible in its dominant silence.
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CECHY JEROZOLIMSKIEJ AUDIOSFERY W UTWORACH AMOSA OZA

Literacki zapis jerozolimskiej audiosfery,  czyli charakterystycznego dla tego miasta 
środowiska dźwiękowego1, pojawia się w wielu powieściach oraz opowiadaniach Amosa 
Oza. W takich utworach jak Michael szeli [„Mój Michał”], 1968 ;   Hamacaw haszliszi 
[„Fima”;  dosł. ‘trzeci stan’], 1991; Panter bamartef [„Pantera w piwnicy”], 1995; Sipur al 
ahawa wechoszech [„Opowieść o miłości i mroku”], 2002; Har haeca hara’a [„Wzgórze 

* Artykuł przygotowany na podstawie referatu wygłoszonego podczas Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowej „Poetyki doświadczenia przestrzennego”, zorganizowanej w dniach 8–9 czerwca 
2017 r. przez Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie 
w Białymstoku.

1 Pojęcia pejzażu dźwiękowego oraz audiosfery, choć bywają stosowane wymiennie, różnią się 
nieco pod względem zakresu znaczeniowego. Podczas gdy audiosfera oznacza istniejące obiektywnie 
środowisko dźwiękowe (zespół dźwięków charakterystycznych dla danego miejsca), pejzaż dźwiękowy 
stanowi jednostkową interpretację audiosfery, uwzględniającą „tego, kto słucha”. Innymi słowy, jest – 
jak wyjaśnia muzykolog i kulturoznawca Robert Losiak – środowiskiem akustycznym „odczuwanym 
przez człowieka i postrzeganym (ujmowanym, waloryzowanym) w ludzkiej perspektywie”. Robert 
Losiak, Malowniczość pejzażu dźwiękowego. O pewnym aspekcie estetycznego doświadczenia audios-
fery, „Teksty Drugie” 2015, nr 5, s. 46. Por. Raymond Murray Schafer, The Soundscape: Our Sonic 
Environment and the Tuning of the World, Destiny Books Rochester, Vermont 1994; Sebastian Bernat 
(red.), Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Prace komisji krajobrazu 
kulturowego, t. XI, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego, Lublin 2008.
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Złej Rady”], 1976 czy Habsora al-pi Jehuda [„Judasz”], 20142, Amos Oz kreuje obraz 
Jerozolimy począwszy od „czasu zamieszek i strzelanin”, jakim był schyłkowy okres 
Mandatu Brytyjskiego, poprzez lata 50. i 60., kiedy Jerozolima pozostawała miastem 
przeciętym na pół murem z betonu i drutu kolczastego, i strzeżonym po obu stronach 
– jordańskiej oraz izraelskiej – przez uzbrojonych snajperów3, aż po późniejsze dekady 
XX stulecia.   

Dźwięki, jakie w utworach Amosa Oza kształtują pejzaż  dźwiękowy  Jerozolimy, 
czyli specyficzne dla danego obszaru, powszechnie w nim występujące i rozpoznawal-
ne soundmarks4, nie są reprezentatywne dla nowoczesnych metropolii. Na plan pierw-
szy wysuwają się bowiem odgłosy naturalne: obok wydarzeń słuchowych związanych 
z takimi zjawiskami atmosferycznymi jak wiatr, deszcz czy burza, występują tutaj głosy 
zwierząt żyjących w najbliższym i dalszym otoczeniu człowieka (szczekanie psów oraz 
wrzaski ulicznych kotów mieszają się z wyciem szakali i skowytem lisów, które nocami 
podchodzą z otaczających miasto, półpustynnych terenów). Podobnie rustykalny charakter 
nadają tej przestrzeni głosy ptaków występujących głównie na terenach wiejskich (pianie 
kogutów, nawoływanie puchacza, kukanie kukułki i krakanie wrony) oraz brzęczenie much. 

Natomiast spośród sygnałów akustycznych bezpośrednio generowanych przez ludzi, 
wyróżnić można dźwięki mowy artykułowane w różnych językach (nawoływania 
w jidysz przez handlarzy starzyzną, a także kłótnie, łajania i krzyki w tym języku, 
gardłowe dźwięki arabskiej mowy czy wplatane w dialog słowa rosyjskie albo polskie), 
odgłosy fizjologiczne (zawodzenie, krzyki, jęki, kaszel) oraz odgłosy kroków. 

Do grupy dźwięków cywilizacyjnych związanych z rozwojem technologicznym, 
a więc generowanych przez ludzi pośrednio, należą z kolei odgłosy silników mecha-
nicznych i pojazdów, pisk opon, warkot motorów, gwizd lokomotywy, a także wybuchy 
bomb i strzały z broni palnej. Równie często Oz przywołuje dźwięki należące do sfery 
kultury, które ukazują Jerozolimę jako miasto wielu narodów i religii. Śpiew muezina, 
jękliwa muzyka arabska oraz zakorzenione w pejzażu fonicznym Jerozolimy bicie dzwo-

2 Cytowane fragmenty prozy Amosa Oza w polskim przekładzie zaczerpnięte zostały z następu-
jących wydań: Mój Michał, przeł. z ang. Urszula Łada-Zabłocka, Czytelnik, Warszawa 1991 (dalej 
używam skrótu: MM); Opowieść o miłości i mroku. Powieść autobiograficzna, przeł. z hebr. Leszek 
Kwiatkowski,  Muza, Warszawa 2005 (dalej: OMM); Czarownik swojego plemienia. Eseje, wybór 
i przekł. z ang. Danuta Sękalska, posłowie Stefan Bratkowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004 
(w skrócie: Cz SP); Wzgórze Złej Rady, przeł. z hebr. Agnieszka Jawor-Polak, Wydawnictwo Cykla-
dy, Warszawa 2009 (skrót: WZR); Judasz, przeł. z hebr. L. Kwiatkowski, Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 2014 (skrót: J). Cyfra podana obok skrótu oznacza numer strony. 

3 Na temat Brytyjskiego Mandatu Palestyny, czyli terytorium mandatowego, jakie istniało w latach 
1922–1948 na Bliskim Wschodzie zob. Mandate for Palestine, w: Encyclopedia Judaica, vol. 11, 
Keter Publishing House, Jerusalem 1972, s. 862. Podczas Wojny o Niepodległość w 1948 r. woj-
ska izraelskie zajęły Zachodnią Jerozolimę, natomiast Wschodnia Jerozolima została zdobyta przez 
Jordańczyków. Aż do Wojny Sześciodniowej w 1967 r. miasto było przecięte granicą. Po wojnie, 
w czasie której Izraelczycy zajęli Zachodni Brzeg Jordanu wraz ze Wschodnią Jerozolimą, Izrael 
połączył obie części miasta. Zob. Jerzy Piotrowski, Spór o Palestynę, Wydawnictwo Min. Obrony 
Narodowej, Warszawa 1983; David K. Shipler, Arabowie i Żydzi w Ziemi Obiecanej, z ang. przeł. 
Jerzy Jan Górski, Jan Kabat, Witold Nowakowski, „Świat Książki”, Warszawa 2003; https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Wojna_domowa_w_Mandacie_Palestyny [31.01.2017]. 

4 Por. Paul Rodaway, Sensuous Geographies: Body, Sense and Place, Routledge, London, New 
York 1994, s. 87–88.
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nów, będące także stałym elementem europejskiego krajobrazu dźwiękowego, mieszają się 
z muzyką klasyczną, jaka płynie z dzielnic zamieszkałych przez aszkenazyjskich Żydów.

 Symptomatyczną cechą jerozolimskiej audiosfery w utworach Oza jest brak szumu 
aut, czyli dominującego składnika warstwy fonicznej współczesnej przestrzeni miejskiej. 
Ów szerokopasmowy szum, który przytłumia pojedyncze sygnały akustyczne i sprawia, 
że „ginie perspektywa . Wszystkie dźwięki dochodzą z bliska”5, współtworzy charakte-
rystyczny dla miasta,  zatłoczony i hałaśliwy pejzaż dźwiękowy – przez kanadyjskiego 
kompozytora i muzykologa Raymonda Murraya Schafera nazwany pejzażem lo-fi. Opisu-
jąc przestrzeń audialną Jerozolimy, Amos Oz kreuje jednak inny, bliższy naturze pejzaż 
dźwiękowy hi-fi6, który cechuje się niewysokim poziomem zakłóceń, a zatem nie zaburza 
przestrzennej orientacji w środowisku akustycznym i nie ogranicza odczucia rozległości 
przestrzeni. W literaturze przedmiotu pejzaż hi-fi utożsamiany jest ze spokojniejszą niż 
miasto wsią, z nocą jako porą kojarzoną z uciszaniem odgłosów dnia oraz z czasem 
historycznym poprzedzającym rewolucję przemysłową, kiedy brak pojazdów silnikowych 
oznaczał zarazem niższy poziom hałasu7. 

W wolnym od cywilizacyjnego szumu pejzażu hi-fi, podstawę słuchowych zdarzeń 
stanowi antyteza  dźwięku, czyli cisza, pozwalająca na usłyszenie pojedynczych, nawet 
najlżejszych szelestów i szmerów.   Cisza Jerozolimy nie konotuje jednak wyłącznie 
pozytywnych znaczeń8.  Generalnie, jak stwierdza muzykolog i kulturoznawca  Mariusz 
Gradowski:

Cisza nie jest stanem naturalnym miasta, nie jest nią krystaliczny pejzaż hi-fi. Naturalnym 
stanem miasta jest hałas, zgiełk, szumy. Nie mamy szans pamiętać tego, co tworzyło pejzaż 
dźwiękowy zanim pojawiły się samochody, samoloty i tramwaje. To jest nasze środowisko 
naturalne.  W nim wszystko staje się sygnałem ważnym, takim, na który zwraca się uwagę. 
Jeśli doprowadzić tę myśl do skrajności – [...] wtedy okaże się, że dźwiękowy pejzaż 
dużego miasta jest – paradoksalnie – pejzażem hi-fi par excellence9. 
 
W opisach Jerozolimy, jakie przynosi proza Amosa Oza, cisza nasycona zostaje dwo-

jakim znaczeniem, staje się bowiem zarówno dźwiękowym ekwiwalentem zamknięcia, 
zamierania, obcości i lęku , jak i sygnałem wejścia w  wymiar sakralny:

W każdy sobotni wieczór w Jerozolimie ma miejsce swoisty cud: wszystkie dźwięki, 
nawet hałasy wywołane przez dzieci z podwórka, przez samochody, psy, nawet piosenka 
w radiu – może Brachy Zefiry? – wtapiają się w ciszę. Nawet krzyki na biegnącej w dół 
ulicy. Nawet samotna seria z karabinu maszynowego od strony Sanhedrii. Wszystko okrywa 

5 R. Murray Schafer, Muzyka środowiska, przeł. Danuta Gwizdalanka, w: Christoph Cox, Daniel 
Warner (red.), Kultura dźwięku: teksty o muzyce nowoczesnej, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2010, s. 56.  

6 Ibidem.
7 Zob. Tomasz Misiak, Dźwięk, technologia, środowisko... muzyka? Na pytania odpowiadają 

 Lidia Zielińska, Marek Chołoniewski i Krzysztof Knittel, „Kultura Współczesna” 2012, nr 1, s. 15.
8  Na temat ciszy w dzisiejszym świecie pisze norweski podróżnik i filozof, Erling Kagge. Zob. 

Erling Kagge, Cisza. Opowieść o tym, dlaczego straciliśmy umiejętność przebywania w ciszy i jak 
ją odzyskać, przeł. Iwona Zimnicka, Muza, Warszawa 2017 .

9   Mariusz Gradowski,  R. Murray Schafer – pan od przyrody?, „Glissando”; www.glissando.pl/
tekst/r-murray-schafer-pan-od-przyrody-2/ [20.04.2017].
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się ciszą. Innymi słowy, w sobotnie wieczór przed zakończeniem szabatu w Jerozolimie 
panuje cisza idealna. Daleko i blisko rozdzwaniają się dzwony kościołów i klasztorów, 
i też wchłania je cisza. (WZR 182)10.

Cisza, która najczęściej pojawia się w kontekście określonej pory dnia i roku – zimo-
wej nocy lub chłodnego, jesiennego wieczoru11 – jest ciszą leżącego na skraju pustyni, 
„zaryglowanego miasta”, które jakby zastyga ze strachu w oczekiwaniu na to, co może 
się wydarzyć: 

Na Jerozolimę spadł gwałtownie zmierzch. W oddali widać było łyse wzgórza, a na nich 
samotne wieże. Dalekie zbocza usiane były chatami. Zaułki wypełniły cienie i szelesty. 
Całe miasto uległo bolesnej tęsknocie. W oknach zapalały się pierwsze światła elektryczne. 
Nastało pełne napięcia oczekiwanie, jakby w każdej chwili mógł się rozlec nowy, nie-
znany dźwięk. Ale ze wszystkich stron dochodziły wyłącznie znajome odgłosy, kobiece 
utyskiwanie, skrzypienie żaluzji, wrzask roznamiętnionego kocura wśród podwórzowych 
śmietników. I gdzieś bardzo daleko dzwon. (WZR 10).

W ciemności, która intensyfikuje percepcję słuchową, niemal każdy dźwięk  – jak 
zauważa Katarzyna Marak, wiążący „zawsze [...] swą obecność z pewną dozą niewie-
dzy i niesamowitości”12 – może być interpretowany na różne sposoby. Nawet pozornie 
asemiotyczne, zwykłe i banalne odgłosy ludzkich kroków, kaszlu, wody gulgoczącej 
w rurach kanalizacyjnych, silników pojazdów mechanicznych i opon na mokrej nawierzch-
ni, a także wszelkie szelesty, skrzypnięcia i szmery, nabierają wówczas dodatkowych 
sensów. Przynosząc jedynie cząstkowe, niepełne informacje –  fonię zamiast obrazu  – 
poruszają wyobraźnię oraz  stają się oznaką bądź zwiastunem czegoś groźnego:

W jakimś mieszkaniu pojękiwanie kobiety […] Pisk opon. To rower mleczarza. Jego 
lekkie kroki na podeście. Przytłumiony kaszel. (MM 82). 

Posępnie gulgotało w przewodach kanalizacyjnych. (MM 216).

10 Chociaż w utworach Amosa Oza trudno dostrzec takie uporządkowanie tekstu, które miałoby 
na celu jego umuzycznienie, niemniej wiele przywoływanych tutaj wyrazów ma wartość dźwiękona-
śladowczą, np. zimzum zwuwim – ‘brzęczenie much’ czy jewawot muezin – ‘zawodzenie muezina’. 
Zob. Amos Oz, Har haeca hara’a [„Wzgórze złej rady”], Keter, Jerozolima 2009, s. 28, 144.

11 Często pojawiający się w utworach Amosa Oza motyw nocy przywodzi na myśl związki z lite-
rackim nokturnem. Por.  Elżbieta Zarych, Nocna rozmowa – nokturn w muzyce, literaturze i malarstwie 
romantyzmu, „Teksty Drugie” 2015, nr 5, s. 357–385.

12 Katarzyna Marak, Odgłosy w bezgłosie: niesamowitość dźwięku według Davida Toopa, „Teksty 
Drugie” 2015, nr 5, s. 75. W opracowaniach rozpatrujących środowisko dźwiękowe w kontekście 
badań nad fantastyką grozy, ciszy nadana została szczególna rola. Katarzyna Marak, nawiązując do 
spostrzeżeń i refleksji angielskiego muzykologa Davida Toopa, autora książek będących jednym 
z głównych punktów odniesienia dla sound studies, zwraca uwagę na ogromny potencjał dźwięku 
w budowaniu nastroju grozy: „Odgłosy w ciemności, cisza, w której coś jednak można usłyszeć – 
wszelkie dźwięki, których źródło ukryte jest przed wzrokiem lub które zdają się nie mieć celu ani 
sensu, wzbudzają niepokój i przerażenie. Wśród tych zjawisk na szczególną uwagę zasługuje właśnie 
cisza”. Ibidem, s. 77, 81. 
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Każdy samochód przejeżdżający ulicą wydawał przeciągły świst opon na przesiąkniętym 
wilgocią asfalcie. (MM 216). 

Niewyraźne dalekie zawodzenie – krzyk kobiety czy też melodia w radiu. (MM 231).

O jedenastej kładę się do łóżka. W przyległej ścianie przebiega rura kanalizacyjna. Odgłosy 
lejącej się niewidocznej wody. Kaszel. Wiatr. (MM 107).

Mury odbijały fałszywie echo naszych kroków, brzmiących głucho i przeciągle. 
(MM 18)

Podobnie jak w powieści Oza Mój Michał, także w opowiadaniach z tomu Wzgórze 
Złej Rady, wychwytywane z ciemności odgłosy pobudzają wyobraźnię bohatera-narratora, 
tworząc tym samym atmosferę przygnębienia i strachu:

Nocami z okolicznych dolin dobiegały szmery i szelesty. Po bezbronne domy uparcie 
sięgała dzikość żyjąca w skałach i łańcuchach górskich. Gdzieś niedaleko wyły szakale. 
Krew zastygała w żyłach na myśl o tym, jak miękko i czujnie stąpają wśród rabatek, 
ocierają się o zapuszczone żaluzje, może nawet wchodzą na taras. (WZR 34)13.

Postawę emocjonalną podmiotu słuchającego wobec percypowanych zjawisk dźwięko-
wych, naznaczoną lękiem i niepewnością, sygnalizują słowa o negatywnym nacechowaniu 
emocjonalnym (na przykład hebr. amumot – „głucho” czy zijefu – „fałszowały”), a także 
te wyrazy, które wskazują miejsca, skąd dźwięk się rozchodzi oraz towarzyszące temu 
okoliczności, w sposób niedokładny, bez jednoznacznego nazywania. Są to najczęściej 
zaimki nieokreślone typu „coś” (hebr. dwar-ma) bądź frazy wskazujące jakieś nie do 
końca sprecyzowane lokalizacje zdarzeń dźwiękowych, na przykład „na obcym podwórku” 
(hebr. bechacer zara) czy „dalekie zawodzenie” (hebr. jelala merachok):14

 
Szczekanie psów na podwórkach. Musi się tam dziać coś przerażającego i psy to widzą, 
a ja nie (MM 82). 

W naszej dzielnicy żyły psy, które gdy coś je rozzłościło lub przestraszyło w ciepłym 
mroku,  wahały się czasem nocą między szczekaniem a wyciem. (WZR 84).

Na którymś podwórku piał zagniewany kogut. (MM 82). 

 I jeszcze gdzieś z dala zawodzenie muezina, a może raczej głodnego szakala z lasku Tel 
Arza. (WZR 36).

13 Jak pisze Hans Biederman, „Szakal uchodził za zwierzę krążące wokół miejsc pochówku, 
dlatego jego pojawienie się uważano za zapowiedź śmierci”. Hans Biederman, Leksykon symboli, 
tłum. Jan Rubinowicz, Muza, Warszawa 2001, s. 354.

14 Zob. Amos Oz, Michael szeli [Mój Michał], Keter, Jerozolima 1990, s. 65; Amos Oz, Har 
haeca hara’a…, op. cit., s. 28.
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Związek pomiędzy złym stanem psychicznym podmiotu a jego wzmożoną zdolno-
ścią wychwytywania z otoczenia najlżejszych dźwięków po to, aby nadać im określone, 
wysoce subiektywne znaczenia, opisuje Katarzyna Marak:

[…] postacie wystawione na atmosferę przygnębienia, samotności lub strachu wychwytują 
w ciszy dźwięki, które zazwyczaj byłyby ledwo słyszalne lub takie, które wydają się im 
nieprawidłowe; emocje wyolbrzymiają lub wykrzywiają postrzegane sygnały, w efekcie 
zarówno cisza, jak i półsłyszane, półwyobrażone  dźwięki stają się prześladowcze i zło-
wrogie, tworząc zmysłowo-emocjonalną więź pętającą bohatera15.

DŹWIĘK A PERSPEKTYWA PRZESTRZENNA 
– ODGŁOSY NATURALNE I GENEROWANE PRZEZ LUDZI

Nasłuchiwanie, które łączy się z interpretacją dźwiękowych sygnałów, jest jednym ze spo-
sobów odczuwania przestrzenności.     Jak zauważa muzykolog i antropolog Robert Losiak 

[…] obecność dźwięku w danym tu-oto miejscu uświadamia fakt obecności przestrzeni; 
jej rozległość, kształt, a także materię, która pochłania lub odbija dźwięk. Dźwięk staje 
się w ten sposób uzmysłowieniem przestrzeni, służy jej estetycznej – w ścisłym tego 
słowa znaczeniu – identyfikacji16. 

Zdaniem Losiaka, to właśnie perspektywa przestrzenna, która pozwala na umiejscowie-
nie dźwięków w przestrzeni, ujawnia zbieżność percepcji audialnej oraz wizualnej. Łącząc 
 z estetycznym doświadczaniem pejzażu dźwiękowego kategorię malowniczości17,  Losiak 
wskazuje na różnice w walorach brzmieniowych obszarów odmiennych pod względem 
topograficznym: podczas gdy 

w nadmorskim pejzażu dźwiękowym charakterystyczne dla niego dźwięki (szum fal, krzyk 
mew, niekiedy sygnały statków) dochodzą nagle i milkną w nierozpoznanym oddaleniu,

w rejonach górskich 

dźwięki rozchodzą się szeroko w rozległej przestrzeni, odbijają się od ściany gór, nikną 
długo w czeluści kotlin i wąwozów. Nad szczytami zapada często długa, milcząca, złowroga 
cisza. Kiedy indziej dźwiękowe władanie nad okolicą przejmuje wiatr, który świszcze, 
wyje, gwiżdże w szczelinach skalnych, załomach, konarach drzew. [...] charakterystyczne 
dla tych rejonów i wyraźnie dominujące odgłosy: silny, wibrujący dźwięk dzwonu kościoła 
w pobliskiej wsi, przeciągłe, przeszywające ujadanie psa. Dźwięki te docierają powoli, 
jakby z ociąganiem [pogrubienie  – B.T.]18.

15 K. Marak, op. cit., s. 82.
16 R. Losiak, Słuchanie i wołanie. Przestrzeń w doświadczeniu fonicznym, „Tematy z Szewskiej” 

2011, nr 1 (5), s. 111.
17 Chociaż kategoria malowniczości wydaje się przywoływać jedynie kontekst wizualny, czyli 

naoczne percypowanie otaczającej przestrzeni, niemniej przy uwzględnieniu roli perspektywy prze-
strzennej może także posłużyć interpretacji środowiska dźwiękowego. R. Losiak, Malowniczość pej-
zażu dźwiękowego. O pewnym aspekcie estetycznego doświadczenia audiosfery, „Teksty Drugie” 
2015, nr 5, s. 47.

18 Ibidem, s. 54–55.
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Na specyfikę jerozolimskiej audiosfery wpływają między innymi wyżynno-górzysty 
charakter ukształtowania terenu oraz warunki klimatyczne, szczególnie wiatr znad pustyni. 
Narrator, który w Jerozolimie nasłuchuje nocą odgłosów dochodzących zza ściany, jest 
w stanie usłyszeć i zidentyfikować wszelkie, nawet najbardziej przytłumione i niewyraźne  
dźwięki oraz określić w przybliżeniu miejsce i dystans, z jakich się one rozchodzą. Zróż-
nicowanie odgłosów pod względem  odległości od podmiotu słuchającego (dalekie–bliskie), 
a także ich „cech jakościowych”, takich jak czas wybrzmienia, barwa czy dynamika19 
– od ledwo słyszalnych szelestów i szmerów po huk wybuchów  – jest cechą opisywanej 
przez Oza przestrzeni audialnej Jerozolimy.   Szeroką paletę dźwięków generuje między 
innymi często przywoływany w tych utworach wiatr. Będąc jednym z dynamizujących, 
ruchowych składników przestrzeni, wiatr powoduje  zarówno szelest liści, porzuconych 
papierów, wywieszonego prania, jak i ostrzejsze dźwięki, takie jak świst, brzęk tłuczonego 
szkła oraz łomotanie  wywołane uderzeniami w blaszane elementy dachów i balkonów: 

 Podnosi śmieci, zawiruje nimi i ciska w staroświeckie okiennice. [...] To tu, to tam wiatr 
pochwytuje jakieś bezwolne drzwi i wali nimi, aż w oddali rozlega się brzęk tłuczonego 
szkła. (MM 168–169).

Wiatr miota zeschłymi liśćmi z jednego podwórka na drugie wyludnione podwórko. Przed 
świtem w dzielnicy Mekor Baruch kawałki falistej blachy wygrywają melodie na balko-
nach. (MM 168).

Wywieszone pranie szeleściło na sznurach rozciągniętych ponad ulicą. (MM 82).  

[Wiatr] Szeleści skrawkami papieru, po czym porzuca je, nie znajdując w tym żadnej 
przyjemności. (MM 148).

Wiatr, którego destrukcyjna działalność staje się zmetaforyzowanym odpowiednikiem 
przemocy, spustoszenia i gwałtu, jakich Jerozolima raz po raz doświadczała w swojej historii, 
szczególnie często przybiera ożywioną, animalizowaną bądź antropomorfizowaną postać. 
W świecie przedstawionym to miasto pozostawało zawsze bezbronne wobec ataków zimo-
wego wiatru, który „wył i kąsał” (MM 32), „przemawiał do cyprysów wrogim, uciszającym 
tonem” (MM 32), „w zamknięte okiennice walił pięściami” (OMM 344), „maltretował 
klapy kubłów na śmieci przy bramach domów, straszył czarne cyprysy i bezpańskie psy, 
czarnymi palcami sprawdzał, jak mocno trzymają się blaszane balie wiszące na barierkach 
balkonów” (OMM 290). Stanowiąc niewidzialny, choć rozpoznawalny po skutkach skład-
nik rozciągającej się tuż za murami domów niebezpiecznej przestrzeni zewnętrznej, wiatr 
z łatwością odnajduje drogę także do psychiki bohaterów, „Buduje – jak pisze Leszek 
Małczak – klaustrofobiczne korytarze, wytwarza nastrój osaczenia, powoduje, że człowiek 
czuje się samotny”20. Pogrążająca się w szaleństwie bohaterka-narratorka powieści Mój 
Michał, odgłosy gałęzi bijącej w okno i grzechotanie blachy interpretuje nie jako wynik 
działalności wiatru, lecz jej wyimaginowanych prześladowców  – arabskich bliźniaków21: 

19 Amos Oz, Słuchanie i wołanie. Przestrzeń w doświadczeniu…, op. cit., s. 111. 
20 Leszek Małczak, Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecz nym 

piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, s. 168.
21 W świecie powieściowym Oza, wiatr buszujący po Jerozolimie symbolizuje zarówno zewnętrz-

ne, niszczycielskie siły, jak i niepokój przybyłych z Europy mieszkańców, wciąż niepewnych w obec-
ności „Innych” i rozdartych pomiędzy  Syjonem jako miejscem powrotu a utraconą „rodzinną” Europą. 
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Wiatr grzechocze falistą blachą, którą mieszkańcy pokrywają balkony i dachy. Ten dźwięk 
również przyczyniał się do nieustannie powracającej depresji. Pod koniec nocy obydwaj 
[bliźniacy – B. T.] cichutko unoszą się w pobliżu. Nadzy do pasa, bosi i beztroscy prze-
mykają się na zewnątrz. Zaciśniętymi dłońmi bębnią w falistą blachę, ponieważ mają 
rozkaz straszyć psy, doprowadzając je do szału. Przed świtem szczekanie psów przechodzi 
w bezładne wycie. Na zewnątrz bliźniacy unoszą się na wietrze. Czuję to. Słyszę stąpanie 
ich bosych stóp. Śmieją się do siebie bezgłośnie. Jeden drugiemu staje na ramionach 
i wspina się do mnie po figowym drzewie rosnącym w ogrodzie. Mają instrukcje, by 
uchwycić gałąź i uderzać nią w moje okiennice. Raz spróbowali rzucić szyszką. (MM 105). 

Natomiast realne i bezpośrednie zagrożenie komunikują dźwięki będące sygnałem 
nieustannie tlącego się, zbrojnego konfliktu. Słyszalne są one nie tylko z oddali, ale 
 niekiedy również z bliska: 

Pojedynczy strzał w dalekiej ciemności, gdzieś na północy. Odległy warkot motoru. 
(MM 82).

Nad ranem dziesiątego października usłyszałam odległy huk ciężkich maszyn. Był to 
niski grzmot, który zdawał się przytłumiać jakąś gwałtowną, narastającą energię. Nieda-
leko naszego domu, wewnątrz murów otaczających koszary Schneller, startowały czołgi. 
Głucho dudniły na swoich gąsienicach. (MM 168–169).

W owym czasie w Jerozolimie niemal co wieczór słychać było odległe strzały. (WZR 79).  

W klarownym letnim powietrzu słychać brzęczenie much, krakanie wrony i odległy warkot 
brytyjskiego samolotu gdzieś na południu, nad wzgórzami wokół Betlejem. (WZR 174).

W ciemności rozległ się nagle głuchy strzał, po nim rozdarła ciszę krótka salwa wyraź-
niejszych, znacznie bliższych. [...] Po salwie wystrzałów znów na Jerozolimę opadła cisza 
zimowej nocy. (J 233)

Konkretyzując źródła dźwięków, narrator Oza określa zarazem ich charakter i sprawców; 
domyśla się, które odgłosy  oznaczają zwiększoną aktywność żydowskiego podziemia wal-
czącego o niepodległe państwo, a które należą do przemieszczających  się wojsk brytyjskich: 

[...] budzą mnie przenikliwe odgłosy strzelaniny. Dzisiejszej nocy chłopcy z Ecel czy Lechi 
znów zaatakowali posterunki brytyjskie, a może zaczęły się już pierwsze rozpoznawcze 
walki nowej wojny. ( WZR 151).

Ostatniej nocy dobiegł mnie ryk silników od strony ulicy Chancellora. Kolejna angielska 
kolumna zmierza na północ, w stronę portu w Hajfie. (WZR 210).

Potem zgasiłem światło i nasłuchiwałem dalekiego warkotu silników. Pewnie kolumna 
wojsk brytyjskich zmierza w kierunku Ramalli i wzgórz otaczających Nablus. Senny 
i otępiały wyobrażałem sobie opustoszałe doliny, biedne wioski, kamienne domy. [....] 
żar ognisk [...] szelest ostów, zapach końca lata i kolumnę brytyjskich dżipów pnących 
się na przygaszonych światłach po krętej górskiej drodze. [...].  Potem usłyszałem jakieś 
szepty na schodach. (WZR 149).
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W zdarzeniach słuchowych, które sygnalizują obecność zjawisk o różnorodnej prowe-
niencji, zawarta jest nie tylko informacja o grożącym niebezpieczeństwie. Dźwięki (lub 
ich brak) wyznaczają również czas egzystencjalny i czas świąteczny, bywają źródłem 
estetycznych przyjemności i wzruszeń, a w przestrzeni miejskiej lokalizują  enklawy spo-
łecznego prestiżu, stając się przy tym nośnikiem wiedzy na temat pochodzenia i stylu 
życia mieszkańców.

 Szczególną właściwość jerozolimskiej audiosfery stanowi opozycja pomiędzy odgło-
sami, które przez ludzi Zachodu identyfikowane są z Orientem (wycie szakali, śpiew 
muezina, krzyki Arabów), a klasyczną muzyką z kręgu europejskiej kultury, jak utwory 
fortepianowe Schuberta i Chopina. Amos Oz wielokrotnie w swoich utworach wska-
zywał te dzielnice Jerozolimy, które powszechnie obdarzane były większym prestiżem 
i w których nie dominowała atmosfera prowincjonalnej monotonii i przeciętności.  Jak  
wspominał w Opowieści o miłości i mroku, ta część Jerozolimy, w której za czasów 
Mandatu Brytyjskiego kwitło życie artystyczne, leżała z dala od jego rodzinnej dzielnicy 
Kerem Awraham, mianowicie „w Rehawii, skąpanej w zieleni i dźwiękach fortepianu” 
(OMM 7). To właśnie z Rehawii, jak też z innych dzielnic zamieszkałych przez aszke-
nazyjskich uczonych i artystów22, płynie muzyka  klasyczna:

 
Zdarzało się, że [z Rechawii] dobiegały melancholijne, uporczywe dźwięki fortepianu, 
błagalne prośby, pełne rozpaczy i dumy. (WZR 16). 
 
[...] dolatują go dźwięki samotnej wiolonczeli. (WZR 22). 
 
Wszyscy mieszkańcy po zmierzchu zamykali się w swoich domach. Madame Jabrowa grała 
co wieczór na fortepianie, a jej siostrzenica Lubow Biniamina wygrywała na wiolonczeli 
melodie, od których ściskało się serce. (WZR 35).

Czasem w letnie południe, gdy Jerozolima płonie żywym ogniem, znękana pustynnym 
światłem, zdarza mi się słyszeć przez opuszczone żaluzje płaczliwą skargę pianina pani 
Kołodny. (WZR 217).

Relacje przestrzenne pomiędzy źródłem dźwięków a podmiotem percepcji można 
odczytywać nie tylko w kategoriach akustycznych,  albowiem za pośrednictwem wrażeń 
słuchowych narrator odnajduje w Jerozolimie atmosferę przedwojennych miast Europy 
Środkowo-Wschodniej. Aktywizujące pamięć nostalgiczne dźwięki, które słyszy „przez 
opuszczone żaluzje”, stają się wyrazem tęsknoty za utraconymi miejscami i zarazem 
metonimią wszystkiego, od czego zamieszkujący Jerozolimę imigranci i uchodźcy zostali 
odcięci. Elegijna muzyka Schuberta i Chopina23 w bliskowschodnim krajobrazie pozostaje 

22 Inna linia podziału przebiega pomiędzy świecką dzielnicą Rehawia, zamieszkiwaną w XX stu-
leciu przez wiele znamienitych osobistości, jak filozof Hugo Bergmann czy przywódcy państwa 
izraelskiego (Dawid Ben-Gurion, Golda Meir), a sąsiadującą z Rehawią, ubogą dzielnicą Sza’are 
Chesed, zbudowaną dla charedim, czyli wyznawców konserwatywnego, przeciwnego sekularyzmowi 
i zachodniemu stylowi życia, judaizmu ultraortodoksyjnego. Zob. online: https://en.wikipedia.org/
wiki/Rehavia; https://en.wikipedia.org/wiki/Sha’arei_Hesed [5.11.2017].

23 Utwór Chopina usłyszany „w jerozolimskim zaułku” jest też tematem  wiersza Władysława 
Broniewskiego Mazurek Szopena, z tomu Bagnet na broń, wydanego w Jerozolimie w 1943 r.: „Cisza 
otula nas senna, / o moja przyjaciółko… I nagle!  – mazurek Szopena w jerozolimskim zaułku! / 
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jednak „intruzem”.  Przekraczając symboliczne granice „własnego terytorium”, wydaje 
się anektować cudzą przestrzeń:  

 
W Tel Arza, na północy Jerozolimy, mieszka starsza pani, pianistka. Gra nieustannie 
i niezmordowanie. Przygotowuje się do recitalu utworów Schuberta i Chopina. Samotna 
wieża Nabi Samwil stoi na szczycie wzgórza zwrócona na północ, stoi nieruchomo poza 
granicą; i nocą, i dniem spogląda na starszą pianistkę, która siedzi sobie niewinnie przy 
fortepianie, zwrócona plecami do otwartego okna. Nocą wieża chichocze, wysoka, smukła 
wieża chichocze i jakby szepcze do siebie: „Chopin i Schubert”. (MM 96).

Ten metaforyczny obraz sygnalizuje nie tylko  wyrażający się w konflikcie etnicz-
no-kulturowym brak porozumienia pomiędzy dwoma sąsiadującymi nacjami,   ale także 
alienację estetyczną: upersonifikowana, samotna wieża meczetu w arabskiej wiosce Nabi 
Samwil24 na Zachodnim Brzegu Jordanu, nie poddaje się czarowi europejskiej muzyki. 
Dźwięki fortepianu, odbierane jako cudze, a przez to irytujące i pozbawione wartości 
estetyczno-emocjonalnej, wzbudzają jedynie jej pogardliwy chichot. Jak zauważa kultu-
roznawca i teoretyk literatury Dariusz Brzostek, 

„cudza” muzyka wdzierająca się w obręb „naszej” przestrzeni [...] narzuca się nam wbrew 
naszej woli, jako forma opresji, [...] uruchamia zatem proces separacji – „mnie” od „inne-
go”25. 

Z drugiej strony, jako forma akustycznej agresji traktowane są także „przeciągłe, stłumione 
pieśni” i gardłowe okrzyki Arabów, które w oczach przybyłych z Europy mieszkańców 
Rehawii symbolizują dziką agresję i barbarzyństwo26. Te hałaśliwe dźwięki, zakłócające 
ciszę i spokój skupionych nad pracą uczonych, są negatywnie waloryzowane tym bardziej, 
iż przywodzą na myśl „ledwo wyczuwalne złe zamiary, odległe, nieskończenie cierpliwe, 
wiecznie czujne” (WZR 23):

Bait Vagan, odludna górska warownia, gdzie grają cały dzień skrzypce za zamkniętymi 
okiennicami, a gdzie nocą wyją szakale. W Rehawii, na ulicy Sa’adia Gaon, po zachodzie 
zalega pełna napięcia cisza. W oświetlonym oknie siedzi nad swoją pracą siwowłosy 

Gra dobrze nieznany pianista / melodię sercu znajomą, / […] / Hucznie zatupią basy / zapłacze trel 
w wiolinie / i przez sosnowe lasy / serce Wisłą popłynie, / […] Za głośno w starym zaułku / pianista 
smaga ciszę: / po sercach, o przyjaciółko, / biją nas białe klawisze”. W. Broniewski, Wiersze zebra-
ne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1955, s. 207–209. Por.  Anna Tenczyńska, Odbiór 
klasycznej muzyki instrumentalnej, http://sensualnosc.bn.org.pl/team/login/ [5.06.2017]. 

24 Nabi Samuil na początku I wojny izraelsko-arabskiej, w maju 1948 r. została zajęta przez 
oddziały jordańskiego Legionu Arabskiego. Po wojnie weszła w skład terytorium okupowanego przez 
Transjordanię, a po wojnie sześciodniowej w 1967 r. znalazła się na kontrolowanym przez Izrael 
terytorium Zachodniego Brzegu Jordanu. Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Nabi_Samuil [5.11.2017]. 

25 Dariusz Brzostek, Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadcze-
niem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 86.

26 Na temat stereotypowych obrazów ludności arabskiej widzianych oczami Europejczyków 
i Amerykanów pisze Edward W. Said. Zdaniem Saida, Orient – rywal kulturowy Europy, „który był 
w dużej mierze europejskim wymysłem”, reprezentuje „jeden z najmocniej, najgłębiej utrwalonych 
obrazów ‘obcego’ ”. Edward W. Said, Orientalizm, tłum. Witold Kalinowski, wstęp Zdzisław Żygulski 
jun., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, s. 23, 24.
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mędrzec, jego palce uderzają w klawisze maszyny. Kto by przypuszczał, że na drugim 
końcu tej samej ulicy znajduje się dzielnica Sza’are Chesed, pełna bosonogich kobiet 
poruszających się nocą wśród kolorowych prześcieradeł łopoczących na wietrze i przebie-
głych kotów pomykających z podwórka na podwórko? Czy to możliwe, żeby ów mędrzec 
wygrywający melodie na swojej niemieckiej maszynie do pisania nie uświadamiał sobie 
ich istnienia? […] poniżej jego balkonu od strony zachodniej rozciąga się Dolina Krzy-
ża, prastary Gaj, który wspina się na zbocze i zaczepia o najdalsze domy Rehawii […] 
W dolinie błyskają ogniki, a z lasów podnoszą się  przeciągłe, stłumione pieśni, docierają 
do zamkniętych okien. Gromady urwisów o śniadych cerach i śnieżnobiałych zębach 
zdążają z obrzeży miasta do Rehawii, by małymi, ostrymi kamykami rozbijać jej uliczne 
lampy. Ulice są nadal spokojne: Kimki, Majmonidesa, Nachmanidesa, Alhaziri, Abrawanel, 
Ibn Ezra, Ibn Gaboni, Sa’adia Gaon […] bowiem zgiełk zaczął się niewyraźnie przenosić 
gdzieś poniżej. (MM 95).

PODSUMOWANIE

Pejzaż dźwiękowy Jerozolimy, będący subiektywną, nasyconą emocją i znaczeniem 
interpretacją audiosfery tego miasta i jego okolic, nie jest w utworach Amosa Oza 
wyłącznie tłem akustycznym dla przedstawianych wydarzeń. To, co słyszalne, chociaż 
winkrustowane na ogół we fragmenty mówiące o doznaniach wzrokowych oraz olfak-
torycznych, w znaczący sposób buduje atmosferę tajemnicy, samotności i lęku. Dzieje 
się tak szczególnie w opisach nocy, kiedy zatarcie konturów przedstawianej przestrzeni 
potęguje wrażenie jej nierzeczywistości i sprawia, że wychwytywanym z mroku odgło-
som słuchający podmiot nadaje złowrogie znaczenia. Specyficzne instrumentarium tego 
miasta tworzą dźwięki pochodzące zarówno ze świata przyrody, jak i generowane przez 
ludzi, a także te niewiadomego pochodzenia. Nie tylko komunikują one określone tre-
ści i niosą informacje na temat zagrożeń, ale niekiedy stają się także – tak jak muzyka 
Chopina i Schuberta – źródłem nostalgicznych przeżyć, budzących skojarzenia z inną 
przestrzenią i z innym, minionym czasem. 

Najbardziej charakterystyczne i najczęściej występujące dźwięki, które współtworzą 
odrębną, historyczno-kulturową, jak i geograficzno-przyrodniczą tożsamość Jerozolimy, 
wydają się potwierdzać jej wizerunek jako „posępnej stolicy tętniącego życiem państwa”, 
odwracającej się „tyłem do tych wszystkich płaskich, białych, handlowych miast: Tel 
Awiwu, Cholonu, Herzli, Netanji”27. 

EPILOG

Dźwięki przywoływane w prozie Oza w dużej mierze stanowią rekonstrukcję minio-
nych i zapamiętanych zdarzeń słuchowych. Obecnie – wraz z pojawianiem się nowych 
dzielnic żydowskich i zwiększaniem się liczby samochodów – można obserwować stop-
niową zmianę krajobrazu dźwiękowego Jerozolimy, polegającą na zanikaniu niektórych 
charakterystycznych dźwięków, zwłaszcza tych związanych ze światem przyrody, oraz 
pojawianiem się nowych. W tekście Jerusalem Soundscape, opublikowanym 10 stycznia 
2005 r. na łamach „The Jerusalem Post”, przybyła z Wielkiej Brytanii Susan Goodman 
opisuje własne doświadczenia audialne związane z życiem w Jerozolimie28. W jej opisie 

27 Amos Oz, Czarownik swojego plemienia..., op. cit., s. 32, 31.
28 Susan Goodman, Jerusalem Soundscape, www.jpost.com/Local-Israel/In-Jerusalem/Jerusalem-

soundscape [5.06.2017].
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dominuje hałas, a najbardziej uciążliwe dźwięki to – zdaniem autorki – „natarczywy 
dźwięk klaksonów, który osiąga swój najwyższy ton, jeśli droga jest chwilowo zakorko-
wana z powodu zatrzymującej się taksówki albo autobusu, kiedy pasażerowie wychodzą 
i wchodzą do pojazdów”, „przeszywające dźwięki, gdy wykrywacze metalu wychwycą 
włożony do kieszeni pęk kluczy albo telefon komórkowy” oraz „wszechobecne komór-
ki”29. Za charakterystyczne dźwięki uznaje też syreny ambulansów (kilka pojazdów naraz 
oznacza na ogół atak terrorystyczny) oraz często rozbrzmiewające wieczorami wybuchy 
fajerwerków, trudne do odróżnienia od huku eksplozji, lecz organizowane na przekór 
politycznej sytuacji w kraju. Nocami rozlegają się wrzaski ulicznych kotów, szczególnie 
licznych w Jerozolimie, a nad ranem – niski śpiew muezina. Za wyjątkowo przyjemne 
dla ucha autorka uznaje brzmienie hebrajskiej mowy oraz ciszę, jaka zalega podczas 
szabatu. Natomiast Goodman nie wspomina o wyciu szakali i pianiu kogutów, które 
Oz uczynił główną nutą przedstawianego w swoich powieściach pejzażu dźwiękowego 
Jerozolimy. Ta znacząca nieobecność wiąże się ze zmniejszeniem populacji szakala oraz 
obowiązującym od lat 90. XX w., a przestrzeganym w żydowskiej części Jerozolimy, 
zakazie hodowli drobiu w granicach miasta. Prawdopodobnie dźwięki te rozbrzmiewają 
jeszcze w arabskiej, wschodniej części miasta, gdzie pozostało więcej terenów niezabudo-
wanych, a zakazy nie są przestrzegane, oraz na jego obrzeżach. Jak na podstawie relacji 
mieszkańców Zachodniej Jerozolimy donosi polsko-izraelska pisarka Renata Jabłońska, 
szakale w poszukiwaniu pożywienia odwiedzają podwórka w położonej na wzgórzu, 
południowo-zachodniej „dzielnicy Ein Kerem (zamożnej, gdzie dużo jedzenia w śmiet-
nikach) [...]. Więc je pewnie też słychać. Ale to nie to, co w dawnej Jerozolimie”30. 
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