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Od Redakcji

MAGDALENA £UKASIUK, BARBARA LEWENSTEIN

Socjourbanistyka. Zarys perspektywy

Niniejszy tom sytuuje siê w szerokiej definicji urban studies, stawia sobie
jednak ambitny cel koncepcyjny. Jego zawarto�æ bowiem jest odpowiedzi¹
na � podzielan¹ przez Autorów � potrzebê wypracowania podej�cia do mia-
sta, w którym mie�ci³yby siê � ju¿ nie na zasadzie atrakcyjnych marginesów,
lecz w sposób usystematyzowany teoretycznie � najbardziej aktualne miej-
skie fenomeny oraz sposoby ich naukowego konceptualizowania. Socjour-
banistyka, bo tak nazwali�my owo podej�cie, stanowi wspólny projekt teore-
tyczny (i metodologiczny) Autorów z krêgu Instytutu Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Go�ci, którzy w naszym od-
czuciu dopowiadaj¹ wa¿ne kwestie fachowym i kompetentnym jêzykiem.

Umieszczone w g³ównej czê�ci tomu teksty odnosz¹ siê do zjawisk, które
naszym zdaniem stanowiæ mog¹, przynajmniej na obecnym etapie, kanon
teoretyczny socjourbanistyki. Da siê w nich zauwa¿yæ kilka wyrazistych
wyznaczników, które pozwalamy sobie zrekapitulowaæ poni¿ej.

Pierwszy z nich to silna posthumanistyczna tendencja do w³¹czania w so-
cjologiczn¹ refleksjê samej materialno�ci miasta, a wiêc architektury i przy-
rody (ekosystemów). Tendencja ta jest odpowiedzi¹ na niedostatki klasycz-
nych podej�æ, w których materialno�æ zosta³a �odfiltrowana� z miejskiej
refleksji socjologicznej. £atwo zauwa¿yæ ów tryb my�lenia ju¿ od czasów szko-
³y chicagowskiej � jako socjologicznie interesuj¹ce zosta³y zdefiniowane prze-
strzenne procesy centralizacji, koncentracji, segregacji, inwazji i sukcesji (Ja-
³owiecki, Szczepañski 2006: 19); w tym sposobie my�lenia zawar³y siê te¿
ró¿nego typu relacje spo³eczne, komunikacja, waloryzacja itd. Natomiast na
niedostatek materialno�ci w socjologicznym ogl¹dzie miasta zwraca³o uwa-
gê wielu badaczy z krêgu socjologii architektury (por. np.: Delitz 2009; Fi-
scher, Delitz 2009; Schroer 2009; £ukasiuk 2011). W tym tomie zape³niaj¹ tê
lukê przede wszystkim teksty Beaty Joanny Gawryszewskiej o zieleni w mie-
�cie, Agaty Gójskiej i Marii �rodoñ o us³ugach ekosystemów, Anny-Lisy
Müller i Wernera Reichmanna o architekturze i Piotra Hummla o �dzia³a-
niu� przestrzeni w kamienicy czynszowej.

Drugi nurt obserwowalny w prezentowanych tekstach (choæ nie wszyst-
kich) w pewien sposób ³¹czy siê z powy¿szym i profiluje refleksjê w polu
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teoretycznym fenomenologii. Uwzglêdnienie materialno�ci w spektrum �wiata
prze¿ywanego ma ju¿ w socjologicznym ogl¹dzie przestrzeni ustabilizowan¹
tradycjê (por. np.: Holl 2006; Pallasmaa 2012; Böhme 2006; Göbel 2015)
i implikuje w³¹czenie cielesno�ci (na równi z poznaniem intelektualnym) do
krêgu refleksji przestrzennej. Tym samym w polu zainteresowañ badawczych
pojawiaj¹ siê odczuwane, choæ ulotne jako�ci zmys³owe (nie tylko wzroko-
we i taktylne, ale tak¿e te zwi¹zane z audiosfer¹, zapachami, odczuwaniem
proporcji itd.), a tu¿ za nimi takie imponderabilia, jak echo, duch miejsca
czy atmosfera. W opracowywanej przez nas perspektywie socjourbanistycz-
nej staramy siê znale�æ równorzêdne miejsce dla tego typu pozaintelektual-
nej, a czêstokroæ te¿ przedwerbalnej �refleksji cielesnej� (�wiadomie u¿ywa-
my tego oksymoronu, ujawnia bowiem szerokie konsekwencje naszego
projektu), co ze zrozumia³ych wzglêdów stanowi te¿ wyzwanie metodolo-
giczne. Ten sposób my�lenia najpe³niej eksploruj¹ w tomie teksty Magdaleny
£ukasiuk o atmosferze, Bogny Kietliñskiej o multisensoryczno�ci i £ukasza
Strzelczyka o fonosferze miasta.

Natomiast do kwestii metodologicznych odnosi siê esej, w du¿ej mierze
o cechach manifestu, przygotowany przez Barbarê Fatygê. W¹tek ten zosta³
w tomie jedynie zasygnalizowany, choæ mamy g³êbokie przekonanie, ¿e za
rozwiniêciem nowych obszarów wartych uchwycenia w perspektywie socjo-
urbanistycznej pod¹¿aæ powinna tak¿e refleksja nad metodologi¹ ich bada-
nia. Temu tematowi byæ mo¿e po�wiêcimy kolejny tom naszego czasopisma.

Trzecim wyrazistym problemem, jaki w³¹czamy do refleksji socjourbani-
stycznej, jest kwestia partycypacji spo³ecznej, oddolno�ci inicjatyw i dzia³añ,
a tak¿e zaanga¿owania w nich socjologów. Z jednej strony próbujemy uchwy-
ciæ empirycznie, in statu nascendi, aktualne przemiany wspólnotowo�ci miej-
skiej, (samo)�wiadomo�ci mieszczañskiej, ekspresji i sprawczo�ci. W¹tek ten
jawi siê w tomie dynamicznie, jako bêd¹cy w fazie dyskusji, niedomkniêty.
Autorzy prezentowanych tekstów zarówno eksponuj¹ poszerzaj¹cy siê zakres
oddolnych inicjatyw (artystycznych, s¹siedzkich, offowych itd.), jak i ujawnia-
j¹ ich stosunkowo s³ab¹ skalê w polu prawomocnego panowania w mie�cie.
W obrêbie tej tematyki sytuuj¹ siê kolejno artyku³y: Barbary Lewenstein
o miejskiej community, Paw³a Mo¿d¿yñskiego o sztuce w mie�cie oraz Gra-
¿yny Woronieckiej o prawomocnym panowaniu.

Z drugiej strony (g³ównie w dyskusji) d¹¿ymy do okre�lenia roli socjolo-
ga w procesach zmiany miasta i bardzo wyra�nie odwo³ujemy siê w niektó-
rych g³osach do koncepcji socjologii publicznej w wydaniu Michaela Bura-
woya, która uprawomocnia obecno�æ socjologów w ¿yciu publicznym. Termin
�socjourbanistyka� oznacza dla nas nie tylko w³¹czenie materialno�ci w ob-
szar zainteresowania socjologii, ale tak¿e w³¹czenie wiedzy socjologicznej w urba-
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nistykê, w procesy planowania przestrzeni publicznej miast. Zastanawiamy
siê w nim nad granicami takiego zaanga¿owania i zagro¿eniami, jakie mo¿e
stwarzaæ ich przekraczanie. Prób¹ zrekapitulowania wypracowywanego po-
dej�cia jest wspomniana ju¿ wy¿ej dyskusja z udzia³em badaczy zaanga¿owa-
nych w przygotowanie koncepcyjne i merytoryczne �cie¿ki specjalizacyjnej
socjourbanistyka, prowadzonej od kilku lat w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego na studiach licencjackich i magi-
sterskich. Dyskusja ta ujawnia zakres i dynamikê poszczególnych w¹tków,
jest te¿ ¿ywym zapisem ich interferencji. Z naszego punktu widzenia stanowi
cenne forum umo¿liwiaj¹ce dialog i przynosz¹ce zyski z synergii.

Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e prezentujemy w tym numerze projekt
podej�cia czy perspektywê, która nie do koñca jest domkniêta i na tym eta-
pie opiera siê na pewnych zrêbach, co do których wszyscy z grubsza siê zga-
dzamy. Ma te¿ wymiar dydaktyczny, poniewa¿ autorsko skonstruowana
i zaprezentowana tutaj perspektywa jest ju¿ od kilku lat programem �cie¿ki
specjalizacyjnej, któr¹ rokrocznie wybieraj¹ studenci ISNS. Niezale¿nie jed-
nak od tego sukcesu, dla nas oznacza to potrzebê dalszych prac � pog³êbia-
j¹cych, rozbudowuj¹cych, doprecyzowuj¹cych, a na jakim� etapie zapewne
te¿ autokrytycznych wobec prezentowanej tu propozycji.

W koñcowej czê�ci tomu, w dziale Miscellanea, znalaz³ siê artyku³ Paw³a
Æwik³y z Opola, analizuj¹cy spo³eczno�æ S³awkowa. Ponadto zamieszczamy
tam dwa sprawozdania z konferencji naukowych we Wroc³awiu i w Lidzbar-
ku Warmiñskim, po�wiêconych miastu i przestrzeni, odpowiednio autor-
stwa Katarzyny Kajdanek i Magdaleny Rosochackiej-Gmitrzak. Interesu-
j¹cym tekstem jest tak¿e Krzysztofa Janasa recenzja ksi¹¿ki Miasto na
dyplomach. Szko³a profesor El¿biety Tarkowskiej pod red. M. Cobel-To-
karskiej, A. Pokrzywy i M. Prokopczuk, która powsta³a w krêgu uczniów
Pani Profesor z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i prezentuje
zgo³a odmienn¹ od naszej, aczkolwiek bardzo interesuj¹c¹ perspektywê ba-
dania miasta.

Redaktorki tomu, korzystaj¹c z okazji, pragn¹ serdecznie podziêkowaæ
wszystkim Autorom i Recenzentom za owocn¹ i przyjazn¹ wspó³pracê.
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Czym jest socjourbanistyka?

Dyskusja redakcyjna
�Societas/Communitas�

Barbara Lewenstein: Przygotowywany tom �Socjourbanistyka� powsta³
z my�l¹ o poszukiwaniu nowej perspektywy do opisu i badania dynamicznie
zmieniaj¹cego siê wspó³czesnego miasta. Od dwóch lat prowadzimy w Insty-
tucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych �cie¿kê specjalizacyjn¹ socjourbanistyka,
w ramach której zastanawiamy siê nad socjoprzestrzenn¹ organizacj¹ i dyna-
mik¹ ¿ycia miejskiego oraz nowymi zjawiskami spo³ecznymi, jakie pojawiaj¹
siê obecnie w przestrzeniach miejskich. W tym tomie dyskusjê po�wiêcamy
autorefleksji nad tym, czym zajmujemy siê od dwóch lat. Wszyscy razem
odnosimy wra¿enie, ¿e socjologia miasta potrzebuje nowego otwarcia i mo¿e
dyskusjê zaczniemy od tego, czy i ewentualnie  jakie zjawiska spo³eczne, pro-
cesy, umykaj¹ obecnym badaniom miasta.

Gra¿yna Woroniecka: Z moich obserwacji wynika, ¿e zupe³nie znik³
poziom mezo: w³adza, kontrola spo³eczna, zasady (samo?)organizacji. Tu
powrotu do przesz³o�ci nie bêdzie, dzisiejsze miasta s¹ w tej sferze czym�
zupe³nie innym ni¿ jeszcze 50 lat temu. Niejasna pozostaje te¿ kwestia sa-
mych granic przedmiotu badania � gdzie miasto siê koñczy, co do niego nale¿y,
a co nie, na ile spójne lub niespójne s¹ wyodrêbnione fragmenty itp., itd. Na-
turalnie, rzecz nie w oficjalnych podzia³ach administracyjnych, ale w codzien-
nych i od�wiêtnych praktykach mieszkañców, w ich do�wiadczeniach i roz-
mowach. Czy to system, czy wêze³ w sieci? Habitat, milieu czy panopticon?
Jak ³¹czy siê w nim to, co realne z tym, co wirtualne? Czy jedne fenomeny
zagnie¿d¿aj¹ siê w innych, czy raczej sk³adaj¹ siê na wzglêdnie lu�n¹ kon-
stelacjê? Tradycyjna ekologia miasta jeszcze nie powiedzia³a ostatniego s³o-
wa, s¹dzê wiêc, ¿e warto wróciæ do niektórych jej strategii, zw³aszcza ¿e
mamy o wiele wiêksz¹ pulê metod badawczych do dyspozycji.

Pawe³ Mo¿d¿yñski: Poci¹gnê w¹tek Gra¿yny: moim zdaniem do koñca
nie wiemy, czym jest dzisiejsze miasto. Wiemy, ¿e jest wa¿ne � wci¹¿ mówi
siê o rewolucji/przebudzeniu/odrodzeniu miast, ale problem mamy z sam¹

SOCIETAS/COMMUNITAS 2(26) 2018

Czym jest socjourbanistyka?

(opracowanie: Barbara Lewenstein i Magdalena £ukasiuk)
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definicj¹ miasta � oczywi�cie nasz¹ zmor¹ jest zdefiniowanie i wyodrêbnie-
nie czegokolwiek spo�ród ca³ego spo³eczno-kulturowego t³a. Musimy kon-
ceptualizowaæ miasto, które ju¿ nie ma opozycji, co stawia nas w trudnej
sytuacji. Przez wieki my�leli�my o mie�cie w opozycji do wsi, aspektem tej
opozycji by³a relacja kultura miejska � kultura wiejska. Dzisiaj mamy miasta
i tereny przylegaj¹ce, w³a�ciwie nie ma innej kultury ni¿ miejska. Ale pojawia
siê oczywiste pytanie: czym dzisiaj jest kultura miejska? Tutaj wyra�ny pro-
blem pojawia siê na suburbiach � tych bogatych i biednych. Pytanie o kulturê
miejsk¹ jest pytaniem badaczy i samych mieszkañców, którzy próbuj¹ wy-
twarzaæ j¹ na nowo czy te¿ � jak chce tego Pawe³ Kubicki � wynajdowaæ
miejsko�æ1. Poza tym miasto nieoczekiwanie �rozp³ywa siê� � zyskuj¹c nowy
wymiar � w internecie. Czy media spo³eczno�ciowe s¹ now¹ agor¹, �ci�le
zwi¹zan¹ z realn¹ polis?

Barbara Lewenstein: Widzê te¿ inne procesy, a mianowicie ruralizacjê
miasta i przekszta³canie jego obszarów na wzór wiejskich siedlisk, co spra-
wia, ¿e ta tradycyjna opozycja, o której mówi³ Pawe³, w istocie wymaga ja-
kiego� teoretycznego przedefiniowania. Na razie brak jest dobrych analiz na
ten temat. Potrzeba nowych koncepcji i nowych perspektyw. W ten sposób
zbli¿amy siê do g³ównego pytania tej dyskusji: co mo¿e wnie�æ do socjologii
miasta socjourbanistyka i czym ona jest?

Magdalena £ukasiuk: Na wstêpie warto zaznaczyæ, ¿e socjourbanistyka
jest na tym etapie projektem w budowie. Pojmujê j¹ zgodnie z jej etymologi¹,
czyli na zasadzie symetrycznej do tej, na jakiej etnometodologowie rozumieli
etnometodologiê. Tam chodzi³o o metodologiê (a wiêc sposoby dzia³añ, g³ów-
nie komunikacyjnych, ich niejawne procedury, ich uwarunkowania) stoso-
wan¹ przez etnos, czyli ludzi w ich potocznych, codziennych aktach komu-
nikacji (zarówno prywatnej, jak i zawodowej).

Tu jest podobnie � socjourbanistyka to zbitka stworzona z socio- (ele-
ment spo³eczny) i urbanistyki (a wiêc urz¹dzania przestrzeni miejskiej). So-
cio- jest okre�leniem adekwatniejszym, ni¿ by³by etnos, przynajmniej z dwóch
powodów. Jeden z nich nawi¹zuje do tradycji ANT i STS, wskazuj¹c na bar-
dzo szerokie definicje partnerów interakcyjnych, w³¹czaj¹ce przedmioty, za-
budowê, zieleñ, dyskursy, idee, technologie itd. W istocie taka definicja part-
nerów (�przedmiotów�), wobec których dzia³a cz³owiek na podstawie ich
znaczenia, obecna jest ju¿ we wczesnych tekstach interakcjonistycznych, tam

1 P. Kubicki, Wynajdywanie miejsko�ci. Polska kwestia miejska z perspektywy d³ugiego trwania, Kra-
ków: Zak³ad Wydawniczy Nomos 2016.

3.p65 19-01-07, 15:4316



17

Czym jest socjourbanistyka?

jednak czynnikom pozaludzkim odmówione jest sprawstwo. Drugi powód
odwo³uje siê po�rednio do zasugerowanej (domy�lnej) relacyjno�ci, która jest
obecna w bardzo szerokim krêgu teorii socjologicznych, od wspomnianych
ANT i STS poprzez poststrukturalizm po kluczow¹ dla niniejszych rozwa¿añ
fenomenologiê Gernota Böhmego.

Urbanistyka natomiast w przywo³ywanym tu znaczeniu jest urz¹dzaniem
przestrzeni miejskiej, rozumianym jednak zgodnie z powy¿szymi ustaleniami
jako proces po czê�ci przynajmniej oddolny (spo³eczny), nie do koñca ste-
rowalny i nie w pe³ni zaplanowany, a nader czêsto spontaniczny i naznaczony
przygodno�ci¹. Taka urbanistyka jest wypadkow¹ zabudowy zastanej wraz z jej
fizyczno�ci¹, mieszkañcami i narracjami powiêkszaj¹cymi przestrzeñ, a tak¿e
mniej czy bardziej przypadkowych ingerencji, zaw³aszczeñ, nietrwa³ych u¿yæ
i przemodelowañ.

Reasumuj¹c, rama teoretyczna stwarzana przez socjourbanistykê odsy³a
do koncepcji przestrzeni miejskiej jako jako�ci fizycznej i spo³ecznej, stano-
wi¹cej proces dzia³añ profesjonalistów i zwyk³ych u¿ytkowników w d³ugim
trwaniu. Co wiêcej, przestrzeñ taka rzadko i w niewielkich fragmentach bywa
dokoñczona i domkniêta, a zazwyczaj jest w trakcie ci¹g³ych zmian i mody-
fikacji. Nacisk teoretyczny widoczny w podej�ciu do samej nazwy jest wy-
ra�nie skierowany na oddolno�æ przejawiaj¹c¹ siê w ró¿ny sposób � od uczest-
nictwa w projektach partycypacyjnych po nielegalne �taktyki� i ró¿nego typu
�niewidzialno�ci�. W ten sposób kszta³tuje siê dzi� coraz wyra�niej urbani-
styka przestrzeni miejskiej, a przynajmniej � uwolnieni od modernistycznej
iluzji racjonalnego, kompleksowego planowania � sk³onni jeste�my nie od-
cedzaæ tych elementów ze spektrum naszego widzenia i równoprawnie w³¹-
czaæ je do analizy. Takie ujêcie implikuje, w moim odczuciu, w sposób ko-
nieczny niewielk¹ skalê przestrzenn¹, a wiêc lokalno�æ czy precyzyjniej  �
s¹siedztwo jako miarê analiz.

Barbara Lewenstein: W rozwa¿aniach o socjourbanistyce warto te¿ siê-
gn¹æ do pocz¹tków tworzenia �cie¿ki specjalizacyjnej w ISNS i motywacji,  które
nami wtedy kierowa³y. Dyskutuj¹c o tym, co powinno znale�æ siê w progra-
mie, mieli�my, jak s¹dzê, ukryte za³o¿enia, ¿e nasza socjologiczna wiedza,
warsztat badawczy, jakim dysponujemy, s¹ miastu i mieszkañcom bardzo
potrzebne w daleko wiêkszym stopniu ni¿ jeszcze dekadê temu. I to w³a�nie
wynika³o z faktu, ¿e wiele procesów, jak wskaza³a Magda, ma obecnie charak-
ter oddolny. W tym sensie, ¿e materialna tkanka miasta (urbanistyka i archi-
tektura),  która determinuje zachowania w przestrzeni publicznej, nie jest
obecnie do koñca realizacj¹ za³o¿eñ tylko profesjonalistów lub dewelope-
rów, ale w coraz wiêkszym stopniu wp³yw na to, jaki kszta³t urbanistyczny
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przybieraj¹ nasze s¹siedztwa, maj¹ mieszkañcy i inne instytucje powi¹zane
z nimi. Miasta o¿y³y spo³ecznie, a jego mieszkañcy � nowi mieszczanie �
staj¹ siê podmiotem w grze o miasto, niezale¿nie od innych wielkich si³, któ-
re bior¹ udzia³ w tym procesie.  

Wyzwaniem dla socjourbanistyki staj¹ siê tak¿e ostatnio modne i powoli
inkorporowane przez w³adze miejskie koncepcje rozwoju zrównowa¿onego,
który stawia bardzo wyra�nie na spójno�æ spo³eczn¹, zak³adaj¹c¹ harmoniê
miêdzy natur¹, cz³owiekiem i ekonomik¹  i to niejako legitymizuje nasz¹ (so-
cjologii i jej metod) obecno�æ w procesach rozwoju miasta. Obok poznaw-
czych i stricte teoretycznych zadañ, jakie stoj¹ przed socjourbanistyk¹, to
wa¿ny, zw³aszcza dla mnie, jest jej wymiar praktyczny, rzec mo¿na � stoso-
wany. Sami urbani�ci nie wymy�l¹ dobrze miasta, a jeszcze gorzej,  gdy zajmuj¹
siê tym deweloperzy. Udzia³ mieszkañców w tym procesie i sojusz z socjologa-
mi mo¿e daæ warto�æ dodan¹ � wymiar ludzki, czego domaga siê znany ar-
chitekt Jan Gehl, walcz¹cy z modernistycznymi koncepcjami miasta dobrze
zaplanowanego � miasta funkcjonuj¹cego jak maszyna, w którym zabrak³o
rozumienia rzeczy najwa¿niejszej � ¿e miasto to przestrzeñ przede wszystkim
dla ludzi, a cz³owiek to istota spo³eczna2.  Tak wiêc nasza wiedza o zachowa-
niach ludzi w przestrzeni spo³ecznej i narzêdzia, jakimi dysponujemy, by to
badaæ, s¹ obecnie miastu bardzo potrzebne. Mo¿emy wnie�æ tê wiedzê w pro-
cesy planistyczne, ale tak¿e pomagaæ w rozwi¹zywaniu konfliktów, które
nieuchronnie pojawiaj¹ siê w mie�cie, gdy dochodzi do rozdzia³u przestrzeni
nale¿¹cej przecie¿ do wszystkich.

Maria �rodoñ: Nawi¹zuj¹c do wypowiedzi Basi, nie tylko jako socjolog
badacz, ale tak¿e jako mieszkaniec i zarazem uczestnik sporów o miasto, widzê
dla nas du¿e pole we wspomaganiu procesów partycypacyjnych dotycz¹cych
�urz¹dzania� przestrzeni. Miejskie w³adze w Polsce bardzo s³abo radz¹ sobie
z metodologi¹ konsultacji. Najczê�ciej organizuj¹ otwarte spotkania, które
maj¹ s³u¿yæ wymianie opinii. Niestety dyskusje zamieniaj¹ siê w awantury,
poniewa¿ nie maj¹ ¿adnej przemy�lanej struktury, która mog³aby ukierun-
kowywaæ konsultacje w stronê kreowania konstruktywnych rozwi¹zañ. Wy-
obra¿am sobie, ¿e do pewnych decyzji, takich jak na przyk³ad uchwalanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, móg³by byæ przypi-
sany pewien wachlarz mo¿liwych, dobrze przemy�lanych metod konsulta-
cyjnych (np. ankiety w�ród mieszkañców, diagnozy potrzeb, mapy ewalu-
atywne, zachowañ i afordancji, warsztaty projektowania partycypacyjnego

2 J. Gehl, Miasto dla ludzi, Kraków: Wydawnictwo RAM 2017.
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charrette), z których mo¿na by uk³adaæ nawet wielostopniowe procesy kon-
sultacyjne. Z tym zadaniem lepiej poradz¹ sobie socjologowie ni¿ urbani�ci.

Drug¹ kwesti¹, która wyra�nie mi siê rysuje zarówno jako pole do ba-
dañ, jak i wynikaj¹cych z nich aplikacji, jest aktywno�æ spo³eczno�ci lokal-
nych i uwarunkowania tej aktywno�ci tak spo³eczne, jak i urbanistyczno-
-architektoniczne. Pole to jest ci¹gle ma³o eksplorowane w polskiej socjolo-
gii, gdzie skupiano siê g³ównie na problematyce wiêzi s¹siedzkich.

Gra¿yna Woroniecka: Obstawa³abym przy �ci�le akademickiej konstruk-
cji subdyscypliny. To nie wyklucza otoczenia rdzenia teoretycznego dzia³a-
niami praktycznymi, o których pisz¹ miêdzy innymi Maryjka i Basia, nawet
wiêcej � przy zastosowaniu metodologii interpretatywnych poziomy empi-
rycznego detalu i teoretycznej abstrakcji s¹ ze sob¹ nierozerwalnie i na wielu
poziomach splecione. Nie powinni�my jednak pozwoliæ, ¿eby socjourbani-
styka sta³a siê pretekstem do forsowania ideologicznych wyborów ani ¿eby
ograniczy³a siê tylko do funkcji eksperckich/doradczych. Wówczas bowiem
znajdzie siê zawsze po której� stronie politycznej barykady, co zamknie jej
wiele obszarów badawczych. Jako dzia³alno�æ naukowa musi zachowaæ au-
tonomiê w doborze tematów, warto�ci i metod.

Barbara Lewenstein: Taka mo¿liwo�æ, czy jak to ujmuje Gra¿yna, zagro-
¿enie zideologizowaniem dzia³añ eksperckich oczywi�cie istnieje. Znamy wiele
takich przyk³adów w�ród polskich socjologów, ale nie zawsze socjolog eks-
pert musi ustawiæ siê po czyjej� stronie. Procesom spo³ecznym udostêpniamy
swoj¹ wiedzê i umiejêtno�ci. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e taka postawa, o któ-
rej wspomina Gra¿yna, wyklucza bycie ekspertem. Rozumiem praktyczn¹,
stosowan¹ dzia³alno�æ jako w³a�nie dzia³alno�æ eksperck¹, w ramach której
dostarczamy stronom wiedzy i umiejêtno�ci, pozostaj¹c wiernymi wy³¹cznie
naszemu rozpoznaniu sytuacji, na podstawie naszej wiedzy naukowej i do-
�wiadczenia. Dzia³alno�æ ta mo¿e nas zaprowadziæ do jednej ze stron, której
postulaty s¹ bli¿ej tej wiedzy i tego do�wiadczenia, ale nasze stanowisko nie
jest popieraniem jakiej� ideologii czy stawaniem po czyjej� stronie, tylko sta-
waniem po stronie n a u k i. Podam dobry przyk³ad takiej sytuacji, kiedy
wystêpuj¹c w roli socjologów ekspertów, konsultowali�my  z mieszkañcami
projekt rewitalizacji placu Narutowicza na warszawskiej Ochocie. Naprze-
ciwko siebie sta³y dwie strony: spo³eczno�æ lokalna Starej Ochoty � ¿¹daj¹ca
okre�lonych zmian na placu i samorz¹d dzielnicowy, który tych zmian w zasa-
dzie nie chcia³. Nasza rola sprowadza³a siê z jednej strony do rozwi¹zania
konfliktu, tj. dostarczenia obu stronom obiektywnej wiedzy na temat potrzeb
spo³ecznych odno�nie do rewitalizacji placu, a z drugiej strony do pokazania
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instytucjonalnych ograniczeñ w jego rewitalizacji, na które to czynniki zwra-
ca³a z kolei uwagê w³adza. W ca³ym procesie trwaj¹cym rok  nie opowie-
dzieli�my siê po ¿adnej ze stron (co, nawiasem mówi¹c, stanowi³o dla lidera
� mieszkañca dzielnicy � pewien problem ze wzglêdu na oczekiwania miesz-
kañców poparcia wizji spo³ecznej), nie przyjêli�my perspektywy mieszkañ-
ców ani te¿ nie stanêli�my po stronie w³adzy. Byli�my wierni wynikom ba-
dañ (wywiady pog³êbione, sonda¿ i spotkania konsultacyjne). To by³y nasze
kierunkowskazy. Poza tym jako socjologowie mieli�my g³êbokie przekona-
nie, ¿e w tym wypadku konieczny jest dialog, na który wskazuj¹ modne ostat-
nio koncepcje demokracji deliberatywnej. Przyda³y siê te¿ umiejêtno�ci me-
diacyjne, a tak¿e wiedza z zakresu kapita³u spo³ecznego i jego znaczenia
dla budowania zaufania spo³ecznego. Tak, wiedza teoretyczna, któr¹ mamy,
jest bardzo wa¿nym zasobem, który daje siê aplikowaæ przy rozwi¹zywaniu
problemów wspó³czesnych miast.  Nie definiowa³abym jednak socjourbani-
styki wy³¹cznie w tych kategoriach...

Tak wiêc  z jednej strony prowadzimy badania na temat miasta, poznaje-
my je, diagnozujemy problemy, tworzymy kategorie teoretyczne lub siêgamy
do teorii, które pozwol¹ nam  siê z nimi zmierzyæ, a z drugiej � wyposa¿eni
w taki baga¿ i etykê zawodu socjologa, wspomagamy miejskie procesy spo-
³eczne, podczas których poznajemy lepiej rzeczywisto�æ i wracamy do budo-
wania teorii. I w ten sposób zamykamy hermeneutyczne ko³o poznania.

Pawe³ Mo¿d¿yñski: Moja wizja socjourbanistyki plasuje siê gdzie� po-
miêdzy g³osami moich Dyskutantek. Obserwuj¹c wspó³czesne miasta, ¿yj¹c
w nich i prowadz¹c badania na temat ró¿nych aspektów ich funkcjonowa-
nia, wielu z nas dochodzi do wniosku, ¿e utrwalone konceptualizacje i meto-
dologie badañ przynale¿nych socjologii miasta wyczerpa³y siê. Rozmawiali-
�my o tym, tworz¹c nasz¹ specjalizacjê. Klasycznie pojêta socjologia miasta,
pomimo ¿e mo¿e stanowiæ niewyczerpane �ród³o inspiracji i licznych odnie-
sieñ, wyczerpa³a swój potencja³. Miasta zmieniaj¹ siê i potrzebne jest od-
�wie¿enie poznawcze. Bli¿ej mi jest, prawdê mówi¹c, do �studiów miejskich�
czy socjologii kultury ni¿ klasycznej socjologii miasta. Poza tym � tu pewnie
Gra¿yna ze mn¹ siê nie zgodzi � powinni�my zacz¹æ od terenu. Wzi¹æ nasze
oprzyrz¹dowanie, ale nie przes¹dzaæ, których z urz¹dzeñ teoretyczno-badaw-
czych u¿yjemy w okre�lonym fragmencie/aspekcie miasta. Zabrzmi to banal-
nie, ale musimy wiedzieæ, ¿e nic nie wiemy o (nie)naszych miastach. Trochê
� wzorem sytuacjonistów � musimy podryfowaæ po miastach, by zdobyæ nowe
wra¿enia. Nowe wra¿enia staj¹ siê paliwem dla nowego my�lenia o mie�cie.
W tym sensie nasza socjourbanistyka ma (nie)dalek¹ kuzynkê w sytuacjoni-
stycznej psychogeografii.
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Z drugiej strony � podobnie jak Maryjka � widzê nasz¹ niszê w dzia³al-
no�ci naukowej i eksperckiej (ze �wiadomo�ci¹ ich ró¿nic) na rzecz ró¿nego
rodzaju podmiotów zewnêtrznych. Jestem zaanga¿owany w ró¿nego rodzaju
badania i dyskusje zwi¹zane z rewitalizacj¹ warszawskiej Pragi, widzê wiel-
kie zapotrzebowanie ze strony urzêdów miejskich, trzeciego sektora, insty-
tucji kultury itp. na wiedzê o procesach spo³ecznych w mie�cie, na g³êbsze
my�lenie o mie�cie, wykraczaj¹ce poza urzêdnicze procedury, dzia³alno�æ
edukacyjn¹, badawcz¹, którymi ju¿ przecie¿ siê dzielimy. Cieszy mnie te¿, ¿e
potrzebuj¹ rozmawiaæ i uczyæ siê o mie�cie studentki i studenci naszego
Uniwersytetu � nie tylko Instytutu. W tym sensie wype³niamy z nawi¹zk¹
zawarty w nazwie naszego Instytutu postulat stosowalno�ci. Uprawiamy �
jak mi siê wydaje � w³a�nie socjologiê stosowan¹. Jednak � co muszê zazna-
czyæ � nie widzê naszej roli jako in¿ynierów/in¿ynierek spo³ecznych. Moim
zdaniem nie jeste�my od projektowania miasta, a od dostarczania projektan-
tom narzêdzi i wiedzy z dziedziny nauk spo³ecznych. Swoj¹ rolê widzê jako
badacza, teoretyka, edukatora, doradcy, konsultanta, ale nie projektanta.
Mo¿emy badaæ, edukowaæ, konsultowaæ, pomagaæ w organizacji procesu
partycypacji � lecz nie programowaæ miast i procesów spo³ecznych. Trauma
nowoczesno�ci wci¹¿ wywiera na mnie wp³yw. Przypomnê tu punkt widze-
nia Zygmunta Baumana: ponowoczesno�æ to nowoczesno�æ �wiadoma sa-
mej siebie, �wiadoma, ¿e pierwotny PLAN jest nie do wykonania. Tu mo¿na
podaæ ró¿nego rodzaju egzemplifikacje, w³¹czaj¹c choæby projekty (plany)
Le Corbusiera i ich upadek. Rzecz jasna jako mieszkañcy, cz³onkowie stowa-
rzyszeñ czy aktywi�ci w³¹czamy siê w proces kreowania miast, jednak czujê
potrzebê odró¿nienia mojej roli socjologa od roli obywatela.

Barbara Lewenstein: To w takim razie popierasz te¿ moje stanowisko. Nie
mia³am na my�li, ¿e my bêdziemy lepiej projektowaæ miasto, tylko ¿e z nasz¹
pomoc¹ bêdzie ono lepiej zarz¹dzane, planowane i projektowane przez spe-
cjalistów i powo³ane do tego instytucje.

Ewa Zieliñska: Bliska mi jest przywo³ana przez Magdê Latourowska
koncepcja �wiata spo³ecznego. Dla mnie socjourbanista to specjalista od iden-
tyfikowania relacji miêdzy tym, co spo³eczne a �ca³¹ reszt¹�. W dyscypli-
nach zwi¹zanych z zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym coraz
czê�ciej mówi siê nie o przestrzeni, a krajobrazie kulturowym. Pojêcie to
zak³ada �cis³y zwi¹zek miêdzy tym, co materialne, wytworzone przez przy-
rodê i cz³owieka, a niematerialnymi aspektami przestrzeni. Mo¿e powinno
ono wej�æ do s³ownika socjourbanisty? Je�li tak, to socjourbanistykê mogli-
by�my okre�liæ jako subdyscyplinê socjologii, która pozwala zidentyfikowaæ
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pierwiastek �socjo� w ró¿nych typach krajobrazu kulturowego obszarów
zurbanizowanych, to jest obecne w nich grupy spo³eczne, spo³eczne funkcje
danego krajobrazu oraz jego warto�æ i znaczenie dla ró¿nych grup. Socjour-
banista jako badacz potrafi zidentyfikowaæ spo³ecznych producentów krajo-
brazu kulturowego, dotrzeæ do nich i w³¹czyæ do procesów badawczych i pro-
jektowych.

Z kolei rozwa¿ania na temat praktycznego zaanga¿owania socjourbani-
sty to w gruncie rzeczy rozmowa o etyce zawodu socjologa. Skupiê siê na jej
dwóch aspektach, wed³ug mnie, równie wa¿nych. Po pierwsze, socjolog w so-
cjourbanistyce jest zarówno gospodarzem pewnych procesów, jak te¿ ich
go�ciem. W zwi¹zku z tym powinien wyzbyæ siê typowego dla akademików
patrzenia z góry na przedmiot swoich badañ i bronienia swojej pozycji po-
przez (nad)u¿ywanie hermetycznego jêzyka i faworyzowanie pojêæ ukutych
przez w³asn¹ dyscyplinê. Zarówno badani, jak i wspó³pracownicy powinni
byæ partnerami, z pomoc¹ których dokonuje siê �odczytania� �wiata. Uwaga
ta dotyczy równie¿ relacji ze studentami. Dodam, ¿e jako przedstawiciele
subdyscpyliny z³o¿onej, relacyjnej, powinni�my otworzyæ szeroko drzwi przed-
stawicielom innych dyscyplin, aby integrowaæ ich wiedzê i wspólnie stawiaæ
lepsze diagnozy.

Po drugie, jako przedstawiciele nauki analizuj¹cej, ale te¿ czasem inspi-
ruj¹cej procesy maj¹ce realny wp³yw na ¿ycie jednostek, powinni�my prze-
strzegaæ naukowego warsztatu. Tylko jak tego dokonaæ, bior¹c pod uwagê
praktyczny wymiar socjourbanistyki, czyli jej, �wiadome b¹d� nie, zaanga¿o-
wanie? Próbuj¹c pogodziæ dwa, wydawa³oby siê sprzeczne, postulaty wobec
socjourbanistyki zg³oszone przez Maryjkê, Gra¿ynê i Basiê, odwo³am siê do
koncepcji czterech socjologii Michaela Burawoya3. Wed³ug niego nie tylko ist-
niej¹ cztery socjologie w socjologii: akademicka, krytyczna, ekspercka i pu-
bliczna, ale ka¿dy socjolog jest lub powinien byæ naraz �czterema socjologa-
mi�. Raz tworzy naukê, opisuj¹c jaki� wycinek �wiata i tym samym dok³ada
swój klocek do socjologii akademickiej, innym razem odnosi siê do prac
swoich kole¿anek i kolegów po fachu, demaskuj¹c ideologie stoj¹ce za ich
sposobem postrzegania �wiata, i w tym sensie jest socjologiem krytycznym.
Czasem podejmuje siê zleceñ i sprzedaje swoj¹ wiedzê eksperck¹, a czasem,
kosztem tych zleceñ, zabiera g³os jako cz³onek jakie� spo³eczno�ci lub obroñ-
ca grup poszkodowanych, jest wiêc socjologiem publicznym. Równie¿ jako
socjourbani�ci powinni�my przyjmowaæ ka¿d¹ perspektywê i walczyæ, aby ta
zmiana perspektyw by³a mo¿liwa, to znaczy, aby z jednej strony mieæ mo¿li-

3 M. Burawoy, O socjologiê publiczn¹. Przemówienie prezydenckie z roku 2004, w: A. Manterys i J.
Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków: Zak³ad Wydawniczy Nomos 2009.
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wo�æ odej�cia od akademickiego biurka i zanurkowania w krajobraz miasta,
z drugiej � spojrzenia na ten krajobraz z akademickiego dystansu. Jako m³o-
da badaczka, która z przyczyn systemowych poch³oniêta jest dzia³alno�ci¹
praktyczn¹, szczególnie odczuwam brak tej drugiej mo¿liwo�ci.               

Barbara Lewenstein: Ewa poruszy³a, moim zdaniem, bardzo wa¿ny w¹-
tek po trosze metodologiczny, wskazuj¹cy na byæ mo¿e inne podej�cie socjo-
urbanistyki do ogl¹du miasta i uwik³ania w jego badania czy dzia³ania. Czy
mo¿na charakteryzowaæ socjourbanistykê przez stosowane przez ni¹ meto-
dy, ewentualnie jakie by³yby adekwatne do badañ miasta z perspektywy so-
cjourbanistycznej?

Gra¿yna Woroniecka: Zgadzam siê z Magd¹ w kwestii metodologii post-
fenomenologicznych i zbli¿onych, ale nie ogranicza³abym siê do nich. Dla
przyk³adu, niemodny dzi� paradygmat strukturalistyczny w z³agodzonej,
Mertonowskiej wersji tak¿e pozwala na rozwik³anie niektórych zagadek, jak
choæby ustawicznego odradzania siê sfery tzw. patologii spo³ecznych w mie-
�cie. Interakcjonistyczne do�wiadczenia w tej kwestii to jeden wymiar pro-
blemu (ju¿ bardzo naruszaj¹cy obiegowe opinie i warto�ci); kontynuacja analiz
na mezopoziomie tworzy szanse na kolejn¹ warstwê ustaleñ i wygl¹da bar-
dzo obiecuj¹co z perspektywy teoretycznej.

Pewnie warto te¿ zaanga¿owaæ warsztat KAD (choæby w zwi¹zku z dys-
kursem �bezpieczeñstwa� uruchamianym w celu uzasadnienia wprowadza-
nych przepisów dyscyplinarnych), nie unikaæ action research � wszystko zale-
¿y od tego, jak zostanie postawiony konkretny problem badawczy, a to z kolei
wyniknie z konstrukcji subdyscypliny.

Sytuacja problemowa istnieje, co postaram siê zilustrowaæ przyk³adem:
s³uchaj¹c audycji radiowej (w czasie jazdy; jeszcze wolno s³uchaæ radia w sa-
mochodzie), zwróci³am uwagê na wypowied�, która dobrze j¹ ukazuje.
S³uchaczka apelowa³a, aby na  �cie¿kach rowerowych wprowadziæ ograni-
czenia prêdko�ci, poniewa¿ ona nie zawsze jest w stanie upilnowaæ swojej
dwuletniej córki i nie dopu�ciæ do jej wtargniêcia pod ko³a. Logika wypo-
wiedzi jest bardzo typowa dla my�lenia o mie�cie. Upraszczaj¹c:

� kontekst: �cie¿ki rowerowe by³y zwyciêstwem slow life contra motory-
zacja;

� kompetencje: w mie�cie poruszaj¹ siê niekompetentni uczestnicy (dzieci);
� odpowiedzialno�æ: nie mo¿na wymagaæ od opiekuna, ¿eby dopilnowa³

dziecka (i tu jest sedno problemu), zatem odpowiedzialno�æ nale¿y przenie�æ
na podmiot zdolny uczyniæ brak kompetencji bardziej bezpiecznym (dobro
nadrzêdne, niepowi¹zane z odpowiedzialno�ci¹);
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� postulat: wprowadziæ ograniczenia dla rowerów poruszaj¹cych siê na
�cie¿kach (analogicznie do kodeksu drogowego);

� wniosek: sfery dzia³añ, które pocz¹tkowo pojawiaj¹ siê jako uwolnione
z uci¹¿liwych regulacji (dla bezpieczeñstwa), do�æ szybko zostaj¹ ponownie
objête inkluzj¹ w imiê tego¿ bezpieczeñstwa. Jest to samonapêdzaj¹cy siê
proces, którego logika jasno ukazuje nieadekwatno�æ metod rozwi¹zywania
wielu problemów miejskich czy to przez inwestycje, czy przepisy reglamen-
tuj¹ce dostêp.

Z przedstawionego przyk³adu wynika, ¿e mechanizmy dyskursowe od-
wracaj¹ sens rozwi¹zañ, które w najlepszej wierze wprowadzano w celu zni-
welowania problemu i ³atwo sprawiaj¹, ¿e rozwi¹zania te same tworz¹
problemy, które podsuwa uprawomocniaj¹ca retoryka. Takich splotów czyn-
ników nie sposób badaæ, nak³adaj¹c metodologiczne limity � tu konieczne
jest swobodne poruszanie siê po ca³ym �wyposa¿eniu� nauk spo³ecznych.

Pawe³ Mo¿d¿yñski: My�lê, ¿e nie powinni�my zak³adaæ z góry, do któ-
rych metod badawczych bêdziemy siêgaæ. Jak to siê mówi: �sytuacja jest
dynamiczna�. Wspó³czesne miasta s¹ tak zró¿nicowanymi tworami, tak nie-
jednorodnymi, wieloaspektowymi, hybrydycznymi, p³ynnymi i kapry�nymi,
¿e trudno bêdzie wyznaczyæ korpus metod i przyrzec, ¿e poza ten korpus nie
wyjdziemy. Wiem, ¿e wielu socjologów buntuje siê przeciwko traktowaniu
metodologii naszej nauki jako �skrzynki z narzêdziami�, ale wydaje mi siê,
¿e za bardzo nie mamy wyj�cia. Na wszystko we wspó³czesnym mie�cie znaj-
dzie siê miejsce: (post)strukturalizm, funkcjonalizm, interakcjonizm, feno-
menologiê, konstruktywizm, semiologiê itp., itd. Na to oczywi�cie nak³adaj¹
siê nasze zainteresowania i orientacje badawcze. Ja na przyk³ad pos³ugujê siê
metodami i technikami jako�ciowymi, ale nie s¹dzê, ¿eby�my nie mogli sko-
rzystaæ z badañ ankietowych. Innymi s³owy, socjourbanistykê widzê jako
gatunek zm¹cony. Có¿ zrobiæ, taki mamy czas i miasto: miasto zm¹cone�

Ewa Zieliñska: Wed³ug mnie nie ma czego� takiego jak metody �ci�le
socjourbanistyczne, jest raczej ekspertyza socjologiczna wnoszona do badañ
socjourbanistycznych. Nie bêd¹c dobrym socjologiem, trudno byæ dobrym
socjourbanist¹, trzeba zatem umieæ, jak mówi Gra¿yna, u¿ywaæ �ca³ego wy-
posa¿enia nauk spo³ecznych�. Istniej¹ jednak pewne techniki, które moim
zdaniem bêd¹ w najbli¿szym czasie zyskiwaæ na popularno�ci, miêdzy inny-
mi w zwi¹zku z dynamik¹ zmian zachodz¹cych w miastach, transdyscypli-
narno�ci¹ socjourbanistyki (konieczno�ci¹ wspó³pracy z planistami i projek-
tantami) i rozwojem mo¿liwo�ci technologicznych. Obserwacja dla mnie
zawsze jest pierwszym etapem refleksji socjourbanistycznej. Podobnie istot-
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ne s¹ badania wizualne na materiale zgromadzonym podczas obserwacji lub
analizy materia³ów zastanych, z tym ¿e musimy nauczyæ siê w³a�ciwej dla nas
�transkrypcji fotografii�. Ostatni¹ wa¿n¹ technik¹ jest, i tu brakuje mi do-
brego socjologicznego okre�lenia, mapowanie � oznaczanie wyników obser-
wacji na planach.

Niewykluczone jest równie¿ opisanie nowych, z³o¿onych procesów ba-
dawczo-projektowych, w których istotne bêdzie okre�lenie, kiedy (na jakim
etapie) i w jakiej roli wystêpuje socjourbanista.

Barbara Lewenstein: Dla mnie sprawa metod badania miasta jest bardzo
wa¿nym, je�li nie najwa¿niejszym wyzwaniem w³a�nie dla badaczy miasta,
w tym te¿ dla socjourbanistyki.  Zgadzam siê z Paw³em i sama te¿ mam tak¹
intuicjê, ¿e miasto sta³o siê obecnie tak skomplikowanym i jednocze�nie
nowym tworem strukturalnym i relacyjnym, ¿e trudno jest je badaæ wed³ug
starych za³o¿eñ i metod. To nowy twór, w dodatku miasta ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹ i nie jest ju¿ tak,  jak to by³o kiedy� w szkole chicagowskiej, ¿e mo¿emy
stworzyæ kilka wzorów tworzenia siê struktury przestrzennej i relacyjnej
miasta. Stoimy przed zjawiskami, które nas zaskakuj¹ swoj¹ wewnêtrzn¹
dynamik¹, której jeszcze nie rozumiemy. Popatrzmy na Detroit. W ci¹gu kilku-
dziesiêciu lat miasto siê rozpad³o, a teraz nastêpuje tam jego ruralizacja i wy-
syp ogrodnictwa miejskiego, które staje siê dominuj¹ce w krajobrazie eko-
nomicznym i spo³ecznym Detroit. Czy to jest przysz³o�æ miast, jak sugeruje
Kacper Pob³ocki w swojej ostatniej ksi¹¿ce o historii kapitalizmu, czy raczej
mamy do czynienia z anomali¹, czy te¿ mo¿e jednym z wielu wzorów, we-
d³ug których kszta³towaæ lub zmieniaæ siê bêd¹ nasze miasta? Jakie metody
badañ stosowaæ? Wydaje mi siê, ¿e z jednej strony podej�ciem koniecznym
bêdzie zró¿nicowanie, triangulacja metod, a z drugiej � budowanie teorii
wed³ug zasad teorii ugruntowanej.

Istotne jest tak¿e pytanie, czy wobec tego miasta nadal mo¿na traktowaæ
jako laboratoria do badañ spo³eczeñstwa jako ca³o�ci, tak jak to czynili przed-
stawiciele szko³y chicagowskiej? Trzeba bêdzie na wszystkie te pytania da-
waæ w badaniach  odpowiedzi i budowaæ nowe teorie.

Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w dyskusji.
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Architecture, Sociality and the Production of Locality

This article examines the interdependence of architecture and society us-
ing insights from Science and Technology Studies. We argue that architec-
ture is not merely a product of sociality but also systematically shapes, in-
fluences and coordinates the social. To conceptualise this double-relation,
we develop the so-called �fried-egg-model of architecture�. To understand
architecture�s embeddedness in its peculiar social and material-spatial sur-
roundings and to make architecture empirically accessible, we integrate
the notion of �locality� into our model. �Locality� is understood here as the
local, earthbound and commonly produced attribute of socio-architectural
arrangements. As an illustration of both the theoretical model and the pro-
posed notion of �locality�, we use two empirical case studies from econom-
ic sociology to show that the social order of markets is significantly shaped
by the architectural environments in which the markets are embedded. These
examples illustrate the fried-egg-model of architecture and pave the theo-
retical way for analysing architecture�s connectedness to local knowledge
and tangible locations.
Keywords: architecture, society, locality, space, economic markets

(1) Introduction

In this article, we propose a sociology of architecture that analyses the
abstract interplay of the social and its (architectural) materiality without
neglecting the role of geographically fixed places and the �localities� emerg-
ing in them. We understand architecture as those elements of the physical-
ly perceivable environment that are constructed with a will to design: in
other words, the humanly designed built environment that comprises not
only buildings, but also bridges, benches and streets. In addition, we con-
ceptualise �locality� as a certain constellation (Massey 2014), an �objectiva-
tion� (Berger and Luckmann 1966), a �fait social� (Durkheim 1982) that
emerges as the result of a specific relation of the social and the material �
combined with local knowledge and local practices of usage. To develop a
suitable understanding of locality, we start this article with an idea devel-
oped in an earlier work on the interrelation of architecture and society �
the so-called fried-egg-model of the sociology of architecture (Reichmann
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and Müller 2015: 8-19) � and broaden it by including the notion of locality.
We thereby enrich both the model itself and the concept of locality by inte-
grating materiality into the analysis of localities. In the last section, we use
two examples from economic sociology to illustrate the conceptual approach
to the notion of locality.

(2) The Interplay of Architecture and Society

Before we analyse how locality is produced and what role architecture
plays in this process, we clarify the basic terms used in our theoretical ap-
proach and their interrelatedness. Here, we draw on a theoretical model we
elaborated to conceptualise the connections of architecture, materiality, space
and society: the fried-egg-model (Reichmann and Müller 2015). Two argu-
ments behind this model are relevant for our understanding of locality. The
first concerns the relation between architecture and the social. We conceptu-
alise this relation as being mediated by materiality and space. The second
argument is drawn from research done within Science and Technology Stud-
ies (STS). Though STS is a very diverse field (Hess 1997) and includes sev-
eral quite different approaches, it contains one common insight: materiality
should be understood as something active that clearly impacts the social
context (Knorr Cetina 1981; Lynch 1985; Latour and Woolgar 1986) � it
has (a certain kind of) agency. It is this understanding of materiality as hav-
ing agency that we find useful for the analysis of architecture. Before elabo-
rating on the four central concepts in the fried-egg-model � architecture,
materiality, space and social context � we lay the foundation by presenting
the current debates on the role of materiality in general, and that of archi-
tecture in particular, in and for societies.

(2.1) Society and Architecture

A traditional understanding of the interplay of architecture and society
conceptualises the social as the direct cause of different architectural de-
signs. In this line of argumentation, architecture represents the cultural, so-
cial or economic characteristics of a society and symbolises a society�s state
at a given moment in time; the social context is the cause and architecture its
effect. Prominently, Elias (1983) developed this interpretation when show-
ing how the spatial arrangement of the Court in Versailles represented the
hierarchical structure and gender relationships of French society at that time.
His argument creates a strong causal correlation between societies and their
architectures: certain societies with their historical, political and cultural
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characteristics produce certain architecture. A similar line of thought is pur-
sued by Bourdieu (1980) when describing the architectural and spatial ar-
rangements visible in the Kabyle house. This view has long been consensu-
al in sociological analyses, but, from our point of view, it is just half the
story. We argue that it is helpful to ask the following questions: What does
architecture do to societies? Does it change social contexts such as social
structures, interactions, knowledge cultures or society as a whole? Does
architecture retroact to its users? How does architecture with its particular
history and its locality affect the interaction between its users and mem-
bers of societies? By asking these questions, we want to overcome the as-
sumption that architecture is a neutral and lifeless object. Rather, we argue
that architecture can be an agent in itself � it may have agency. To follow
this line of argumentation, we connect to those approaches that conceptu-
alise material objects as active parts of social order and sociality. In anthro-
pology, for example, material culture studies is an influential field (e.g.
Appadurai 1986; Miller 2005; 2008; 2010; Hodder 2012). More impor-
tant for our argument is that many authors from STS point to the different
ways in which materiality and non-human entities shift sociality. Preda
(1999: 360) argues that social theory can no longer marginalise things and
consider them as �given and inert, as simple clumps of matter lying around�.
Rather, it should understand them �as social facts�. Actor Network Theo-
ry (ANT) goes a step further and approaches society as a flat network of
equal entities, no matter whether they are people, material objects or ani-
mals, humans or non-humans (Callon 1986; Latour 1993). For ANT, ma-
teriality has full social agency; it is able to discriminate against humans
(Johnson 1988) or to fight against scientists (Latour 1988). Despite this
growing body of literature on the agency of materiality, studies have, in
the past, rarely heeded architecture as such; only recently has attention
shifted. Studies in this field have started to pursue a theoretically informed
and programmatic approach (Hommels 2005; Jacobs 2006; Fischer and
Delitz 2009; Delitz 2010; Guggenheim 2010; Jones 2011; Steets 2015) or
present case studies on single buildings, architectural-spatial ensembles
(Gieryn 2002; Jenkins 2002; Rentetzi 2008) or the design process (Yaneva
2005, 2008, 2012; Latour and Yaneva 2008; Yaneva and Guy 2008; Kurath
2015). However, what remains a desideratum is the combination of empir-
ical studies with theoretical conceptualisations of the interrelatedness not
only of architecture and society, but of architecture, materiality, space and
society � and, ultimately, locality. To address this desideratum, we ask how
society and architecture mutually affect each other and which realms of
the social participate in this interplay. We assume that Preda�s (1999: 348)
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description of things, namely that �their simple presence dissolves social
norms, arouses desire, makes people cheat, lie, and (sometimes) fall in love�,
may also be true of architecture.

In the following, we describe a model that conceptualises architecture
as something socially active. The model is informed by STS ideas about the
social agency of materiality (e.g. Gieryn 2002). Challenging asymmetry
between humans and objects is one of the basic assumptions in STS, one
that is not yet fully established in the sociology of architecture (e.g. Delitz
2010; Steets 2015). Our approach to the sociology of architecture (1) takes
architecture as a material object seriously, (2) includes the meaningful con-
struction of spaces and (3) asks about the role of architecture in and for
social contexts. After presenting the so-called fried-egg-model, we show
the benefit of adding the idea of locality (Massey 2014) to the model, that
is, to acknowledge local peculiarities of architecture, its places and its so-
cial context.

(2.2) The Fried-Egg-Model of the Sociology of Architecture

At the heart of the fried-egg-model are four �sensitizing concepts� (Blum-
er 1954). They are central to the question of how to constitute a sociology
of architecture that asks about the reciprocal relationship between architec-
ture and society. These concepts are architecture, materiality, space and so-
cial context. They are interconnected in the way that one is embedded in the
other, each concept being a constitutive element of the others, thus building
a theoretical chain of concepts. Understanding their interrelations as an
embedded chain implies that the concepts have different scopes to describe
phenomena: architecture is the concept with the smallest scope, social con-
text has the widest scope. To visualise the interrelatedness of the concepts at
a glance, we developed a model we call the fried-egg-model of the sociology
of architecture (see Figure 1). Figure 1 shows a fried egg with distinct bor-
ders and a yellow core � both the core of our analysis, architecture, and the
metaphoric egg yolk. It is softly embedded in the other concepts that re-
main white in the model. Furthermore, Figure 1 shows the theoretical chain:
the social context has the widest scope, architecture the smallest; space
and materiality mediate between and link social context and architecture.
The scope of space derives from our constructivist understanding of space:
it is constituted by humans on the basis of perceiving the material environ-
ment in general and architecture in particular. As Figure 1 illustrates, ma-
teriality, the third level of the fried-egg-model, considerably impacts the
construction of space and what we call the social context. It also shows
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that architecture is a particular part of society�s materiality and central to
the constitution of spaces. By using the visual metaphor of a fried egg and
not of a scrambled egg, we emphasise that, in our understanding and de-
spite their constitutive interrelation, the different concepts should remain
distinguishable during both theoretical and empirical analyses. However,
the four notions are not pre-defined �classes of objects� (Blumer 1954: 7).
Rather, they are �sensitizing concepts� due to the locally bounded shape
and characteristic of the empirical world with which we are confronted.
For example, architecture and everything it is embedded in is �distinctive,
particular or unique� (Blumer 1954: 7) and comes in a variety of shapes.
When we develop our notion of locality, this openness and variety will be-
come important. In the following, each of the concepts of the fried-egg-model
is described in more detail.

Figure 1: The Fried-Egg-Model of the Sociology of Architecture

(2.2.1) Social Context

The so-called social context is the overarching bracket for the other con-
cepts we use in our approach to analyse architecture. For us, it is important
not to tie the term social context to only one sociological approach (e.g.
phenomenology, structuralism, etc.). The social should be thought of as an
integrative and open notion. Thus, social context can describe both the social-
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structural settings and the (inter-)subjective interpretation: the symbolic di-
mension of sociality, culture, actions and the social constructions of the world.
This understanding means that nothing we analyse is outside a social con-
text (see Figure 1). We use this notion to avoid reproducing the separation
between structuralist and interactionist approaches to the analysis of soci-
ety; rather, we want to integrate both. The use of the term social context
helps to integrate different dimensions of and approaches to sociality: social
context implies social structures, interactions and social constructions, be
they on a micro-, meso� or macro-level. It includes the societal and the com-
munity level and integrates individual as well as group (inter)actions and
institutional settings and value systems. Depending on the level of analysis,
all kinds of sociological aspects are in focus. On a macro-level, for instance,
the focus may lie on social structures, institutions or norms and values. On
a meso-level, the analysis centres around the organisation of social groups,
their particular practices and forms of action and interaction. On a micro-
level, individual (inter)actions and practices can be analysed. Obviously, the
use of such a broad understanding of a term brings with it the danger of a
lack of precision and proper differentiation. Still, social context is a kind of
�background� for our model; it has to be conceptualised broadly. We accept
the lack of precision for the sake of integrating a variety of social phenom-
ena on all societal levels. Furthermore, our notion of social context allows
for manifold disciplinary perspectives on architecture. Thus, the fried-egg-
model is not restricted to single approaches within sociology but has the
potential to integrate them. As a consequence, the meaning of social context
depends on the theoretical perspective of the respective researcher.

(2.2.2) Space

The concept of space plays a mediating role within the fried-egg-model
and connects architecture and materiality on the one side and the social
context on the other. We use a constructivist understanding informed by the
work of Martina Löw (2001; 2008b) and Henri Lefèbvre (1991). We as-
sume that actors of certain social contexts actively construct multiple and
differing spaces and thereby also determine the characteristics of these spaces.
As Löw and Lefèbvre argue, space does not exist per se but is socially con-
structed. According to Lefèbvre (1991), human perception of the (urban)
environment depends on the symbolic meanings of objects. They carry var-
ious meanings within given social contexts, and humans perceive objects in
various ways. The symbolic meanings of objects within certain social con-
texts are central to this concept of space. Additionally, Lefèbvre argues that
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individuals constitute spaces by applying spatial practices, e.g. modes of
perceiving and adapting the world. Thus, social differences become visible
as �each society offers up its own peculiar space� (Lefèbvre 1991: 31). Löw
(2001) takes a different approach as she explicitly addresses the role of
materiality and objects in the constituting of spaces in micro-sociological
contexts (Löw 2001: 158-161). Space is constructed in three parallel steps.
First, humans establish connections between objects and between objects and
themselves. This is what she calls �spacing� (Löw 2008b: 35). Second, there
is a process of perception and selection that is pre-structured by the individ-
uals� biographies, socialisation and interests, etc. This is what Löw calls the
individual�s �synthesis� (Löw 2008b: 35). And third, individuals establish their
own interpretations of objects. By perceiving and interpreting objects in a
given physical place in a certain way, each individual produces a particular
space. This focus on perception and people�s experiences of the world around
them can also be found in Yi-Fu Tuan�s tentative work on how �people at-
tach meaning to and organize space and place� (Tuan 1977: 5). He empha-
sises that this �experiential space� (Tuan 1979: 388) is something �that we
perceive and construct� (Tuan 1979: 389) and that fundamentally depends
on our senses but is also pre-structured by e.g. the built environment of cities
(Tuan 1979: 399). Though there are obvious differences in Lefèbvre�s, Löw�s
and Tuan�s approaches, they have in common that they challenge a positiv-
istic understanding of space as a simple �container� of the social. They em-
phasise the dual role of construction and perception of humans in space.
Following these theoretical lines of argument means that different individu-
als constitute different spaces; this is why we speak of the constitution of
spaces in the plural. Using both Lefèbvre�s (1991) and Löw�s (2001) ap-
proaches and considering Tuan�s (1977) focus on the experiential space, we
grasp the notion of space through both its symbolic meanings and its pure
materiality.

(2.2.3) Materiality

In the section above we clarified that space is intrinsically tied to mate-
riality and to the social context that assigns symbolic meanings to it. We call
this the double character of things: they are mere material and come with a
certain symbolic meaning assigned to them by people (e.g. Miller 2005;
Marres 2012). Things are powerful not only because they can enable or
constrain social acting, but also because �they can determine our expecta-
tions by setting the scene and ensuring normative behavior, without being
open to challenge� (Miller 2005: 5). In this sense, one can speak of a �social
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life of things� (Appadurai 1986). To connect materiality with sociality is one
of STS�s central achievements. It is based on the idea of symmetry between
humans and non-humans, and there is a proliferation of literature on the
social agency of materiality (Mukerji 2015). How do we understand materi-
ality in the fried-egg-model? Often, the notion of materiality is used as a
summarising concept to include things, objects and artefacts. Other approach-
es understand materiality as a kind of human-made technology (Dant 2005;
Marres 2012). Additional discussions have taken place on the status of what
might be called immaterial materiality (see also Reckwitz 2002: 202): e.g.
computer software or algorithms. We propose a rather broad approach to
materiality, but restrict it to physically perceivable objects: we use the term
materiality to grasp physical objects, whether human-made or not. This def-
inition implies an important distinction between material objects and arte-
facts: materiality is more than artefacts. Whereas the term artefact stresses
the fact that something has been culturally produced, artificially created,
and that cultural scripts are inherent, our understanding of materiality does
not imply this restriction. Materiality subsumes everything from a stone, a
building or a bench to the remains of an architectural artefact � that is, both
artefacts and objects without inherent cultural scripts.

The benefit we gain from understanding materiality in this broader sense
is that we can point to the importance of both the symbolic dimensions of
things and to their pure materiality. We emphasise that an analysis of archi-
tecture should not marginalise the built side of materiality. So, whereas
Harbison (1991) argues for including the non-material side of materiality
into the analysis of architecture, we argue for also including the material
side of materiality into the sociology of architecture, and to consider mate-
rial agency in analyses.

(2.2.4) Architecture

Now we turn to the fried-egg-model�s central concept: architecture. It is
the egg yolk of the fried-egg-model, and, as it is in the centre of the model,
it is also the main concept that the model aims at understanding and ex-
plaining better. Figure 1 visualises architecture as an immediate part of ma-
teriality. It also depicts how architecture is indirectly part of space and the
social context. To our understanding, architecture is �[c]onstruction or struc-
ture generally; both abstr. and concr.� and �[a]rchitectural work; structure,
building� (OED Online 2014; original emphasis). Combining these two def-
initions enables us to include both extraordinary buildings (e.g. flagship ar-
chitecture, iconic buildings, monuments and churches) and vernacular ar-
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chitecture (e.g. dwellings, fountains, terraced houses, school buildings, bridges
and industrial buildings). By using the term architecture instead of �build-
ing�, we can also take its physical context into account, that is, the built
environment, such as squares, fountains and street lamps. Additionally, con-
struction sites, unfinished buildings, ruins or designed urban places can also
be subsumed under our concept of architecture.

The main difference between materiality and architecture is that archi-
tecture is intendedly constructed by humans. Using the concept of material-
ity as defined above, architecture is one specific sub-category of materiality,
that is, one built with a certain human intention. As a result, we have the
following definition: architecture is the intended construction of materiali-
ty. With this, we connect to Steets� understanding of architecture as �that
part of the built environment that is constructed with a certain will to de-
sign, that is, with the intention to shape the built environment� (Steets 2015:
11, own translation). In contrast to Steets, however, we include infrastruc-
tural elements of the built environment in our definition of architecture � if,
and only if they are intendedly constructed.1 This broader definition of ar-
chitecture then allows single elements of a building or pieces of infrastruc-
ture, such as bridges, to be included in the analysis.2

Understanding the concept this way means that two things are explicitly
excluded from the definition of architecture: (1) non-physical artefacts such
as computer software, imaginations, algorithms or ideas and (2) physical ob-
jects that are not intendedly created, for example trees, stones and natural
entities.3 For an STS-inspired sociology of architecture, the focus on architec-
ture as defined here is important in bringing the particularities of architecture
into focus.

(3) The Production of Locality

In this section, we elaborate on the notion of locality and develop a con-
ceptual framework for integrating localities in the fried-egg-model of the
sociology of architecture. The original model helps in understanding the

1 In Steets� argumentation, these would be geographically �fixed artefacts� and not architecture
(Steets 2015: 11, own translation).

2 The value of such a definition is visible in an analysis by Marianne Stang Våland and Susse Georg
(2015) on a counter in an office building.

3 We are aware of the fact that the nature-culture-distinction is in many ways obsolete; see, for
example, the debates on nature-cultures (e.g. Tsing 2015). In our model, natural objects can be subsumed
under the concept materiality and are part of the general physical environment of a society.

4 For the sake of analysis, we exclude floating, diving or flying architecture here. Empirical studies on
floating homes and movable house boats could contribute interesting insights on localities at changing locations.
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interconnectedness of architecture and society by explicating the relations
and (analytical) differences between architecture, materiality, space and so-
cial context. In addition, the model is a visual manifestation of the empirical
observation that architectural objects are embedded in their specific surround-
ings, including the physical and the social environment. As part of a bigger
ensemble, for example a neighbourhood or a city, architecture unfolds its
(social) power. To conceptually grasp the power architecture can unfold, we
propose integrating the notion of locality into the fried-egg-model of the
sociology of architecture. With this, it becomes possible to explain how ar-
chitecture, together with other parts of an urban ensemble, contributes to
locally specific socialities and �experiential spaces� (Tuan 1979: 388).

Localities, in short, are constituted at geographical locations through
interaction between humans and material objects. Focusing on localities means
highlighting the role of locally specific environments and knowledge for the
social and thus for society (for an overview, see Popper 2006; Clarke 2013;
for an analysis of the role of locality in the world economy, see Taylor 1989),
without neglecting that local processes are embedded in broader social con-
texts, e.g. on national or global scales (Clarke 2013: 498-499). In contrast
to the concept of space, the notion of �locality� is able to integrate this local
embeddedness of environments, knowledge and people, etc. Metaphorically
speaking, �locality� originates when the fried-egg-model clots in a concrete,
locally specific environment.

There are two substantial reasons for using the notion of locality to fur-
ther sharpen our sociological approach to architecture. First, it allows us to
empirically access specific fields of sociality as it enables their geographic
location (that is: to literally locate them). Second, the concept of locality
emphasises the importance of local knowledge, local cultures and local prac-
tices for the use of architecture.

In the following, we elaborate on the notion of locality and explicate the
role that architecture plays in producing localities and, ultimately, its role
for the social. In so doing, we use the notion of locality to elucidate the
relation between architecture and the social context and to provide a frame-
work suitable for empirical analyses of architecture�s active role in constitut-
ing the social.

(3.1) What is Locality?

To understand what localities are and how they can be integrated in the
fried-egg-model sketched above, it is helpful to have a look at Doreen Mas-
sey�s work on localities. In her book Space, Place, and Gender, she provides
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a definition of localities: �constructions out of the intersections and interac-
tions of concrete social relations and social processes in a situation of co-
presence� (Massey 2014: 138). As Clarke (2013) argues, Massey�s poststruc-
turalist approach to localities differs significantly from other approaches in
the (geographical) field of Locality Studies because it highlights �that local
particularity comes from how a place is positioned as a point of intersection
or meeting ground for a specific set of networks of social relations� (Clarke
2013: 500), ultimately �[demonstrating] that localities are the products of
interactions and interrelations� (Clarke 2013: 500). It is these interactions
and interrelations that make localities come into being at given locations. By
introducing the concept of locality into the analysis of local phenomena,
Massey emphasises the relation between geographically fixed locations and
the social interactions taking place at them, ultimately leading to the con-
struction of places and spaces (Massey 2014: 68). Combining this with Löw�s
theory of space means for us: locality is localised space.

Taking Massey�s analysis of localities as a central reference for our un-
derstanding of locality and integrating it into our fried-egg-model of the
sociology of architecture makes our model more precise and broadens Mas-
sey�s concept by including the material dimension of society. Following this
combining of the concepts, we then understand locality as the interaction of peo-
ple and things at a given (geographic) location �in a situation of co-presence�
(Massey 2014: 138). To be more precise: Localities are constructions out of
the intersections and interactions of concrete social relations and social pro-
cesses in a situation of the co-presence of human and non-human actors, in
particular of social actors and architecture.

Consequently, a locality then is the common and mutually produced at-
tribute of a place that brings about specific socialities; for example, it shapes
identities, produces power-relations and/or creates certain atmospheres.

The emphasis on the location allows for sociological analyses that pay
attention to the intrinsic logics not only of cities (for the notion of the in-
trinsic logic of cities, see Berking and Löw (2008) and Löw (2008a)) but of
locations in general. It also allows attention to be paid to what is often called
�atmosphere� (e.g. Böhme 1995; Hasse 2008) or �ambiance� (e.g. Thibaud
2015) � the �in-between� (Böhme 2001: 54, own translation) between sub-
jects and objects. The concept of locality grasps the subjective perception,
the sensory experience and emotional interpretation of the surrounding en-
vironment and particularly of the architecture, and it helps in the empirical
assessment of these emotional effects that architecture provokes � something
that the two concepts (atmosphere and ambiance) still have difficulty ac-
complishing.
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For a sociological analysis of architecture, adopting this concept of local-
ity proves useful because it constructs a bridge between the social context on
the one hand and the physically perceivable and built environment on the
other. Still, in contrast to space, locality is a phenomenon tied to a particular
geographic location and, thus, it is earthbound. From a methodological point
of view, this helps localise empirical studies. From a theoretical point of view,
it helps when focusing on architecture and its co-constitutive role for the
social, as architecture, situated at a given location, is bound to earth as well.4

Thus, the concept of locality proves to be a useful supplement to the
fried-egg-model of the sociology of architecture. But what does a modified
model that integrates locality look like? In the following, we discuss the role
architecture plays in the production of localities. With this, we intend to
provide both a conceptual framework for the analysis of the interplay of
architecture and society, a modified fried-egg-model of the sociology of ar-
chitecture, and a methodological framework for empirical studies on the
mutual interdependencies of architecture and sociality.

(3.2) How Does Architecture Help Produce Localities?

Materiality and architecture are the basis for a location to come into
existence in complex societies (for the notion of complex societies, see as an
example Kopytoff 1986). A location is a geographically fixed and identifi-
able spot that is furnished with material objects: on the side of materiality,
trees, stones and mud; on the side of architecture, pavements, buildings and
benches. Such a location, then, is the basis for social interactions to happen:
interactions between people, interactions between people and animals (think
of people walking their dogs) and interactions between people and things.
The latter include, for example, people gathering in front of a church after
a church service, sitting on benches after a walk through the wood, but also
people arranging their stalls at a rural market. These interactions of people
with other people, with animals, with things and, ultimately, with architec-
ture turn a place into a locality. In addition and more conceptually, this lo-
cality constitutes a space (in a Löwian sense) by providing the locational
dimension of social phenomena, such as people chatting (=social phenom-
enon) in front of a church (=location).

Let us now take a closer look at the role that architecture plays in pro-
ducing localities. The conceptual framework described above sheds light on
this particular role. Architecture is a certain part of the physical environ-
ment: it is that part of the physically present environment that is intention-
ally constructed, thus forming the humanly built environment. As it is in-
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tendedly constructed, architecture is also a carrier of symbolic meanings and
a materialisation of norms and values (e.g. Summerson 1966; Hirst 2005).
In this sense, it helps stabilise society: once institutions (universities, stock
exchanges or parliaments) coagulate into built forms (i.e. buildings), they
are physically manifest in a society (for a university building, see Gieryn
2002; for a parliamentary building, see Danyi 2015). In this sense, they be-
come part of a geographically fixed location and, with that, part of the phys-
ically perceivable environment in which people interact.

But that is not all. As people interact not only with other humans but
also with other living beings such as animals (remember the aforementioned
dogs) and with their physical environment, they also interact with architec-
ture. They do so �in a situation of co-presence� (Massey 2014: 138) � peo-
ple, objects and living beings are present at the same location at the same
time. With this simultaneous presence, it becomes obvious that not only people
constitute a society � it is the physically present environment as such, it is
the dogs, and it is the surrounding architecture, too. All these elements �make
a difference� (Latour 2007: 123, own translation), to borrow a famous La-
tourian phrase for explaining the difference between the actor (being the
one that makes the difference) and the actant (being everything that can
potentially make a difference but that does not do so in the situation at hand).

Following this line of argument, architecture co-produces localities be-
cause it is co-present at a given location.

(4) Locality-in-Action

The term locality has an advantage as an analytical concept not only
because it emphasises the particular location of architecture. It also concep-
tually respects that architecture is part of a bigger local spatial-material and
social ensemble in which architecture not only co-constitutes the social con-
text but is also constituted by it. How this may look is the subject of this last
section: we illustrate both our theoretical approach in the sociology of ar-
chitecture and the proposed understanding of locality, using empirical case
studies from economic sociology that show how locality shapes actions and
structures in economic markets. The architectures analysed in these case stud-
ies construct a certain locality at a given location, ultimately leading to unique
characteristics of a given area. These characteristics shape specific local soci-
alities, that is, social actions, identities, the social order and collaborative
structures, etc. The examples illustrate the fried-egg-model of architecture
and show how the concept of locality helps in understanding local peculiar-
ities of the interdependencies of architecture and the social context.
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The case studies stem from the �New Economic Sociology� (e.g. Swed-
berg and Smelser 2005). In contrast to what traditional economic theories
suggest, scholars in this field argue that economic actions are not just shaped
by rational and cognitive considerations. Rather, they are embedded in so-
cial networks (Granovetter 1984), regulated by political institutions (Flig-
stein 1996) or driven by fictional imaginations (Beckert 2016), to name but
three influencing factors. A small section of this literature considers that
economic markets are embedded in a material frame and in an architectural
environment. For example, Garcia-Parpet�s (2007) ethnographic work on
the strawberry market at the small town of Fontaines-en-Sologne in France.
In her study, she shows how an auction market is aligned with the economic
model of a �perfect market� (Garcia-Parpet 2007: 20) and how the social
and architectural circumstances enable its emergence. The strawberry mar-
ket takes place in a building especially constructed for the purpose, where
growers and buyers meet to auction strawberries. This building has an exhi-
bition room, where the growers present their fruits. Furthermore, it has an
auction room, where buyers and sellers sit on different levels so that they
cannot see each other but can look at a common electronic information board
and have eye contact with the auction assistant (for visual details of the ar-
chitectural arrangement see Garcia-Parpet 2007: 22-25). The architecture
of the building and its certain spatial arrangement is central for creating
what is called a �perfect market�. As Garcia-Parpet (2007) argues, the mate-
riality and the constructed space shape both social relations between grow-
ers and the economic actions and decisions. Basically, the architectural ar-
rangement changes the way of trading strawberries.

For example, strawberry price increased because the strawberries could
be displayed side by side in the exhibition room, where the growers found
themselves in direct competition with each other. This also increased the
quality of the strawberries (Garcia-Parpet 2007: 40). In addition, the exhibi-
tion room also became a new source of information, for example, about
techniques of growing, fruit diseases and their remedies. Thus, the shared
physical place of the market changed the way the growers saw their own
strawberries and helped to create new propagation practices. The exhibition
area also changed the social order of the producers as some of them were
able to enhance their reputation (Garcia-Parpet 2007: 41).

At the place of the market thus formed, the shared exhibition space con-
stituted a new grower�s identity and made the group more cohesive. Before
the market building was installed, strawberry-growers had been in a weak
market position and had to accept the prices paid by the brokers: �[T]he
growers are brought together in a space [...]. They grumble together about
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the buyers, help each other to unload, exchange information about agricul-
ture�but at the same time they are involved in social contacts� (Garcia-
Parpet 2007: 41, our emphasis). The spatial separation of producers and
buyers reinforced their social identities (Garcia-Parpet 2007: 45).

A �perfect market�, Garcia-Parpet argues, does not appear from nowhere.
Rather, to construct a certain social order, it has to be put into a material
frame and into an architecture. We argue that such a market is not universal
in the sense that it works the same everywhere. Rather, it is installed at a
geographically fixed location in a certain and unique way � the interactions
between market participants and architecture constitute the market as a locali-
ty at this particular location, including local knowledge and a strong bond
between the local group of growers.

Whereas the strawberry market analysed by Garcia-Parpet was at a small
rural site, our second example is located in a metropolis � but it brings to
light a similar interdependence between architecture/materiality/space and
locality on the one side and economic action on the other. In her book on
the Chicago Board of Trade (short: CBOT), Zaloom (2006) analyses the
architectural and material aspects of the stock exchange that was established
in the mid-19th century in downtown Chicago.

Back then, Chicago was the centre of the US agricultural industry as it
was located between the mid-west hinterland (where farmers grew corn and
bred animals) and the East Coast (where many people demanded food).
Substantial infrastructure for slaughtering, storing and transportation was
built. Parallel to this commodity market, a trade market emerged, mainly
built by the CBOT. This market was a more abstract one, as its main innova-
tion was the invention of so-called futures contracts. Actually, this future-
market was shaped by its infrastructure, and its development was driven by
architectural changes.

The CBOT�s markets grew fast, both in size and in significance, and thus
CBOT constructed three buildings in downtown Chicago that matched its
growing importance and dimension. Zaloom (2006: 26-34) argues that these
buildings shaped the social order, the networks and the social organisation
of the market. With this, she identifies the role that the architecture plays
for the social order of the market:

The CBOT buildings create markets by arranging bodies and communi-
cations in space and guide their movements through channels of concrete,
metal and stone. They assemble the information technologies, the specula-
tors, and the organization in one space, define the actions that can happen
there and the actions that must happen there to produce successful deals in
futures contracts. (Zaloom 2006: 26)
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The significance of the spatial arrangement of markets can be shown, for
example, in the conflicts arising around the adaptations of trading floors.
The materiality of the markets may hinder the flow of communication and
result in traders arguing about the architecture, the materialities and the spaces
of the trading floor, for example that ensuring symmetrical access to infor-
mation for all market participants (Zaloom 2006: 38).

Both empirical studies are taken from economic sociology, and as such
their first aim is to understand the social shaping of economic markets.
Yet both also shed light on the market architecture�s locality and its so-
cial context. And both show how economic actions are coordinated and
sociality is shaped by the locally bounded combination of architecture,
materiality, space and its social context. The peculiar, tangible and earth-
bound locations (e.g. �Fontaines-en-Sologne, 41250, France�, and �440
South La Salle Street, Chicago, IL 60605, USA�) and the (interior) archi-
tecture at a given time are transformed to a locality by intertwining their
peculiar materialities, their constructed spaces and their social contexts.
In sociological terms: the practices employed by the economic actors to
do trading/auctioning are considerably shaped by the architecture of the
buildings and the rooms. Thus, locality is the peculiar, common and
mutually produced attribute of the interdependence of a certain archi-
tecture and its local social context.

(5) Conclusion

We started this article with the assumption that architecture � conceptu-
alised as intendedly constructed materiality � co-constitutes society and co-
produces localities. Based on the fried-egg-model of the sociology of archi-
tecture, we propose understanding architecture�s agency by interpreting the
interrelation of architecture, materiality, space and social context. Integrat-
ing the concept of locality into this model makes it possible to formulate a
theoretically and methodologically thorough framework for empirical anal-
yses. Using the example of economic markets, we show the benefits of inte-
grating a focus on architecture and on localities into the sociological analysis
of, in this case, economic actions and outcomes.
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Miejska community a urbanistyka

The article is an attempt towards defining the links between the development
of conceptual sociological knowledge in relation to the concept of urban com-
munity, and the urban planning assumptions emerging in parallel to this knowl-
edge regarding the shaping of such communities in the urban environment.
The author portrays the evolution of how the city is conceived as a place in
which it is possible to recreate traditional forms of sense of community or
transfer the structures of rural local configurations to urbanised communities,
to such a moment when both sociological research and the theoretical reflec-
tion that follows indicate distinct limitations to the creation of such relations
within the configurations discussed. The article�s main thesis is that each of
the phases of development of sociological thought and of changing social con-
text, phases pointed out and described, is accompanied by specific strategies
in urban planning and city development, strategies that intend to bring about
their reproduction.
Keywords: community, social bond, city, urban planning

Wstêp

Pojêcie community bywa skonceptualizowane na wiele sposobów; nie
ma chyba w socjologii pojêcia, które mia³oby tyle definicji (zob. Hillery1955)1.
Równie¿ t³umaczenie na jêzyk polski nastrêcza pewnych problemów, raz
bowiem oznacza spo³eczno�æ lokaln¹, a niekiedy t³umaczone jest jako wspól-
nota. Przy czym pojêcie wspólnoty u¿ywane jest przez socjologów równie¿
jako typ idealny (Tönnies 1988), czasem z nut¹ nostalgii za utraconym rajem
silnych wiêzi i solidarno�ci ³¹cz¹cych ludzi w przestrzeni spo³ecznej, a cza-
sem odnosi siê do opisu konkretnego tu i teraz. Problemów tych nastrêcza, jak
s¹dzê, przede wszystkim szybko zmieniaj¹cy siê desygnat tego pojêcia w no-
woczesnych zurbanizowanych spo³eczeñstwach, st¹d próby definiowania
w coraz wiêkszym stopniu odchodz¹ od idealnotypicznej Gemeinschaft, by
poszukiwaæ innych cech, które wyznacza³yby jej granice oraz, co wa¿niejsze,
tre�æ (Marody, Giza-Poleszczuk 2004).

SOCIETAS/COMMUNITAS 2(26) 2018

Artyku³y i studia

BARBARA LEWENSTEIN

1 W 1955 r. socjolog George A. Hillery przeanalizowa³ 94 definicje community i uzna³, ¿e jedyn¹
wspóln¹ ich podstaw¹ s¹ ludzie. W wiêkszo�ci definicji wskazywano na trzy elementy: terytorium, ludzie
i interakcje. Poza nimi rozci¹ga siê obszar zró¿nicowania.
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Rozpad tradycyjnych struktur lokalnych, jaki zaobserwowano po raz
pierwszy w urbanizuj¹cych siê XVIII- i XIX-wiecznych miastach, spowodo-
wa³ ponowne zainteresowanie socjologii tym pojêciem. Do najwa¿niejszych
prób poszukiwania nowych definicji i ujêæ teoretycznych nale¿y s³ynna ju¿
dzisiaj i klasyczna zarazem pozycja Rolanda Warrena The Community in
America, w której autor wskazuje na atrofiê lokalnych uk³adów na skutek
rozrastania siê w ich ³onie pionowych powi¹zañ, ³¹cz¹cych te uk³ady ze struk-
turami wobec nich zewnêtrznymi (pañstwo i korporacje), kosztem horyzon-
talnych (sentymenty, identyfikacje, lokalne instytucje) � stanowi¹cych o�,
wokó³ której wytwarza³a siê do tej pory lokalno�æ (Warren 1973a).

Zwi¹zki miêdzy socjologicznym pojmowaniem spo³eczno�ci lokalnej a dzia³a-
niami planistów i urbanistów miejskich s¹ widoczne w³a�nie w tym prze³o-
mowym dla kondycji spo³eczno�ci lokalnej momencie. Urbanistyka bowiem
jako odrêbna czê�æ architektury pojawia siê w czasie kszta³towania siê miast
w epoce industrializacji i urbanizacji, a sam termin pojawia siê za spraw¹
Ildefonsa Gerdy � hiszpañskiego architekta i twórcy planu dzielnicy Eixam-
ple w Barcelonie2. Jednym z jej celów (obok wielu innych) by³ namys³ nad
tym, w jaki sposób zaplanowaæ miasto, w którym wytwarzaæ siê mog¹ tery-
torialne solidarno�ci i zwi¹zki s¹siedzkie, przeciwdzia³aj¹ce negatywnym
oddzia³ywaniom urbanizacji. W�ród postrzeganych wówczas efektów tego
procesu by³o spo³eczne i kulturowe ró¿nicowanie siê mieszkañców, stano-
wi¹ce przeszkodê na drodze do tworzenia terytorialnych wspólnot. W tra-
dycyjnym paradygmacie bowiem spo³eczno�ci lokalne uto¿samiano przede
wszystkim z homogenicznym sk³adem spo³ecznym.

Przyrost ludno�ci w tamtym czasie by³ olbrzymi. Jak podaj¹ Bohdan Ja³o-
wiecki i Marek Szczepañski, rozwój niektórych miast od koñca XVIII w. by³
nierównomierny, ale zasadniczo rós³ udzia³ miejsko�ci w ca³ej populacji Europy
i Ameryki Pó³nocnej. Przyk³adowo, rozwijaj¹cy siê przemys³owo Manchester
w Wielkiej Brytanii ponad 30 razy zwiêkszy³ swoj¹ populacjê od 1769 do 1850 r.,
a wiêc na przestrzeni zaledwie 70 lat (Ja³owiecki, Szczepañski 2009: 99). Innym
przyk³adem nasilonej urbanizacji jest Londyn, którego populacja mniej wiêcej
w tym samym przedziale czasowym wzros³a z 900 tys. do 4,5 mln (Le�niak-
-Rychlak 2015: 9). Proces ten nasila³ siê w dalszych okresach. Dla kszta³towania
tradycyjnych spo³eczno�ci lokalnych w mie�cie skok demograficzny oznacza wiele
trudno�ci zwi¹zanych z wymieszaniem ludno�ci o ró¿nym statusie spo³ecznym,
praktykach kulturowych i ich niekontrolowanej mobilno�ci w przestrzeni mia-
sta. Dodatkowo przyspieszona industrializacja tworzy³a nowe obszary biedy

2 W Polsce zosta³ u¿yty w 1924 r. przez prof. Oskara Sosnowskiego, który by³ równie¿ jednym
z za³o¿ycieli Towarzystwa Urbanistów Polskich.
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i bogactwa. Rós³ udzia³ klasy robotniczej w populacji miejskiej, a ponadto brak
by³o mieszkañ, w których mog³aby siê ona pomie�ciæ. Fabryki otacza³y siê zatem
prymitywnymi kwaterami robotniczymi, bez podstawowych udogodnieñ higie-
nicznych, �wiat³a i dostêpu do zieleni. Efektem by³y problemy zdrowotne, miê-
dzy innymi wzrastaj¹ca liczba zachorowañ i epidemie, które wybucha³y czêsto
w kwarta³ach robotniczych (Perrot 2006: 409)3. G³ównie na tle ekonomicznym
i ró¿nicuj¹cych siê warunków mieszkaniowych wzrasta³y nierówno�ci spo³ecz-
ne, które niszczy³y wiêzi spo³eczne. Jak pisze Michele Perrot: �[�] w ka¿dym
mie�cie o wiêkszym znaczeniu bêdzie mo¿na powoli dostrzec ca³e rejony ulic
»dobrze zamieszkanych i robotnicze ghetto«, do którego klasy wy¿sze nawet
nigdy nie zagl¹da³y� (ibidem, s. 366). Nawet w homogenicznych statusowo re-
jonach robotniczych st³oczenie nie zachêca³o do utrzymywania s¹siedzkich kon-
taktów, a kamienice zasiedlone przez ró¿ne warstwy spo³eczne dzieli³ dystans
tak du¿y, ¿e � jak pisze dalej wspomniany autor � �dosz³o do tego, ¿e lokatorzy
ówczesnych domów wzajemnie siê nie znali� (ibidem). Dodatkowo warto�cio-
wa, centralna przestrzeñ publiczna miasta zaw³aszczana by³a przez rozwijany
w szybkim tempie przemys³.

Nie dziwi zatem fakt pojawienia siê w tym czasie reformatorskich pomy-
s³ów, aby z jednej strony opanowaæ ten chaos dziêki jakiej� formie porz¹dku,
a z drugiej � polepszyæ jako�æ ¿ycia w mie�cie ludzi, którzy s¹ w nim st³ocze-
ni. Wyzwanie planowania na �skalê cz³owieka�, a nie pod dyktando przemy-
s³u, którego skutki w obszarze dezorganizacji wiêzi spo³ecznych by³y widoczne
go³ym okiem, pozostaje aktualne w urbanistyce pocz¹wszy od XIX w. do
dnia dzisiejszego (Pob³ocki 2018: 479�481). Has³o to by³o ró¿nie operacjo-
nalizowane na powstaj¹ce koncepcje urbanistyczne i pomys³y organizacji
wspólnot ludzkich w warunkach miejskich.

Tak wiêc z pocz¹tkiem ub.w. zarówno socjologia, jak i urbanistyka poszuki-
wa³y optymalnych warunków do rozwoju zniszczonych przez urbanizacjê i in-
dustrializacjê wspólnotowych wiêzi spo³ecznych w �rodowisku miejskim. Po-
cz¹tkowym celem, zw³aszcza urbanistyki, by³o odtwarzanie modelowej
Tönniesowskiej community, traktowanej wówczas jako model wzorcowy, i po-
szukiwania jej parametrów przestrzennych i spo³ecznych w obszarze miasta.

Stosunki ekonomiczne � wspólnoty utopistów

Pierwszymi próbami przeorganizowania przestrzennych i spo³ecznych
zasad wspó³¿ycia w miastach by³y pomys³y takich utopistów, jak Robert Owen

3 Z badañ demograficznych, jakie przeprowadzono w XIX w. w Pary¿u, wynika, ¿e poziom zgonów
by³ wprost proporcjonalny do stopnia zagêszczenia populacyjnego. Por. Perrot 2006: 409.
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� twórca idei �Nowej harmonii� czy Charles Fourier � autor koncepcji fa-
lansteru4 (Flor 2010: 6)5. Obie koncepcje silnie nacechowane by³y potrze-
b¹ odbudowy wspólnoty, któr¹ mo¿na osi¹gn¹æ, zmieniaj¹c przede wszyst-
kim stosunki ekonomiczne: znacznie lub ca³kowicie ograniczaj¹c w³asno�æ
prywatn¹ na rzecz komunalnej, a tak¿e doprowadzaj¹c do zniesienia wszel-
kich oznak nierówno�ci, takich jak posiadane dobra czy nawet ubiór, któ-
rego ujednolicenie postulowa³ Owen. Nawo³uj¹c do zniesienia instytucji
ma³¿eñstwa, a tak¿e do wspólnego wychowywania dzieci, Owen by³ no-
wo¿ytnym prekursorem pomys³u hipisowskich komun. W kwestii organi-
zacji przestrzeni proponowa³ zlikwidowanie w miastach pierzei ulic i kon-
centracjê zamieszkania w wydzielonych obszarach blokowych, tzw. wioskach
owenowskich, w których osi¹gano now¹ harmoniê stosunków spo³ecznych
opartych na wspólnocie ekonomicznej, silnych wiêziach terytorialnych
i solidarno�ci wynikaj¹cej z przyjêtych zasad równo�ci ekonomicznej (ibi-
dem, s. 7).

W podobnym kierunku odbudowywania wiêzi wspólnotowych w wa-
runkach miejskich zmierza³y koncepcje miasta ogrodu Ebenezera Howarda,
które da³y pocz¹tek pó�niejszym trendom suburbanizacyjnym. Howard, za-
fascynowany sielskim wymiarem ¿ycia wspólnoty wiejskiej i jednocze�nie
oburzony wyniszczaj¹cym ¿yciem miasta, podj¹³ próbê stworzenia modelu
idealnego, niweluj¹cego wady i ³¹cz¹cego zalety ¿ycia w obu tych uk³adach,
odwzorowuj¹c go w podmiejskiej strukturze ma³ego miasta. Jego zdaniem
zagêszczone i pozbawione równo�ci ekonomicznej miasta nie s¹ �rodowi-
skiem, w którym jeste�my w stanie osi¹gn¹æ relacje spo³eczne zgodne z natu-
r¹ cz³owieka (w za³o¿eniu dobr¹), która to lepiej rozwija siê w mniejszej skali
i przy zachowaniu pewnych zasad dotycz¹cych bardziej sprawiedliwego po-
dzia³u dóbr. Miasto ogród mia³o wiêc okre�lon¹ liczbê mieszkañców nie-
przekraczaj¹c¹ 30 tys., usytuowane by³o na 1 tys. akrów (ok. 4 km kwadra-
towe) powierzchni o wyra�nie wyodrêbnionych funkcjach, w swej strukturze
przypomina³o miasto �redniowieczne, w którym g³ównym punktem ciê¿ko-
�ci by³ rynek, w koncepcji za� Howarda stanowi³ j¹ Pa³ac Kryszta³owy �
miejsce zbytu towarów wytwarzanych przez lokalnych producentów (Ho-

4 Falanster mia³ mieæ kszta³t pa³acu i stanowi³ przestrzeñ wielofunkcyjnie zagospodarowan¹. Obok
podstawowych lokali u¿ytkowych, takich jak miejsca pracy, mieszkania i konsumpcji, znajdowa³y siê
w nim tak¿e inne pomieszczenia, np. do uprawiania nauki. Wokó³ pa³acu rozpo�ciera³y siê te¿ obszary
rolnicze i inne �miejskie� instytucje, jak opera i ko�ció³. W sk³ad falansteru wchodziæ mia³o 1620 cz³on-
ków. Budynek wzorowany by³ na pa³acu wersalskim.

5 Nie wspominam tutaj o mniejszych zamierzeniach reformatorskich, które realizowano m.in. we
Francji, jak �osiedle Napoleona�. Na pocz¹tku 1849 r. powsta³a w Pary¿u spó³ka, która zapowiada³a
wybudowanie tanich i zdrowych kwater dla robotników. Do dzisiaj obiekty te przetrwa³y w IX dzielnicy
Pary¿a. Zob. Perrot 2006: 410.
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ward 2015: 39). Jak sama nazwa wskazuje, miasto sk¹pane by³o w zieleni
i obszernych terenach rolnych otaczaj¹cych jego centralne czê�ci, których
rozleg³o�æ by³a dok³adnie okre�lona. Pomimo wyra�nie zarysowanych pa-
rametrów przestrzennych miasta ogrodu, osi¹ krystalizuj¹c¹ nowy typ wiê-
zi spo³ecznych i wytwarzanych wspólnot spo³ecznych nie by³ sposób rozlo-
kowania stref, sektorów (wraz z przypisanymi im funkcjami) miasta, ale
przede wszystkim sposób zarz¹dzania nim. Howard szczegó³owo opisuje
zasady gospodarowania gmin¹ miasta ogrodu, przedstawiaj¹c je jako sys-
tem samofinansuj¹cy, w którym zyski p³yn¹ce z rent gruntowych nie bêd¹
udzia³em pojedynczych osób, lecz pozostan¹ w gestii powierników, zarz¹-
dzaj¹cych nimi w imieniu ca³ej wspólnoty. Pozwoli³oby to, jego zdaniem,
na obni¿enie lokalnych podatków i rozkwit instytucji publicznych, kultu-
ralnych, opieki spo³ecznej oraz zapewni³oby miastu ogrodowi atrakcyjno�æ
i �si³ê przyci¹gania� (ibidem, s. 46).

Sprawiedliwy system podzia³u dochodu gminy miasta ogrodu wraz z za-
pewnieniem wszystkim wygodnych i zdrowych warunków ¿ycia mia³y w za³o-
¿eniu doprowadzaæ do wspó³odpowiedzialno�ci mieszkañców za losy wspól-
noty i rozkwit organizacji spo³ecznych temu s³u¿¹cych. Howard pisze o tym
w rozdziale zatytu³owanym �Dzia³ania na rzecz wspólnoty�, w którym pod-
kre�la, ¿e tylko w takich warunkach mo¿liwy jest rozkwit dzia³añ s³u¿¹cych
dobru wspólnemu. Dalej argumentuje: �[�] bezu¿yteczne by³yby próby
podjêcia takich dzia³añ przez samorz¹d. Ci, którym le¿y na sercu dobro wspól-
noty, oddychaj¹c wolnym powietrzem miasta, zawsze jednak mogliby podej-
mowaæ na w³asn¹ odpowiedzialno�æ eksperymenty, które wzmog¹ �wiado-
mo�æ i spo³eczne zrozumienie� (ibidem, s. 89).

Koncepcja miasta ogrodu by³a prze³omowa w my�leniu o zorganizowa-
niu szczê�liwego miasta, w którym zarówno warunki ¿ycia, system politycz-
ny, jak i wiêzi wspólnotowe uk³adaj¹ siê w harmonijn¹ ca³o�æ. Howard usi-
³uje znale�æ w niej rozwi¹zanie dla odwiecznego konfliktu miêdzy dobrem
indywidualnym a zbiorowym, a tak¿e dla uwolnienia przestrzeni publicznej
spod w³asno�ci prywatnej miêdzy innymi przez proponowany system komu-
nalnego, wspólnotowego zarz¹dzania ni¹. I choæ w proponowanej wizji nie
pojawia siê implicite kategoria dobra wspólnego jako podstawy zorganizo-
wania sfery publicznej i jednocze�nie dobrze funkcjonuj¹cej wspólnoty, któ-
rej cele ono okre�la, to wyra�nie, jak pisze we wstêpie do polskiego wydania
tego manifestu Dorota Le�niak-Rychlak, pojawiaj¹ siê g³osy o jej wprowa-
dzenie (Le�niak-Rychlak 2015: 23).

Jakkolwiek utopistyczne wizje organizacji ekonomicznej miasta i stosun-
ków w³asno�ciowych zap³adniaj¹ do dzisiaj reformatorów miejskich uk³a-
dów (na te wp³ywy podatne s¹ obecnie jedynie anarchistyczne i skrajnie lewi-
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cowe �rodowiska6 ) � to faktyczny wk³ad Howarda lokuje siê jednak w obsza-
rze urbanistyki miejskiej i polega na wprowadzeniu odgórnie planowanego
rozk³adu przestrzennych funkcji miasta i okre�leniu ma³ej skali do tworzenia
w nim terytorialnych solidarno�ci i pozytywnych wiêzi spo³ecznych. W zasa-
dzie od czasu Howarda odchodzi siê od my�lenia, ¿e du¿e organizmy miej-
skie bêd¹ w stanie tworzyæ lokalno�æ. W tym duchu powstaj¹ pierwsze reali-
zacje jego pomys³ów na gruncie angielskim, pó�niej równie¿ implementowane
s¹ w innych krajach, tak¿e w Polsce7, daj¹c tym samym podwaliny pod przy-
sz³y nurt determinizmu architektonicznego. Nale¿y jednak wyra�nie zazna-
czyæ, ¿e próby te nie by³y dok³adnym odwzorowaniem wyj�ciowej koncepcji
organizacji ¿ycia spo³ecznego w mie�cie ogrodzie (ibidem, s. 7�24), która nie
zda³a praktycznego egzaminu, a pozosta³a jedynie czym� na marginesie tej kon-
cepcji, gdzie zieleñ i ogrody zdominowa³y formê przestrzenn¹ (ibidem).

Determinizm architektoniczny.
Wspólnota dobrze zaplanowana

Wraz z nurtem utopistów i reformatorów, którzy czynili przede wszyst-
kim kapitalistyczne stosunki ekonomiczne oraz okre�lone formy przestrzeni
miejskiej, stanowi¹ce ich konsekwencjê, odpowiedzialnymi za upadek wspól-
notowych relacji spo³ecznych w mie�cie, w pocz¹tkach lat dwudziestych ub.w.
rozwija siê w socjologii i urbanistyce kierunek my�lenia o wspólnocie miej-
skiej przede wszystkim jako efekcie parametrów przestrzennych.

Wypracowane przez szko³ê ekologiczn¹ regu³y rz¹dz¹ce ¿yciem miejskim,
wskazuj¹ce na bezpo�rednie wp³ywy przestrzennego zorganizowania (archi-
tektura, liczba i gêsto�æ zaludnienia) na charakter stosunków i typ wiêzi miê-
dzy mieszkañcami, dawa³y nadziejê, ¿e zmieniaj¹c ekologiczne �rodowisko,
mo¿na osi¹gn¹æ inny typ stosunków spo³ecznych ani¿eli te, które obserwowa-

6 Mowa tutaj o odnowieniu w formie kooperatyw spo¿ywczych przedwojennych koncepcji polskich
my�licieli reformatorów, takich jak Edward Abramowski. Powrót do kooperatyzmu jako idei organizacji eko-
nomii i szerzej � ¿ycia spo³ecznego jest te¿ s³yszalny w postulatach ruchów miejskich i niektórych formach
rozwijaj¹cej siê ekonomii spo³ecznej. Por. B. Lewenstein, M. Theiss, Obywatele w polityce nieinstytucjonalnej.
Analiza dzia³añ alternatywnych grup i organizacji spo³ecznych w sytuacji kryzysu ekonomicznego, w: M. The-
iss, A. Kurowska, J. Petelczyk, B. Lewenstein, Obywatel na zielonej wyspie. Polityka spo³eczna i obywatelstwo
spo³eczne w Polsce w dobie europejskiego kryzysu ekonomicznego, Warszawa: IFIS PAN 2017.

7 Do najbardziej znanych nale¿y realizacja miasta ogrodu w Letchworth Garden City i Welwyn Gar-
den City � obie powsta³e po drugiej wojnie �wiatowej jako efekt planu deglomeracji Londynu; w Niem-
czech propagowa³ j¹ m.in. Hermann Muthesius, projektant i twórca miasta ogrodu Hellerau pod Dre-
znem. Obecnie planowane jest powstanie ok. 20 nowych miast ogrodów w Anglii. W Polsce do tej koncepcji
nawi¹zywa³y m.in.: dzielnica Giszowiec w Katowicach (czê�ciowo zniszczona), Kar³owice we Wroc³awiu,
Nowa Huta w Krakowie, Dziesi¹ta w Lublinie (realizacja przerwana), Sokolniki-Las ko³o £odzi� Kolonia
Emma w Radlinie, Zb¹szynek, Mo�cice w Tarnowie. Jednak tytu³u �miasto ogród� u¿ywa oficjalnie jedy-
nie Podkowa Le�na i Milanówek.
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no w �rodowiskach urbanizuj¹cych siê miast amerykañskich i europejskich
w pocz¹tkach lat dwudziestych (Czekaj 2007; Halmann 1984: 54; Lewen-
stein 2004a:196). Bezpo�rednio pod ich wp³ywem powstawa³y koncepcje
zwane dzi� �architektonicznym determinizmem�, które traktowa³y wspól-
notê w mie�cie jako zjawisko pochodne pewnych parametrów architektonicz-
nych. Zdaniem g³ównego przedstawiciela tej koncepcji istniej¹ dobrze okre-
�lone limity rozmiaru populacji i gêsto�ci zaludnienia, a tak¿e formy
rozlokowania mieszkañców, ¿eby rozwinê³o siê s¹siedztwo. Po trosze urbani-
sta, a po trosze domoros³y socjolog Clarence Arthur Perry w wydanej w 1939 r.
ksi¹¿ce Housing for Mechanic Age zawar³ koncepcje �jednostki s¹siedzkiej�,
okre�laj¹c te limity. Uwa¿a³, ¿e gdy zostan¹ one przekroczone, wspólnota
bêdzie mia³a tendencjê do dezintegracji (Halmann 1984: 54).

Celem tworzenia koncepcji �jednostki s¹siedzkiej�, jak sama nazwa wska-
zuje, by³a odbudowa tradycyjnych wiêzi s¹siedzkich, maj¹cych stanowiæ prze-
ciwwagê dla �le przestrzennie zorganizowanego miasta, które, przez rozpro-
szenie miejsca zamieszkania, dzia³a dezintegracyjnie i wywo³uje wiele
niekorzystnych zjawisk spo³ecznych. Koncentracja mieszkañców w niewiel-
kich enklawach mieszkalnych z precyzyjnie okre�lonymi parametrami co do
wielko�ci populacji, uzale¿nionymi od mo¿liwo�ci utworzenia szko³y pod-
stawowej (600�1000 uczniów) wraz z wyra�nym planem centralnego roz-
mieszczenia instytucji publicznych i us³ug, a wszystko to z przestrzennym
odizolowaniem od ruchu tranzytowego miasta, mia³o w za³o¿eniach sprzy-
jaæ powstawaniu osiedlowych wspólnot i na tym tle aktywnemu rozkwitowi
¿ycia samorz¹dowego. Koncepcja ta w odró¿nieniu od �miasta ogrodu�, które
w za³o¿eniu mia³o byæ planem dla podmiejskich spo³eczno�ci lokalnych,
wprowadza tê strukturê z powrotem do miasta.

Kontynuacj¹ my�lenia w duchu koncepcji �wspólnoty dobrze zaplano-
wanej� s¹ dalsze prace urbanistów i architektów skupionych w CIAM (Congrès
International d�Architecture Moderne), a w�ród nich zw³aszcza Le Corbusie-
ra. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e prace i koncepcje tej grupy w czasie tworze-
nia podstawowego dokumentu � Karty ateñskiej � zosta³y poprzedzone chy-
ba po raz pierwszy wnikliwymi badaniami (prowadzonymi nie przez
socjologów), które dotyczy³y warunków ¿ycia i problemów spo³ecznych
wystêpuj¹cych w miastach poddanych fali urbanizacji i industrializacji. Ba-
dania te pos³u¿y³y ostatecznie do wyznaczenia g³ównych celów nowej urbani-
styki, które sprowadza³y siê do zapewnienia optymalnych warunków realiza-
cji kilku podstawowych potrzeb cz³owieka w mie�cie: mieszkaæ, pracowaæ,
odpoczywaæ. Mia³o je zapewniæ budownictwo wysoko�ciowe, w którym zlo-
kalizowano wiele funkcji odpowiadaj¹cych zdefiniowanym potrzebom. Proto-
typowym rozwi¹zaniem architektonicznym tej idei by³a wybudowana w Marsylii
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Unité d�Habitation, bêd¹ca �w pigu³ce� skoncentrowan¹ koncepcj¹ jednost-
ki s¹siedzkiej C. Perry�ego. Jednostka Marsylska obok wystandaryzowanych
mieszkañ dla wyra�nie zdefiniowanych kategorii spo³ecznych posiada³a sze-
reg �urz¹dzeñ� do odpoczynku, uprawiania sportu, a w kolejnych swych
czê�ciach � tzw. ulicach � strefy us³ugowe, a nawet ¿³obki (Ja³owiecki, Szcze-
pañski 2009:131). Ca³o�æ by³a wielofunkcyjnym obiektem zaspokajaj¹cym
wiêkszo�æ potrzeb zwi¹zanych z miejscem zamieszkania i w za³o¿eniu zatrzy-
muj¹cym mieszkañców w tym miejscu na wspólne spêdzanie czasu po pracy.

Otoczenie wie¿owców zieleni¹ i dostêp do �wiat³a mia³y zapewniaæ komfort
i stymulowaæ �do szlachetniejszych aspiracji ku lepszemu ¿yciu, które zawsze
zachêca³y ludzi do ¿ycia we wspólnocie� � czytamy w wypowiedzi jednego
z sygnatariuszy Karty ateñskiej (Le Corbusier 2017: XL5). Wspólnota miesz-
kañców mia³a siê zatem rozwijaæ przede wszystkim w obrêbie jednego bloku,
w dodatku przez ujednolicenie standardu mieszkañ d¹¿ono do ulokowania
w nich statusowo homogenicznych kategorii mieszkañców, nawi¹zuj¹c tym do
opisywanych przez E. Parka i szko³ê chicagowsk¹ �obszarów naturalnych� jako
miejsc zamieszka³ych przez jednolite kulturowo spo³eczno�ci (Park 1938, 1952).

Ta w³a�nie cecha omawianych projektów wraz ze st³oczeniem mieszkañ-
ców w jednym miejscu przekszta³ci³a je w getta zamieszka³e przez ubog¹ lud-
no�æ lub takie, w których rozwija³o siê znane z psychologii spo³ecznej zjawi-
sko �unikania� (Bañka 2002: 176�177) lub te¿ �przeci¹¿enia� (Milgram
1970), co sta³o siê przyczyn¹ fiaska wielu realizacji zarówno w tamtym okre-
sie, jak i pó�niej. Zagraniczne realizacje, a zw³aszcza i ich polskie odpowied-
niki sta³y siê miejscami, w których ros³a przestêpczo�æ i alienacja, a obszerne
przestrzenie w blokach � zaplanowane na spotkania s¹siedzkiej wspólnoty �
ziej¹ do dzi� pustk¹, wywo³uj¹c oburzenie przemykaj¹cych miêdzy nimi szybko
mieszkañców, spowodowane marnotrawstwem przestrzeni8.

Modernistyczne pomys³y �wspólnoty dobrze zaplanowanej� zap³adnia³y
tak¿e polskich architektów i urbanistów w okresie miêdzywojennym. W spo-
sób szczególny pomys³ami Le Corbusiera zafascynowani byli polscy dzia³a-
cze spo³eczni i architekci o wyra�nie lewicowej orientacji, skupieni wokó³
grupy Praesens; w�ród nich g³ównymi postaciami byli Helena i Szymon Syr-
kusowie oraz ma³¿eñstwo Brukalskich9. Okres miêdzywojenny w Polsce cha-

8 Najbardziej znanym polskim odpowiednikiem Jednostki Marsylskiej jest osiedle Za ¯elazn¹ Bra-
m¹ w Warszawie, zaprojektowane przez Andrzeja Skopiñskiego, Jana Czy¿a i Jana Furmana w 1965 r.
Pocz¹tkowo osiedle zamieszkiwa³a m³oda inteligencja. Z biegiem czasu i zwiêkszania siê oferty komfor-
towych mieszkañ w ni¿szych zabudowach osiedla te pauperyzowa³y siê, trac¹c wy¿sz¹ klasê �redni¹ na
rzecz ni¿szej i mniejszo�ci etnicznych.

9 Grupa ta funkcjonowa³a te¿ pod nazw¹ �Architekci awangardy�. Obok wymienionych wy¿ej, znaj-
dowali siê w niej m.in.: Józef Szanajca, Bohdan Lachert, Katarzyna Kobro (rze�biarka), W³adys³aw Strze-
miñski (malarz); �ci�le wspó³pracowa³ m.in. Teodor Teoplitz � dzia³acz ruchu spo³ecznego.
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rakteryzowa³ g³ód mieszkañ dla warstw robotniczych w miastach. Szacunko-
we dane pochodz¹ce z analiz, jakich dokonali Brukalscy, mówi¹ o deficycie
ok. 15 mln metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej i konieczno�ci
wybudowania tanich mieszkañ dla mas (Ochêduszko 2016: 65). Tak wiêc
idee modernistów CIAM znajdowa³y odzwierciedlenie w Polsce w budow-
nictwie osiedli mieszkaniowych, podobnie jak u utopistów, przede wszyst-
kim dla rodzin robotniczych.

Pierwsza realizacja osiedla na Rakowcu i WSM na ¯oliborzu, autor-
stwa Brukalskich, przedstawiona zosta³a przez Helenê Syrkus na kongresie
CIAM w Brukseli po�wiêconym osiedlom mieszkaniowym. Koncepcja za-
k³ada³a niskie czynsze, które w za³o¿eniu mia³y nie przekraczaæ 10% za-
robków robotnika. St¹d wynika³ te¿ limit powierzchni wynosz¹cy 33 m
kwadratowe. Niejak¹ rekompensat¹ za ograniczenie wielko�ci mieszkañ
mia³o byæ wyposa¿enie osiedla w pe³n¹ infrastrukturê us³ugowo-kultural-
n¹, zlokalizowan¹ w dwóch blokach mieszcz¹cych ³a�nie, dom spo³eczny,
klub, przedszkole i pralniê. Osiedle mia³o byæ te¿ wyposa¿one w szko³ê z
sal¹ zebrañ, sklep spo¿ywczy i stowarzyszenie mieszkañców �Szklane Domy�
(Chomontowska 2014: 182). Tworzony przez zabudowê system spo³eczny,
w za³o¿eniu demokratyczny, mia³ powstawaæ dziêki w³¹czeniu przysz³ych
mieszkañców w proces projektowania w³asnych siedzib, które zdaniem
architektów powstawa³y wed³ug inteligenckiego wyobra¿enia na temat tego,
jak powinien mieszkaæ robotnik (ibidem, s. 183). W tym celu skonstru-
owano ankietê, któr¹ rozdano przysz³ym mieszkañcom z pro�b¹, by okre-
�li, jak roz³o¿one i w co wyposa¿one maj¹ byæ ich przysz³e mieszkania. Te
elementy programów urbanistycznych, wprowadzane do koncepcji polskich
architektów, �wiadczy³y z jednej strony o znacznie mniejszym paternalizmie,
tak charakterystycznym dla ca³ej grupy CIAM, z drugiej � o zwróceniu siê ku
rozwi¹zaniu problemów spo³ecznych przede wszystkim najni¿szych warstw
spo³ecznych. Jakkolwiek ambitne za³o¿enia udemokratycznienia procesu pla-
nowania zweryfikowa³a rzeczywisto�æ i faktyczny ich wp³yw na projekto-
wan¹ zabudowê podawany by³ pó�niej w w¹tpliwo�æ10 (ibidem, s. 225), to
z ca³¹ pewno�ci¹ próby te by³y jak na owe czasy innowacyjne nawet dla
takich architektów, jak Le Corbusier, którzy byli nimi zachwyceni (ibidem,

10 W ankiecie wziê³o udzia³ ponad 90% przysz³ych mieszkañców. Nie wszystkie postulaty zosta³y
uwzglêdnione. Przyszli mieszkañcy obawiali siê wzrostu kosztów utrzymania nowych lokali w zwi¹zku
z instalacj¹ centralnego ogrzewania i w zamian proponowali powrót do tradycyjnych pieców kaflowych
i wêglowych kuchni. Przychylono siê natomiast do wniosku zwiêkszenia powierzchni mieszkalnej z 31,8
do 33 m kwadratowych.
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s. 183). Stanowi³y te¿ zal¹¿ek przysz³ych partycypacyjnych metod projekto-
wania przestrzeni publicznych11.

Wyodrêbnione przestrzennie osiedle � enklawa w strukturze du¿ego miasta
� to w za³o¿eniach grunt, na którym rozwija³yby siê wiêzi s¹siedzkie i samo-
rz¹dowe aktywno�ci mieszkañców. W takich wydzielonych obszarach mia³a
powstawaæ nowa wspólnota mieszkañców. Szymon Syrkus w jednym z wy-
wiadów mówi³ o nowej urbanistyce, architekturze i technice w kontek�cie
n o w e g o  spo³eczeñstwa, o wygodnych i tanich mieszkaniach dla robotni-
ków, które stanowi³yby, jak to uj¹³: �wysepki zorganizowanego ¿ycia i wspó³-
¿ycia spo³ecznego� (Adamiecki 1979, cyt. za: Chomontowska 2014:190).
W przeciwieñstwie zatem do koncepcji zachodnich, polscy urbani�ci plano-
wali nie tyle budownictwo na �skalê cz³owieka�, co tworzyli program spo-
³eczny na �skalê spo³eczeñstwa�, uwzglêdniaj¹cy zw³aszcza w okresie powo-
jennym zasady egalitarnej polityki spo³ecznej i demokratyczny udzia³
spo³eczeñstwa w budowie nowego socjalistycznego ³adu spo³ecznego (Le-
wenstein 2012: 196).

Miasto zwarte i wspólnota dzia³aj¹ca

Od czasu koncepcji �miasta ogrodu� E. Howarda w urbanistyce miejskiej
dominuje przekonanie, ¿e do zaistnienia lokalnych spo³eczno�ci w mie�cie
wymagana jest ma³a skala. Jednak próby stworzenia takich enklaw w postaci
wydzielonego osiedla mieszkaniowego spotykaj¹ siê z coraz wiêksz¹ krytyk¹
ze strony badaj¹cych je socjologów, dzia³aczy spo³ecznych, a obecnie tak¿e
przedstawicieli ruchów miejskich12. Niestety, wiele powojennych osiedli miesz-
kaniowych, powstaj¹cych zw³aszcza w latach siedemdziesi¹tych i osiemdzie-
si¹tych, nie spe³nia³o warunków pe³nego wyposa¿enia w infrastrukturê us³u-
gow¹ i kulturaln¹, a w ich wielokondygnacyjnej zabudowie zagêszczano
czasami kilkaset osób. Z tych powodów sta³y siê one jednofunkcyjnymi, przy-
s³owiowymi sypialniami bez to¿samo�ci miejsca i genius loci, które je tworzy,
o integracji spo³ecznej nie wspominaj¹c. Rozbijaj¹ce osiedlowe wspólnoty,

11 Do�wiadczenia z budowania wiêzi spo³ecznych w planie urbanistycznym opisa³ równie¿ w cieka-
wym eseju S. Ossowski, Eksperymenty programowego budowania s¹siedzkich spo³eczno�ci, w: ten¿e,
Organizacja przestrzeni i ¿ycie spo³eczne w przysz³ych osiedlach mieszkaniowych, �Dzie³a�, t. V, Warsza-
wa: PWN 1968.

12 Mia¿d¿¹c¹ krytykê starych koncepcji osiedli mieszkaniowych odnajdujemy w �Magazynie Mia-
sta�, po�wiêconym osiedlom mieszkaniowym. Jako sztandarowy przyk³ad takiego budownictwa podawa-
na jest warszawska dzielnica Bia³o³êka, zamieszkana obecnie g³ównie przez ludno�æ nap³ywaj¹c¹ do War-
szawy, skuszon¹ niskimi cenami mieszkañ. Niestety, jak dot¹d, nie wyposa¿ono tego miejsca dostatecznie
ani w zieleñ, ani w ¿adne instytucje infrastruktury us³ugowej, spo³ecznej i kulturalnej, co czyni j¹ pustyni¹
pod wzglêdem ¿ycia wspólnotowego, a tak¿e miejscem bardzo niewygodnym w warstwie ¿ycia codzien-
nego. Zob. �Magazyn Miasta� 2018 nr 18.
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zw³aszcza te oddalone od centrów miasta, jest przede wszystkim oddzielenie
miejsc pracy od miejsca zamieszkania. Podkre�la siê, ¿e d³ugie dojazdy do cen-
trum kradn¹ czas, jaki mo¿na by³oby przeznaczyæ na ¿ycie spo³eczne. Innym
krytykowanym aspektem jest wyd³u¿enie czasu dotarcia do strefy us³ug i kon-
sumpcji, która na ogó³, jak wspomniano wcze�niej, jest usytuowana w central-
nych czê�ciach miasta lub w centrach handlowych (Krier 2011: 140). W efek-
cie, zamiast planowanej integracji spo³ecznej i kszta³towania siê na jej gruncie
postulowanego ¿ycia wspólnotowego i samorz¹dowego, na wielu osiedlach
mieli�my do czynienia z agresywn¹ kultur¹ blokersów13. Powstaje pytanie,
co dalej? Czy w ogóle mo¿emy oczekiwaæ, ¿e miasto, a nie tylko osiedla
mieszkaniowe, spowoduje kszta³towanie siê silnych s¹siedzkich wspólnot,
które bêd¹ stanowi³y istotny sk³adnik jego struktury wiêziotwórczej i poten-
cjalny zasób rozwojowy.

Jeszcze w okresie urbanizacji powstaje s³ynna i chyba aktualna do dzisiaj
pozycja Louisa Wirtha City as a Way of Live, wskazuj¹ca na wyodrêbnianie
siê kulturowe miasta, które tworzy swoj¹ w³asn¹ miejsk¹ kulturê i styl ¿ycia
(Wirth 1938:145�148). Podobnie postrzega³ miasto jako odrêbny byt kultu-
rowy Georg Simmel, charakteryzuj¹c je poprzez takie cechy, jak indywidu-
alizm, dystans wobec innych czy �zblazowanie� (Simmel 2006:114�131).
Jego zdaniem w mentalno�ci mieszkañców du¿ych miast, któr¹ charaktery-
zuje w du¿ej mierze d¹¿enie do wolno�ci i wyodrêbniania siê z bezosobowe-
go t³umu, nie ma miejsca na ograniczaj¹ce wspólnoty (ibidem, s. 124�125).
W�ród obecnych socjologów lokalno�ci natomiast istnieje �wiadomo�æ wie-
lo�ci �wiatów, w jakich uczestniczy wspó³czesna jednostka, i jej licznych za-
anga¿owañ. Mieszkañcy stale poddawani s¹ oddzia³ywaniom spo³eczeñstwa
globalnego, które odwraca ich uwagê od miejsca zamieszkania i wspó³miesz-
kañców, przez co staj¹ siê w wielu wymiarach spo³eczeñstwem masowym
(Nisbet 1973). Niebagateln¹ rolê odgrywa w tych procesach internet (Szcze-
pañski, �lêzak-Tazbir 2008: 442�447; Castels 2008). Uwaga ta dotyczy zw³asz-
cza wielkomiejskich uk³adów lokalnych jako mocniej osieciowanych w glo-
balnym �wiecie przep³ywów ani¿eli ich wiejskie czy ma³omiasteczkowe
podsystemy. W nastêpstwie tych procesów, jak siê uwa¿a, s³abnie obecnie
rola terytorium jako obszaru wytwarzania silnych wiêzi i to¿samo�ci spajaj¹-
cych do tej pory grupy spo³eczne (Szczepañski, �lêzak-Tazbir 2008; Castels
2008). Innym kierunkiem wyja�niania tych procesów jest pogl¹d o wycofy-
waniu siê jednostek w sferê prywatn¹ na skutek alienuj¹cego oddzia³ywania

13 Ciekawym eksperymentem by³, wygrany w konkursie na najlepsze osiedle, projekt osiedla Ursy-
nów, w którym obok takich placówek, jak szko³a, przedszkole, sklepy zaplanowano tak¿e o�rodki terapii
dla m³odzie¿y trudnej �Sinapsis�. Z góry bowiem zak³adano, ¿e wielkomiejska zabudowa blokowa rodziæ
bêdzie problemy wychowawcze.
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tak �rodowiska miejskiego, jak i zawodowego (Bellah i in. 1986: 178) i two-
rzenie spo³eczno�ci wokó³ innych aspektów ¿ycia jednostek, takich jak wspól-
ne interesy korporacyjne, styl ¿ycia (hobby), warto�ci. Innymi s³owy, na ob-
szarze miasta dochodzi do procesów wiêziotwórczych, tyle ¿e silne powi¹zania
nie odnosz¹ siê do jednego wspólnego s¹siedztwa, które czêsto nie jest wy-
borem, a jedynie przymusem ekonomicznym lub po prostu zwyk³¹ ludzk¹
inercj¹. W efekcie wielo�æ i ró¿norodno�æ nieraz krzy¿uj¹cych siê spo³eczno-
�ci nie tworzy zwartej struktury spo³ecznej, któr¹ mo¿na by nazwaæ wspól-
not¹ s¹siedzk¹.

Liczne badania potwierdzaj¹ s³abo�æ s¹siadowania w polskich miastach,
nawet w wymiarze wzajemnej pomocy polegaj¹cej na �wiadczeniu sobie drob-
nych us³ug, która by³a podstaw¹ ich nawi¹zywania i trwania, nie mówi¹c ju¿
o bardziej zaawansowanej relacji przyjacielskiej (£ukasiuk 2007: 185�197;
Siemieñski 2011)14. Z innych ilo�ciowych badañ Marii Lewickiej wynika, ¿e
skala i si³a wiêzi s¹siedzkich s³abnie wraz z wielko�ci¹ miejscowo�ci (Lewic-
ka 2012: 232�246). Miejskie spo³eczno�ci coraz rzadziej organizuj¹ siê wo-
kó³ tego typu wiêzi, a jedyne jej przejawy spotykamy jeszcze na osiedlach
�zasiedzia³ych�, w których istnieje ci¹g³o�æ pokoleniowa mieszkañców (Kal-
tenberg-Kwiatkowska 2002), obecnie trudna do utrzymania.

Mimo to, a mo¿e w³a�nie dlatego, coraz czê�ciej dochodzi do nawo³ywa-
nia do ich rekonstrukcji, przede wszystkim ze strony przedstawicieli organi-
zacji pozarz¹dowych, którzy jakby na przekór staraj¹ siê wskrzesiæ tradycyj-
ne s¹siedztwo w mie�cie, organizuj¹c odgórnie na wielu osiedlach
mieszkaniowych i kwarta³ach cykliczne dni s¹siada15. Na przeszkodzie stoi
jednak zmodernizowana i zindywidualizowana �wiadomo�æ mieszkañców
du¿ych miast, dla których miasto to przede wszystkim obszar wolno�ci i kre-
atywno�ci, a czêsto tak¿e ucieczka od zobowi¹zañ wynikaj¹cych jedynie z fak-
tu wspólnego u¿ytkowania przestrzeni. Tezê tê potwierdzaj¹ niektóre bada-
nia socjologiczne, z których wynika, ¿e �ci¹¿enie ku wolno�ci� jest czêstym
powodem decyzji migracyjnych m³odych profesjonalistów osiedlaj¹cych siê
w du¿ych miastach (£ukasiuk 2007; Florida 2010). Tego specyficznego dla
miasta state of mind nie umieli dostrzec moderni�ci, koncentruj¹c siê tylko
na przestrzennym wyodrêbnieniu i formie architektonicznej jako jedynym
istotnym warunku zaistnienia wspólnoty miejskiej.

14 W badaniach osiedli mieszkaniowych Jana Turowskiego tylko 20%�30% mieszkañców okre�la
swoje wiêzi z s¹siadami jako przyjacielskie. Por. Turowski 1976.

15 Organizacj¹ tego typu imprez zajmuje siê organizacja pozarz¹dowa Centrum Aktywno�ci Lokalnej
(CAL). Jej animatorzy szkol¹ s¹siedztwa i ich lokalnych liderów w zakresie organizowania spo³eczno�ci
lokalnej (commmunity organizing). Zwieñczeniem tego procesu jest co roku organizowany w tych spo-
³eczno�ciach Dzieñ S¹siada, podczas którego s¹siedzi maj¹ siê integrowaæ.
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Jednak obecny dyskurs socjologiczny na temat miasta nie eliminuje obecno-
�ci procesów wiêziotwórczych na jego obszarze. Idzie tylko bardziej w stronê
modelu Geselschaft, pozostawiaj¹c na uboczu marzenia o jego wiejskim od-
powiedniku Gemeinschaft. Du¿¹ zmianê w my�leniu w tym zakresie wpro-
wadzi³a koncepcja kapita³u spo³ecznego Roberta Putnama. Od tego czasu
socjologowie i badacze, a tak¿e coraz czê�ciej te¿ plani�ci miejscy propaguj¹
zdrow¹ alternatywê dla silnego kapita³u typu bonding (jedn¹ z jego postaci
jest w³a�nie tradycyjne s¹siedztwo), któr¹ maj¹ stanowiæ s³absze powi¹zania
mieszkañców zorganizowanych w sieci spo³eczne. W powy¿szym podej�ciu ich
rola polega g³ównie na uruchomieniu procesów zbiorowej komunikacji i mobi-
lizacji �rodków, które umo¿liwiaj¹ mieszkañcom podjêcie efektywnych dzia-
³añ. Zakres styczno�ci i ró¿norodno�æ kontaktów miêdzy mieszkañcami sta-
je siê zatem strategicznym zasobem lokalnym, który w zasadniczy sposób
okre�la mo¿liwo�ci zbiorowego dzia³ania spo³eczno�ci (Putnam 2002). Do-
brze jest, je�li istniej¹ce sieci spo³eczne obejmuj¹ jak najszersze krêgi spo³ecz-
no�ci lokalnej tak, aby za ich po�rednictwem mo¿na by³o dotrzeæ do wszyst-
kich zasobów ulokowanych w ludziach i instytucjach (ibidem). Zasoby rosn¹
w spo³eczno�ciach otwartych, w³¹czaj¹cych ró¿ne grupy w proces rozwojo-
wy, reaguj¹cych na zró¿nicowane potrzeby spo³eczne, ale tak¿e na pojawia-
j¹ce siê zmiany w otoczeniu (Lewenstein 2004b). Zgodnie z tym rozumowa-
niem, rekomendacj¹ dla dzia³aczy i urbanistów miejskich bêdzie d¹¿enie do
powstania zorganizowanej przestrzeni dla interakcji spo³ecznych, która stwa-
rza okazjê i mo¿liwo�ci do nawi¹zywania kontaktów spo³ecznych i do pro-
wadzenia sta³ego dialogu spo³ecznego (Lewenstein 2004b; Chaskin i in. 2001).

�ród³em tworzenia siê interakcyjnego miasta nie s¹ mocne wiêzi s¹siedz-
kie, typowe dla kontaktów przyjacielskich, opartych na silnych solidarno-
�ciach i wzajemnych obligacjach, ale stanowi¹ je rozliczne poziome powi¹zania
spo³eczne, zbudowane wokó³ organizacji spo³ecznych, s¹siedzkich i ponads¹-
siedzkich krêgów znajomo�ciowych, dzielnicowych portali internetowych i spo-
³eczno�ciowych, takich jak Facebook, lokalnych kawiarni i innych �trze-
cich miejsc�, w których s¹ one nawi¹zywane (Oldenburg 1991). Wymienione
wêz³y komunikacyjne mog¹ s³u¿yæ s¹siedzkiej dyskusji i wymianie informa-
cji, czêsto pe³ni¹ funkcje opiekuñcze, towarzyskie, a czasem ekonomiczne,
wspieraj¹c w tym wysi³ki oficjalnych instytucji powo³anych przez miasto lub
tworz¹c wrêcz system alternatywny16 (Landry 2008). Sieci spo³eczne mog¹

16 Lokalne sieci stworzy³y w Warszawie dwie kooperatywy spo¿ywcze. Na lokalnych portalach inter-
netowych rozwijaj¹ siê wymienniki � inicjatywy, dziêki którym mo¿na pozbyæ siê niepotrzebnych rzeczy
lub wymieniæ na inne. Aktywne s¹siedztwa tworz¹ jad³odzielnie, w których mog¹ po¿ywiæ siê bezdomni,
a tak¿e ogródki spo³eczno�ciowe i inne formy alternatywnego dzielenia siê przestrzeni¹ publiczn¹ i jej
wykorzystywania do celów spo³ecznych.
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tak¿e s³u¿yæ mobilizacji do lokalnego protestu lub wspieraj¹ protest w spra-
wach ponadlokalnych, stanowi¹ te¿ niekiedy wsparcie dla lokalnych komi-
tetów wyborczych (Mycielska-�rodoñ 2011:147�158). W sieciach tych two-
rzy siê kapita³ spo³eczny, który sprzyja kreatywnemu rozwojowi miasta (Landry
2008)17. Z tego wzglêdu coraz czê�ciej w tym kontek�cie mówi siê o kszta³to-
waniu zwi¹zków ze spo³eczno�ci¹, które mia³yby charakter zracjonalizowa-
ny. G³ówn¹ rolê w tym procesie odgrywaj¹ wspólne sprawy, takie jak prote-
sty czy potrzeby wymagaj¹ce lokalnej samoorganizacji (Brint 2001; Norton
i in. 2002; Chaskin i in. 2001; Lewenstein 2004a: 197). Podjêcie akcji, któ-
rych celem jest realizacja wspólnych zadañ nastawionych na poprawê jako-
�ci ¿ycia spo³eczno�ci czy te¿ zaistnienie wydarzeñ lokalnych o od�wiêtnym
charakterze, jak na przyk³ad piknik lokalny, pozwala mieszkañcom po³¹czyæ
siê instrumentalnie (i to czêsto na chwilê) dziêki wiêzi zadaniowej lub zaba-
wowej. Dobrym przyk³adem takiej wspólnoty jest osiedle Jazdów w Warsza-
wie, gdzie sieciowa struktura powi¹zañ bytuj¹cych tam organizacji pozarz¹-
dowych tworzy dzia³aj¹c¹ wspólnotê, zdoln¹ do samoorganizacji w wa¿nych
dla niej kwestiach, bez potrzeby zamieszkania tam jej liderów. Dziêki tym
dzia³aniom powstaje wiê�, która od czasu do czasu rodzi rytua³ wspólnego
biesiadowania.

S¹siedztwo i wspólnoty miejskie rozumiane s¹ tutaj zatem bardziej jako
sieæ interakcyjna, po³¹czona wspólnym interesem terytorialnym lub zada-
niem, które wi¹¿e jednostkê z innymi w obszarze s¹siedztwa, podobnie jak
tradycja i wiêzi typu face to face. Jest to bardziej uk³ad interesów ekono-
micznych, politycznych i potrzeb rozrywkowo-zabawowych oraz ró¿nego typu
wiêzi spo³ecznych z nimi zwi¹zanych ni¿ obszar administracyjny czy urbani-
styczna forma (Lewenstein 2004a: 198; 2004b).

Niejako w zgodzie z socjologicznym ogl¹dem potencja³u miasta w zakre-
sie tworzenia w jego obrêbie silnych zwi¹zków terytorialnych oraz rekomenda-
cjami, które p³yn¹ z popularyzacji koncepcji kapita³u spo³ecznego i sieciowej
struktury relacji spo³ecznych we wspó³czesnym �wiecie (zw³aszcza w mie�cie),
pozostaj¹ obecne tendencje w urbanistyce. Odchodzi siê w nich od my�lenia
w kategoriach enklaw s³u¿¹cych okre�lonym funkcjom, w tym tak¿e takim jak
produkcja wiêzi wspólnotowych, w kierunku uspo³ecznienia ca³ego miasta.
Jednym z jego wymiarów jest przebywanie mieszkañców jak najwiêcej w prze-
strzeni publicznej i nawi¹zywanie kontaktów spo³ecznych. Powsta³e w ten
sposób sieci mog¹, ale nie musz¹ przekszta³ciæ siê w przysz³o�ci w mocniej-

17 Dobrym przyk³adem obywatelskiego s¹siedztwa jest osiedle Jazdów w Warszawie, usytuowane
w centrum miasta, w kolonii domków fiñskich, gdzie wolne domki zosta³y przejête przez organizacje
pozarz¹dowe wspó³pracuj¹ce na rzecz wspólnej przestrzeni i ca³ego miasta.
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sze zwi¹zki. Swoboda wyboru sposobu i form spêdzania czasu w mie�cie sta-
je siê dominuj¹cym postulatem nowego urbanizmu. Zadaniem planistycz-
nym jest u³atwienie mieszkañcom nie tylko zachowañ koniecznych (np. wyj-
�cie do pracy, odprowadzenie dzieci do szko³y czy przedszkola), ale tak¿e
takich, które Jan Gehl � znany architekt i propagator idei �miasta dla ludzi�
� nazywa zachowaniami spo³ecznymi, czyli wchodzeniem w interakcje z in-
nymi za po�rednictwem przestrzeni publicznej (Gehl 2013: 9). Autor ten
oraz amerykañska dziennikarka i dzia³aczka spo³eczna zarazem, której prace
wywar³y du¿y wp³yw na nurt nowej urbanistyki � Jane Jacobs � proponuj¹
w rozwi¹zaniach urbanistycznych powrót do miasta zwartego, z gêst¹ siatk¹
ulic i aktywnymi us³ugowo parterami budynków mieszkalnych, a tak¿e do-
pasowanym do tej koncepcji detalem ulicznym, w którym prym wiod¹ usta-
wione na placach i w ci¹gach pierzei ulic ³aweczki i wykusze, w których
mo¿na siê na chwilê zatrzymaæ, fontanny, przy których mo¿na odpocz¹æ (Gehl
2013; Jacobs 2014) i inne miejskie �kotwice�. Spotkaniu z innymi maj¹ tak-
¿e s³u¿yæ zamkniête dla ruchu samochodowego arterie komunikacyjne, któ-
re w dni wolne od pracy mog¹ siê przekszta³caæ, tak jak na Times Square �
pierwszym eksperymencie zamkniêcia ruchliwego placu w Nowym Yorku �
w boisko do zespo³owej gry w �nie¿ynki zim¹, a latem w miejsce odpoczyn-
ku w s¹siedztwie ruchliwych ulic okalaj¹cych ten plac18. Podobne rozwi¹za-
nia przyjmuj¹ powoli równie¿ niektóre polskie metropolie19.

Taka wizja urbanistyczna miasta zwartego nie eliminuje obecno�ci lokal-
nej spo³eczno�ci i s¹siedztwa, wrêcz przeciwnie. Nowatorskie kierunki prze-
kszta³ceñ � koncepcje rozwoju zrównowa¿onego miasta (Stangel 2013; Krier
2011:147; Filar, Kubicki 2012), których prekursorami byli wspomniani Gehl
i Jacobs, k³ad¹ nacisk na znaczenie tej struktury w mie�cie, bardziej jednak
jako pewien zasób rozwojowy ca³ego miasta i polityczna si³a, nie rozstrzyga-
j¹c o charakterze wiêzi spo³ecznych, na podstawie których ów zasób powsta-
je (Stangel 2013; Filar, Kubicki 2012). Podstawow¹ jednostk¹ mieszkaniow¹
nie jest w tych koncepcjach osiedle, ale dzielnica, uformowana jednak w od-
mienny sposób ni¿ jej wcze�niejsze prototypy. Zasadnicz¹ ró¿nic¹ jest w³¹cze-
nie dzielnicy w system ca³ego miasta, przy jednoczesnym stworzeniu w niej
warunków do zaspokajania podstawowych potrzeb w miejscu zamieszkania.

18 Jednym z pierwszych dzia³añ Janette Sadik-Khan, komisarza Nowego Yorku ds. transportu w la-
tach 2007�2013, by³o zamkniêcie jednego z bardziej ruchliwych placów dla ruchu samochodowego
i postawienie tam krzese³. W bardzo szybkim czasie plac ten przekszta³ci³ siê z miejsca tranzytowego
w miejsce przepe³nione pieszymi, którzy wykorzystuj¹ je o ró¿nych porach roku w bardzo ró¿nych celach.
Por. Khan, Solomonow 2017: 127�142.

19 W Warszawie od czasu do czasu zamykany jest dla ruchu autobusowego i taksówkowego Nowy
�wiat, który przekszta³ca siê w tym okresie w miejski deptak, czasami z towarzysz¹cym mu ulicznym
handlem.
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Jak pisze Léon Krier, autor znanej ksi¹¿ki Architektura wspólnoty, obecnie
zasad¹ planowania dzielnicy jest wziêcie pod uwagê mo¿liwo�ci pieszego �
ma on mieæ mo¿liwo�æ dotarcia w ci¹gu 10 minut do wszystkich miejsc, któ-
re czêsto odwiedza. Aby dzielnica spe³nia³a swe funkcje miastotwórcze i jed-
nocze�nie lokalne, powinna byæ niewielka (ok. 10 tys. mieszkañców), po-
kryta gêst¹ siatk¹ krzy¿uj¹cych siê ulic, mieæ centralny plac i g³ówn¹ ulicê,
która tworzy³aby jej trzon. Liczba skrzy¿owañ jest wyznacznikiem miejsko-
�ci, a wraz ze wzrostem �lepych uliczek maleje miejski charakter dzielnicy
(Krier 2011: 141). Taka struktura dzielnic sprzyja zró¿nicowanym kontak-
tom spo³ecznym (s¹ one cenne z punktu widzenia tworzenia kapita³u pomosto-
wego) i nawi¹zywaniu relacji z innymi, nie wy³¹cza jednak tej struktury z ogól-
nomiejskiej tkanki, tak jak poprzednie propozycje w tym zakresie.

Odmienny od poprzednich jest tak¿e stosunek do idei miejskiej wspólno-
towo�ci. W dwóch poprzednich epokach historycznych starano siê odgórnie
odbudowaæ wiêzi wspólnotowe i tradycyjn¹ Tönniesowsk¹ wspólnotê, przyjmu-
j¹c schematyczne za³o¿enia co do natury ¿ycia miejskiego i mieszkañców
w nim usytuowanych. Niekiedy te¿ urbanistyka by³a podporz¹dkowana wy-
¿szym celom ideologicznym, a w przypadku Polski � politycznej doktrynie so-
cjalizmu, gubi¹c gdzie� po drodze faktyczne potrzeby spo³eczne, tak¿e w zakre-
sie wiêzi spo³ecznych. Obecny �projekt� jest w tym zakresie bardzo ostro¿ny
i ogranicza siê do aktywizacji pomostowych wiêzi spo³ecznych i � za ich
po�rednictwem � mobilizacji zasobów s¹siedzkich. Budowanie kapita³u spo-
³ecznego i kultury obywatelskiej w miastach staje siê obecnie podstawowym
wyzwaniem dla ich rozwoju, zmniejszaj¹c znaczenie �twardych� czynników,
takich jak uprzemys³owienie, transport i komunikacja, do tej pory kluczo-
wych przy okre�laniu szans rozwojowych zw³aszcza du¿ych aglomeracji miej-
skich (Landry 2008). Ponadto paradygmat miasta �zrównowa¿onego� w wiêk-
szym stopniu ni¿ poprzednie propozycje odwo³uje siê do obserwacji
oddolnych procesów spo³ecznych w mie�cie jako podstawy kszta³towania
urbanistycznego, wprowadza bowiem, jak proponuje Gehl, elementy party-
cypacji spo³ecznej do planowania przestrzennego20. Niestety wci¹¿ nie pod¹-
¿a za tym postulatem powszechna praktyka spo³eczna21 (Siemieñski 2017).

Miasto to pewien stan umys³u � jak pisa³ Park � zmienia siê wiêc w cza-
sie, tak jak zmieniaj¹ siê warunki spo³eczne, kulturowe i ekonomiczne, które

20 Zob. film Andreasa Dalsgaarda (scen. i re¿.), The Human Scale (Ludzki wymiar) (2013). G³ówn¹
postaci¹ jest w nim Jan Gehl i jego pracownia.

21 Obecnie projekty wielu inwestycji miejskich w obszarze przestrzeni publicznej s¹ konsultowane
z mieszkañcami. Inna sprawa, ¿e nie zawsze dochodzi do uwzglêdnienia g³osu spo³eczno�ci, a je�li nawet
usi³uje siê realizowaæ postulaty mieszkañców, czêsto problemem staj¹ siê deweloperzy i ich odmienna
wizja przestrzeni publicznej, a tak¿e inna racjonalno�æ gospodarowania ni¹.
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miasta kszta³tuj¹ (Park 1969). Bez w¹tpienia obecnie istotne s¹ przede wszyst-
kim wolno�æ, swoboda i prawa obywatelskie. Realizacji tych warto�ci powin-
na byæ podporz¹dkowana forma urbanistyczna. By do nich dotrzeæ, potrzebne
s¹ badania �wiadomo�ci i potrzeb mieszkañców, z jednoczesnym w³¹czeniem
ich w kszta³towanie tej formy. Oznacza to tak¿e �ci�lejsze powi¹zanie socjo-
logii i jej narzêdzi badawczych z urbanistyk¹.
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Miasto jako domena nieprawomocnego panowania

In this article I present the historical process of organising the relations of domina-
tion in cities, seeking justifications for Max Weber�s thesis that such domination is,
in principle, non-legitimate. This quality has characterised the very essence of the
city since the beginning of the existence of this form of human coexistence. By
applying typologising idealisations, I carry out a review of the relations of domination
in European cities, from Antiquity to the modern day. In them, domination invari-
ably appears as non-legitimate, though to differing degrees. A certain novelty is
manifested in the ideas, debates and urban civil movements of today: they are devel-
oping for themselves rationale that validate actions taken, and which are supposed
to supersede the deficit of legitimisation that is typical of cities. However, their scope
is limited, and they are not characterised by authoritative effectiveness as a �maxim
of their conduct� (definitional for legitimate domination) adopted by others. In the
light of the assumptions adopted, these endeavours appear as the creation of partial
validations diverging from the actual sphere of domination and limited to residual
spaces and scopes of authority in cities. This confirms the fundamental legitimacy of
conclusions deriving from the analysis conducted by Max Weber.
Keywords: rule, �security apparatuses�, legitimacy, habitat

Kiedy turysta zwiedza miasta w dowolnym kraju europejskim, zwykle do�æ
szybko zostaje zaprowadzony pod dwie kluczowe budowle: ratusz i (opcjonal-
nie) zamek, by zakoñczyæ eskapadê na mniej lub bardziej starannie urz¹dzonym
rynku. Organizatorzy wycieczek turystycznych zapewne bezwiednie tworz¹ na
potrzeby swoich klientów ni mniej, ni wiêcej tylko typ idealny miasta, który
pó�niej uzupe³niaj¹ w swojej ofercie miejscami rozrywkowymi, wypoczynkowy-
mi czy innymi szczególnymi atrakcjami lokalnymi. Jednak w owej podstawowej
triadzie widz¹ to, co decyduje o miejsko�ci, co jest wspólne wszystkim miastom
Europy, a zarazem szczególne dla konkretnego miejsca na trasie wycieczki.

Intuicja ta pozostaje w zgodzie z g³ównym nurtem refleksji socjologicznej, upatru-
j¹cej istoty miasta w³a�nie w funkcjach ekonomicznych (rynek) i politycznych
w ich historycznej ewolucji (ratusz i zamek, czêsto z fragmentami murów obronnych)1 .

SOCIETAS/COMMUNITAS 2(26) 2018

Artyku³y i studia

GRA¯YNA WORONIECKA

1 Pomijam sk¹din¹d istotne zagadnienie budowli sakralnych w miastach. Stanowi¹ one materialny
wyraz zmagañ miêdzy si³ami politycznymi pañstwa i ko�cio³ów o panowanie prawomocne, zatem analiza
ich znaczenia wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Podobnie daleko od tematu odbiega motyw
muzeów, które w przyjêtym kontek�cie s¹ raczej narzêdziami uprawiania polityki pamiêci, z zagadnie-
niem w³adzy nad miastem powi¹zanej jedynie po�rednio.
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Problem jednak le¿y w tym, ¿e w toku ich historycznego rozwoju w miastach
nawarstwia³y siê, przenika³y, odzwierciedla³y i interferowa³y szersze procesy,
z których wy³ania³y siê formy pañstwa i rz¹dów w nim, gospodarek narodo-
wych i ponadnarodowych, a tak¿e tendencje demograficzne, sprzê¿one na
ograniczonej przestrzeni z politykami, ideologiami, gospodark¹ i kultur¹. Ze
wzglêdu na to skompresowanie wp³ywów i skutków fenomen miasta bardzo
trudno poddaje siê analizie innej ni¿ fragmentaryczna.

W niniejszym wywodzie post¹piê zgodnie z t¹ konkluzj¹, czyli skupiê siê
na fragmencie �problemu miasta�, przy czym bêdzie to fragment z d³ug¹
tradycj¹. Postaram siê prze�ledziæ we wspó³czesnych realiach drogê my�lo-
w¹, jak¹ odby³ Max Weber, kiedy � staraj¹c siê skonstruowaæ typ idealny
miasta � skoncentrowa³ siê na zagadnieniu �panowania�. Zgadzam siê bo-
wiem ze zdaniem Stanis³awa Andreskiego, ¿e �[�] najbardziej owocne po-
dej�cie do jego [Webera � G.W.] prac powinno polegaæ na poszukiwaniu [�]
ukrytych przes³anek i za³o¿eñ oraz na ich otwartym formu³owaniu, a nastêp-
nie konfrontowaniu z danymi, które w jego czasach by³y niedostêpne� (An-
dreski 1992: 183).

Za punkt wyj�cia przyjmujê tezê Webera, i¿ formy, jakie panowanie przy-
biera w miastach ró¿nego typu, ostatecznie pozostaj¹ panowaniem niepra-
womocnym (Weber 2002: 905�1013). Wskazuje na to analiza historyczna,
jak¹ sam przeprowadzi³, a jego wnioski znajduj¹ potwierdzenie dziêki bada-
niom z zastosowaniem odmiennych warsztatów teoretyczno-metodologicz-
nych. Podstawowe pytanie, le¿¹ce u podstaw prawomocnego panowania,
dlaczego polecenie znajduje pos³uch, w miastach wspó³czesnej Europy wci¹¿
pozostaje bez przekonuj¹cej i spójnej odpowiedzi.

Problem z panowaniem

Weberowska analiza stosunków panowania zaczyna siê od rozró¿nienia
miêdzy dwoma jego typami. W rozumieniu podstawowym, z którym autor
wi¹¿e sens socjologiczny, oznacza ono �taki stan rzeczy, w którym objawiona
wola [�] »panuj¹cego« [�] wp³ywaæ ma na dzia³anie innych [�] i faktycz-
nie wp³ywa na nie w taki sposób, ¿e dzia³anie to [�] przebiega tak, jakby pod-
legaj¹cy panowaniu uczynili tre�æ rozkazu, ze wzglêdu na to, ¿e jest to rozkaz,
maksym¹ w³asnego dzia³ania (»pos³uszeñstwo«)� (ibidem, s. 686). Z tego rozu-
mienia panowania jako autorytetu wywodzi dalej s³ynne typy panowania
prawomocnego, buduj¹c precyzyjn¹ konstrukcjê �zwi¹zku panowania�. Za-
proponowana przez Webera definicja logicznie poci¹ga za sob¹ pytanie o po-
wód pos³uchu dla rozkazu, na które odpowiedzi¹ s¹ w³a�nie typy panowania
legalnego, patrymonialnego, tradycyjnego, charyzmatycznego itd. Drugie
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rozumienie, detalicznie przeanalizowane przez Webera, oznacza jednak od-
mienn¹ relacjê: tak¿e odsy³aj¹c¹ ostatecznie do pojêcia w³adzy, lecz �pos³u-
szeñstwo� nie wynika w niej z przyswojenia uprawomocniaj¹cej racji rozka-
zu, a wy³¹cznie z bardzo ró¿norodnych �konstelacji interesów� (ibidem,
s. 684�686). Ten stan rzeczy jest uwarunkowany czysto rynkowo i przybie-
ra szereg rozmaitych postaci nieuregulowanych formalnoprawnie, a przez
to, jak zauwa¿a autor, takie panowanie �mo¿e byæ ponadto, w³a�nie z racji
jego nieuregulowania, odczuwane jako o wiele bardziej uci¹¿liwe ni¿ autory-
tet wyra�nie uregulowany okre�lonymi obowi¹zkami pos³uszeñstwa� (ibi-
dem, s. 686). Pytanie o racjê uprawomocniaj¹c¹ (dlaczego?) nie ma tu zasto-
sowania, gdy¿ pos³uch wynika z poczucia konieczno�ci �naturalnej�,
wynikaj¹cej z samych okoliczno�ci sytuacji, prze�wiadczenia o braku wybo-
ru wobec �oczywistego� biegu zdarzeñ.

�rodowiskiem, w którym powstaj¹ te �oczywiste�, choæ niekoniecznie
(a nawet raczej rzadko i nieprecyzyjnie) osadzone w porz¹dku formalno-
prawnym, mo¿liwo�ci panowania jest samo ¿ycie miejskie. Logika jego orga-
nizacji przysparza sporo problemów, z którymi miasta borykaj¹ siê od swo-
ich pocz¹tków, sprzyjaj¹c strategiom tworzenia uprawnieñ w³adczych przez
nieokre�lone roszczenie do niejasnego autorytetu lub wrêcz uniewa¿nienia
samego zagadnienia autorytetu w imiê zasady praktycznej skuteczno�ci.

Do dominacji nieprawomocnego panowania jako cechy charakterystycz-
nej miast europejskich dochodzi³o stopniowo. Im wy¿szy poziom z³o¿ono�ci
funkcji osi¹ga³o dane miasto, tym wiêcej ró¿nych typów aktorów oddawa³o
siê dzia³aniom wymagaj¹cym regulacji ze wzglêdów czysto praktycznych.
Antyczne miasta greckie (upraszczaj¹c radykalnie problem2 ) zasadniczo two-
rzy³y do�æ prost¹ strukturê polityczno-gospodarcz¹, która by³a silnie powi¹-
zana z terenami rolniczymi i otwiera³a siê na cyrkulacjê towarów, us³ug, idei
i ludno�ci (w Atenach obywatele, czyli osoby wpisane w zasady panowania
prawomocnego, stanowi³y tylko oko³o 10 % ludno�ci) (Ja³owiecki, Szcze-
pañski 2006: 45). Funkcje militarne realizowa³y elementy architektoniczne
(twierdza) oraz zasady podzia³u pracy, nak³adaj¹ce na obywateli obowi¹zki
obronne. Miasto takie rolê habitatu obywateli podporz¹dkowywa³o prze-
strzennie, estetycznie i rynkowo ich statusowi politycznemu, natomiast obec-
no�æ i sposób ¿ycia pozosta³ej ludno�ci regulowa³y zarz¹dzenia praktyczne,
egzekwowane ad hoc w sytuacjach, kiedy pojawia³ siê konkretny problem.
Dla przyk³adu, niepokoje spo³eczne za¿egnywano, organizuj¹c ceremonie

2 Terminami takimi, jak �miasta antyczne�, �miasta �redniowieczne�, �miasta przemys³owe� pos³u-
gujê siê w ca³ym tek�cie jako idealizacjami, w których skupiaj¹ siê najbardziej charakterystyczne cechy
miasta danego okresu. Nie s¹ to charakterystyki historyczne, ale syntetyczne (typologiczne) konstrukcje.
Konkretne miasta (w sensie geograficznym) nie musz¹ mieæ wszystkich w³a�ciwo�ci danego typu.
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religijne z elementami rozrywkowymi czy zrytualizowane rozdawnictwo dóbr,
które w antycznym Rzymie zinstytucjonalizowa³o siê w postaci igrzysk.
Wymownym �wiadectwem poczucia utraty kontroli nad procesami zacho-
dz¹cymi w ówczesnych miastach jest Platoñska wizja pañstwa, z którego za
pomoc¹ w³a�ciwych zarz¹dzeñ usuniête bêd¹ wszelkie przeszkody niwecz¹ce
d¹¿enie do funkcjonalnej jedno�ci i zamkniêcia na wp³ywy zewnêtrznych idei.
Zgodnie z diagnoz¹ Platona ustalonym zasadom ³adu spo³ecznego zagra¿a
niebezpieczeñstwo, którego istot¹ jest chaos. Odczytana wspó³cze�nie dia-
gnoza ta zaakcentowa³aby raczej pojawienie siê licznych i wa¿nych sfer dzia-
³añ mieszkañców miasta, które nie s¹ zadowalaj¹co regulowane przez pra-
womocne czynniki panowania. Powstaje pewna �nadwy¿ka� praktyk
miejskich, a sposoby jej zagospodarowania budz¹ niepokój filozofa3.

Miasta cesarstwa rzymskiego o tyle ró¿ni¹ siê od greckich, ¿e powstawa³y
wokó³ istniej¹cej stolicy � miasta koncentruj¹cego znaczenie polityczne i sym-
boliczne pañstwa. Tym samym od pocz¹tku wkomponowywa³y siê one w szer-
szy porz¹dek cyrkulacji ludzi i dóbr w obrêbie ca³ego imperium (Foucault
2010: 334�341), obok strategii militarnej pañstwa realizuj¹c zadania ekono-
miczne jako rynki. Budowane by³y planowo, zgodnie z regu³ami Lex Julia
Municipalis, drobiazgowo reguluj¹cymi kwestie higieny, us³ug publicznych,
uprawnieñ poszczególnych kategorii mieszkañców i zasady ich rozlokowa-
nia (Ja³owiecki, Szczepañski 2006: 47). �Regulamin miejski� wywodzi³ swo-
j¹ prawomocno�æ bezpo�rednio z w³adzy cesarskiej, co by³o fenomenem ty-
powo rzymskim. Obja�nienia tego stanu rzeczy mo¿na poszukiwaæ w analizach
Michela Foucaulta, który postrzega plan rzymskiego obozu wojskowego jako
klucz do interpretacji wielu pó�niejszych form zarz¹dzania lud�mi w przestrzeni
(Foucault 2009: 168�170); mo¿na te¿ odwo³ywaæ siê do idei cnoty, z któr¹
wi¹za³o siê zobligowanie do d¹¿enia ku doskona³o�ci w wielu sferach ¿ycia.
Niezale¿nie jednak od mo¿liwego t³umaczenia tego zjawiska, antyczne mia-
sta rzymskie planowo tworzone by³y jako miejsca, w których usilnie d¹¿ono
do uprawomocnienia panowania w ka¿dym szczególe.

Pocz¹tek �redniowiecza w Europie to z kolei rozwój �twierdz miejskich�
(Weber 2002: 914�916). Zamek z dru¿yn¹ i mury obronne stanowi³y
urz¹dzenia militarne wbudowane na zasadzie feudalnej w strukturê pañstwa,

3 �Zdaje siê, ¿e nie tylko miasto bierzemy, jak siê tworzy, ale w dodatku miasto op³ywaj¹ce w zbytki.
[�] zobaczymy i miasto w stanie zapalenia. Nic nie przeszkadza. Bo tamte rzeczy niejednemu, zdaje siê,
nie wystarcz¹, ani tamten sposób ¿ycia, tylko przyjd¹ do tego kanapy i sto³y, i inne sprzêty [�] trzeba
malarstwo wprowadziæ i kolorowe sztukaterie, i dywany, i z³oto, i ko�æ s³oniow¹ [�]. Bo tamto zdrowe
ju¿ nie wystarczy � wiêc ju¿ je trzeba t³umem zapchaæ i ci¿b¹, która zawsze miasta wype³nia, a nigdy dla
potrzeby � tacy na przyk³ad ³owcy wszelkiego rodzaju i udawacze; wielu z nich na�laduje kszta³ty i barwy,
a wielu ma z muzyk¹ do czynienia. [�] Bêdziemy naprawdê potrzebowali wiêkszej liczby funkcjonariu-
szy� (Platon 1958: 27�28).
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a zarazem gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo szlaków handlowych i rynków lo-
kalnych. Place targowe w obrêbie murów miejskich by³y miejscem wymia-
ny ¿ywno�ci (ze wsi) i towarów (rzemie�lnicy i kupcy), a zarazem prze-
strzeni¹, w której najwyra�niej uwidacznia³y siê granice prawomocnego
panowania. Dra¿liwe kwestie ustalania ceny, op³aty targowe, ca³a infra-
struktura otaczaj¹ca handel w ci¹gu dwóch � trzech stuleci znacz¹co wy-
odrêbni³a siê spod jurysdykcji legalnej w³adzy seniora. Z jednej strony ogra-
niczenia handlu miejskiego wynika³y z rosn¹cego udzia³u koncesji pañstwa
na konkretne dzia³y produkcji oraz z udzielanych konkretnym miastom
przywilejów, z drugiej strony swój wp³yw zaznaczy³y procesy przekszta³ca-
nia siê relacji miêdzy rosn¹c¹ populacj¹ rzemie�lników i kupców a szlacht¹
pozamiejsk¹4 . Zw³aszcza w Europie Pó³nocnej i Zachodniej miasta zmienia-
³y swoj¹ strukturê stanow¹, a wraz z ni¹ formy prawomocnego panowania.
Wolny mieszczanin, gmina miejska, gmina religijna � pojêcia te wyznaczaj¹
rzeczywisto�æ miejsk¹ w nowej konfiguracji, a wraz z nimi zachodz¹ istotne
zmiany: pojawia siê siedziba rajców miejskich (ratusz), renegocjacji podlega-
j¹ zasady strefowego podzia³u miasta na pola aktywno�ci spo³eczno-zawo-
dowej ró¿nych rzemios³, regu³om przetargu wewn¹trzpolitycznego podlegaæ
zaczynaj¹ takie kwestie, jak utrzymanie higieny, usytuowanie dzielnic roz-
rywki, utrzymanie bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Sfera panowania pozba-
wionego innej legitymizacji ni¿ przekonanie o konieczno�ci danego rozwi¹-
zania w tym momencie istotnie siê powiêksza.

Tendencje widoczne w ¿yciu miejskim musia³y wzbudzaæ nostalgiê za
minionym �z³otym wiekiem� stanowego ³adu prawomocnego. Daje im wy-
raz na swój oryginalny sposób Thomas More w Utopii, w której odnale�æ
mo¿na ca³y katalog �niew³a�ciwo�ci� spo³ecznego wspó³¿ycia. W jego po-
my�le kontakty zewnêtrzne i przep³yw idei s¹ �ci�le reglamentowane, nie
istnieje podzia³ na miasto i wie� (w XVI w. jest ju¿ bardzo ostro zaznaczony),
regulacji podlega liczba ludno�ci, dzietno�æ, d³ugo�æ dnia pracy; ka¿dy miesz-
kaniec ma przydzielone zajêcie zgodne z predyspozycjami, wszyscy ubieraj¹
siê jednakowo, konsumpcja odbywa siê zbiorowo i ma charakter podstawo-
wy, strefy zamieszkania s¹ oddzielone od miejsca pracy, a ca³o�æ ¿ycia jest
skrupulatnie nadzorowana i regulowana przez wyznaczanych do tego urzêd-
ników (More 1993). Praktyki ¿ycia miejskiego nie przewiduj¹ ¿adnej �nad-
wy¿ki� ponad to, co zosta³o szczegó³owo zaplanowane.

Bol¹czkom deficytów prawomocnej regulacji starano siê jednak zapobie-
gaæ tak¿e praktycznie. Ju¿ w XIV w. istnia³o ugruntowane rozwi¹zanie prak-

4 Na pó³nocy Europy wiê� ta ulega³a stopniowemu zrywaniu, co wp³ynê³o na przekszta³cenie miast
w korporacje miejskie. Z kolei na po³udniu kontynentu szlachta utrzyma³a swój status mieszkañca miast
na wzór miast antycznych (Weber 2002: 926).
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tyczne: sposób rz¹dzenia wpisany w multiwspólnotowy porz¹dek ówczesnego
¿ycia miejskiego. By³a to �policja regulacyjna�, instytucja podporz¹dkowana
formalnie w³adzom publicznym, lecz nie odwo³uj¹ca siê w swoich dzia³a-
niach do ³adu prawnego, a operuj¹ca na poziomie zarz¹dzeñ administracyj-
nych (Foucault 2010: 314�315, 335). Zakres jej dzia³ania by³ bardzo szero-
ki: Foucault, za Delamarem, autorem zbioru zarz¹dzeñ dla policji francuskiej,
wymienia trzyna�cie takich obszarów: �religia, moralno�æ, zdrowie i �rodki
przetrwania, spokój publiczny, opieka nad budynkami, placami i drogami,
nauki i sztuki wyzwolone, handel, manufaktury i sztuki mechaniczne, s³u¿ba
i rzemie�lnicy, teatr oraz gry i wreszcie opieka oraz nadzór nad biednymi�
(ibidem, s. 334). Zestaw tych zadañ ma kilka wspólnych mianowników. Pierw-
szy to kontrola nad populacj¹, za której dobrostan policja odpowiada. Drugi
to �ulepszanie ¿ycia� (ibidem). Trzeci to troska o �dobro publiczne�, jakiego
dostarcza uporz¹dkowane, produkcyjne ¿ycie miejskie. I wreszcie czwarty: wszyst-
kie te zadania wymagaj¹ zastosowania w³adzy, której umocowanie w autoryte-
cie pañstwa jest wysoce ogólnikowe i nieprecyzyjne5, a wp³yw na ¿ycie miesz-
kañców miast bardzo istotny.

Przedmiotem interwencji policji s¹ problemy bezpo�rednio wynikaj¹ce
ze wspó³przebywania ludzi na niewielkim, gêsto zaludnionym obszarze. Jest
to zatem instytucja z gruntu miejska, reguluj¹ca na co dzieñ kwestie zacho-
wañ dozwolonych i niedozwolonych, obecno�ci osób po¿¹danych i niepo¿¹-
danych, dzia³añ nadzwyczajnych w wypadku po¿arów i epidemii, nadzoruj¹-
ca stan infrastruktury miejskiej. Praktycznie do koñca XVIII w. instytucja ta
ma decyduj¹cy wp³yw na modelowanie miasta. �W �cis³ym sensie [�] policja
i urbanizacja znacz¹ wszak to samo�� konkluduje Foucault (ibidem, s. 337).
Schemat cyrkulacji pieni¹dza, towarów, ludzi i idei, zaprojektowany i realizo-
wany z jej pomoc¹, znosi wszelkie bariery przed interwencj¹ pañstwa w ¿ycie
jednostek skrupulatnie rejestrowanych i kontrolowanych przez urz¹dzenia
(le dipositiff) administracyjne i dyscyplinarne, opracowane na potrzeby mo-
dernizuj¹cego siê pañstwa.

Foucault przedstawia cztery wy³omy w systemie policji, które ostatecz-
nie przekszta³ci³y ekonomiê miejsk¹ i sposoby zarz¹dzania miastami (ibidem,
s. 343�348). Na pocz¹tku XVII stulecia strategia polityczno-ekonomiczna
pañstw zachodnich objê³a interwencj¹ dotychczas nie budz¹c¹ zainteresowa-
nia pañstwa sferê produkcji rolnej. Ta swego rodzaju dezurbanizacja systemu

5 Foucault przytacza instrukcje dla policji opracowane przez Katarzynê II: �»Rozporz¹dzenia policyj-
ne s¹ zupe³nie innego rodzaju ni¿ te wydawane przez pozosta³e w³adze publiczne. Policja zajmuje siê
sprawami dora�nymi, podczas gdy prawo podejmuje decyzje ostateczne i trwa³e. Policja jest od spraw
ma³ych, prawo za� � od tych istotnych. Policja zawsze rozpatruje jakie� kwestie szczegó³owe«, za³atwiaj¹c
je szybko, w trybie natychmiastowym� (Foucault 2010: 340).
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rz¹dów i towarzysz¹cy jej agrocentryzm okaza³y siê czynnikiem, który za-
chwia³ znaczeniem urz¹dzeñ policyjnych. Drugim wy³omem okaza³y siê pro-
cesy ekonomiczne i demograficzne, które spowodowa³y rosn¹c¹ nieefektyw-
no�æ systemu reglamentacji policyjnej. Biurokratyczny system kontroli, otwieraj¹cy
mo¿liwo�æ interweniowania w rozdzia³ dóbr, stopniowo zacz¹³ padaæ ofiar¹ efektu
skali. Dotyczy³o to zarówno obrotów handlowych, jak i wielko�ci populacji
produkcyjnej, która � w my�l nowych doktryn politycznych � sama ustala³a
siê na optymalnym poziomie. By³ to trzeci czynnik, który podwa¿y³ istnienie
policji w dotychczasowym kszta³cie. I wreszcie wy³om ostatni: uwolnienie
handlu zbo¿em w skali miêdzypañstwowej na zasadach walki konkurencyjnej
okaza³o siê wska�nikiem g³êbszej zmiany: �Nie chodzi ju¿, jak w przypadku
policji, o to, by dobrobyt ludzi zosta³ spo¿ytkowany przez pañstwo i prze-
transponowany na dobrobyt ca³o�ci. Pañstwo interweniuje teraz jedynie
po to, by regulowaæ, albo raczej umo¿liwiæ autoregulacjê dobrobytu i gry
interesów na poziomie dzia³añ jednostkowych, tak by mog³y one s³u¿yæ do-
bru ogó³u� (ibidem, s. 348)6.

Miasto przemys³owe

Zmiany skutkuj¹ce powstaniem miasta przemys³owego poci¹gaj¹ za sob¹
przesuniêcia w mocy g³ównych aktorów kszta³tuj¹cych przestrzeñ i warunki
¿ycia. Dotychczasowy bezapelacyjny prymat centralizuj¹cego siê pañstwa
zostaje zachwiany przez nap³yw kapita³u przemys³owego, który (w efekcie
rewolucji agrarnej w Europie) lokuje siê w miastach, gdzie znajduje dogod-
n¹, stworzon¹ na potrzeby handlowe, infrastrukturê komunikacyjn¹. Pocz¹t-
kowo lokowane na obrze¿ach, w miarê wygrywania konkurencji z produk-
cj¹ rzemie�lnicz¹, zak³ady produkuj¹ce tanio i masowo zaczê³y przesuwaæ siê
w ramy samych miast, zmieniaj¹c ich strukturê przestrzenn¹ i spo³eczn¹ (Ja-
³owiecki, Szczepañski 2006: 97). Masowe migracje ludno�ci wiejskiej do miast,
gdzie znajdowa³a ona zatrudnienie w rozwijaj¹cym siê przemy�le, naruszy³o
kruch¹ równowagê wp³ywów i funkcji, wymuszaj¹c now¹ organizacjê po-
dyktowan¹ konieczno�ci¹. Pole dla panowania nieprawomocnego, dla decy-
zji uzasadnianych stosunkami w³asno�ciowymi znowu gwa³townie siê powiêk-
szy³o. To w nim ukszta³towa³ siê nowy podzia³ przestrzeni, w którym
wyodrêbniaj¹ siê miejsca dotychczas stanowi¹ce jedno�æ: sfera produkcji, sfera
konsumpcji i sfera zamieszkania. Problemem staje siê komunikacja miêdzy

6 W my�li spo³ecznej moment ten oznacza ukszta³towanie nowego modelu spo³eczeñstwa: modelu
rynkowego. Jego sformu³owanie wi¹¿e siê z takimi autorami, jak Adam Smith, David Hume, Jeremy
Bentham. Du¿¹ popularno�ci¹ cieszy³a siê w Europie Bajka o pszczo³ach Bernarda Mandeville�a, w formie
satyrycznej powiastki przedstawiaj¹ca �prawo niezamierzonych rezultatów� (Mandeville 1957).
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nimi i problem ten tak¿e zostaje rozwi¹zany na poziomie lokalnym, w trybie
dora�nym. Miasto �dostosowuje siê� do nowych konieczno�ci, narzucaj¹c miesz-
kañcom wiele nowych ograniczeñ i wymogów w ¿yciu codziennym7 i w dotych-
czasowym rozk³adzie statusów.

Jak ka¿da zmiana, i ta ma swoich entuzjastów oraz oponentów. Z jednej
strony Saint-Simon pisze Katechizm industrialistów (Saint-Simon 1968), prze-
czuwaj¹c czas nowego spo³ecznego urz¹dzenia �wiata, z drugiej strony Char-
les Fourier opracowuje koncepcjê falansterów � utopii agrarnych, do któ-
rych nie maj¹ dostêpu zmiany, jakie nadesz³y z industrializacj¹ (Sikora 1989).
Ferdinand Toennies opracowuje typ idealny wiêzi spo³ecznej nowego typu �
opartej na kontrakcie �stowarzyszenie�, które przeciwstawia tradycyjnej
�wspólnocie� (Toennies 1988). Georg Simmel analizuje fenomen miasta prze-
mys³owego, w którym czas zegarowy reguluje aktywno�æ mieszkañców, nad-
miar bod�ców doprowadza ich do zblazowania, a kultura na poziomie indy-
widualnym ulega daleko id¹cej atrofii, by straciæ znaczenie w �wietle
gwa³townej hipertrofii zbiorowej kultury �obiektywnej�. Jego zdaniem jest
to: �[�] przyczyn¹ w�ciek³ej nienawi�ci, jak¹ do wielkiego miasta jako ta-
kiego ¿ywi¹ g³osiciele skrajnego indywidualizmu [�]. Z drugiej strony, ta
sama przyczyna sprawia, ¿e w³a�nie tacy ludzie ciesz¹ siê w wielkim mie�cie
szczególn¹ sympati¹, wydaj¹ siê jego mieszkañcom prorokami i zbawiciela-
mi ich nieugaszonej têsknoty� (Simmel 2005: 314).

Mo¿na siê zastanawiaæ, czy przedmiotem tej têsknoty nie s¹ warunki ¿ycia
niewielkich spo³eczno�ci lokalnych, w których jednostka mog³a odnale�æ
swoje miejsce w istniej¹cych realiach ¿ycia zbiorowego. Wraz z procesami
aglomeryzacji lokalno�æ i wspólnotowo�æ w znacznej mierze przestaj¹ cha-
rakteryzowaæ ¿ycie miejskie. Jednak wzór ten nie realizuje siê jednolicie. Dla
przyk³adu, w £odzi dochodzi do wyodrêbnienia przestrzeni produkcyjno-miesz-
kaniowych zdominowanych przez potrzeby fabryczne i ukrytych na zapleczu
ci¹gu handlowo-mieszkaniowego uprzywilejowanej spo³ecznie i estetycznie
ulicy Piotrkowskiej. Ale w Katowicach, realizuj¹cych inny wzór aglomeryza-
cji, do powsta³ego centrum decyzyjno-konsumpcyjnego, bêd¹cego habitatem
elity miasta, sieci¹ transportow¹ zosta³y do³¹czone osiedla ³¹cz¹ce funkcje
produkcyjno-mieszkaniowe z dodatkiem podstawowych us³ug (Ja³owiecki,
Szczepañski 2006: 105�107). Jeszcze innym wariantem by³y osady fabrycz-
ne � kompleksy mieszkaniowe budowanie w pobli¿u fabryki. W³a�ciciel fa-

7 Jeden z bohaterów wielotomowego cyklu opowie�ci Jamesa Herriota (Poznañ: Zysk i S-ka 1996�
1998) o jego praktyce weterynaryjnej w górach Dale, farmer z dziada pradziada zwierza siê, ¿e nie lubi
je�dziæ do miasta, poniewa¿ tam trzeba robiæ raz wielkie kroki, a raz ma³e i to go mêczy. Wypowied� ta
znakomicie oddaje skalê, w jakiej ¿ycie miejskie poddaje opresji (bez ¿adnej racji legitymizuj¹cej, poza
prost¹ fizyczn¹ konieczno�ci¹) nie tylko zmys³y, ale cielesno�æ jednostek.
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bryki zacz¹³ odnajdowaæ siê w roli analogicznej do wcze�niejszego suwere-
na, lecz powo³anego na zasadzie kontraktu o pracê; druga strona kontraktu,
pracownik, by³ zarazem mieszkañcem, o którego warunki ¿yciowe zadbaæ
mia³ pracodawca. Miasto kszta³towane przez procesy industrializacji czêsto
podlega³o aglomeryzacji w sposób chaotyczny, podporz¹dkowany interesom
konkretnych zak³adów przemys³owych. Jednak chaos ten do�æ szybko sta³
siê impulsem do rozwoju ideologii higienicznych, idei planowania osiedli
tak, by kulturalnie podnosiæ zgromadzon¹ w nich populacjê, by zapewniæ
warunki zgodne z aktualnym przekonaniem o tym, co jest niezbêdne do
godnego ¿ycia i wydajnej pracy osobom na danym szczeblu drabiny statuso-
wej (np. system Meniera) (ibidem, s. 108�110). �Konieczno�æ� uporz¹dko-
wania tkanki miasta, opanowania jego spontanicznego wzrostu i ró¿nicowa-
nia wed³ug klucza stosunków kapita³owych sprawia, ¿e do g³osu dochodz¹
podmioty wypowiadaj¹ce roszczenia �obiektywne� w imieniu abstrakcyjne-
go �cz³owieka� � reprezentanta Ludzko�ci. Dyskurs odpowiedzialno�ci spo-
³ecznej obejmuje organizacjê przestrzenn¹ miasta, którego �oczywista� dys-
funkcyjno�æ dla mieszkañców staje siê przedmiotem debaty i reorganizacji
stosunków panowania. Pañstwo odzyskuje czê�æ wp³ywów utraconych na rzecz
kapita³u i � dziêki obiektywizacji rosn¹cych potrzeb � zaczyna wystêpowaæ w roli
nadrzêdnego podmiotu wspieraj¹cego �s³uszne� polityki miejskie.

Wraz z tym aktem inkluzji politycznej dla mieszkañców od po³owy XIX
w. zaczyna siê w miastach era racjonalizacji, której pocz¹tek da³a przebudo-
wa Pary¿a przez Georgesa Haussmanna, prefekta stolicy Francji w latach
1853�1870. Zwane pó�niej �architektur¹ buldo¿erów�, mo¿liwe dziêki wspar-
ciu w³adzy pañstwowej, przedsiêwziêcie to objê³o miasto jako ca³o�æ, realizu-
j¹c wizjê przestrzenn¹ przez �oczyszczenie� zagêszczonej tkanki. W miejsce
wielofunkcyjnych kamienic, skupisk fabryczek, oficyn pe³nych pracowników
najemnych i ich rodzin, wprowadza³o harmoniê estetyczn¹, efektywno�æ
komunikacyjn¹, warunki do rekreacji, radykaln¹ separacjê miejsc produkcji
fabrycznej od miejsc zamieszkiwania i separacjê bur¿uazji od reszty miesz-
kañców (Wróbel 1971).

Idee racjonalnej przebudowy (z odwo³ywaniem siê do dzie³a Haussman-
na b¹d� bezpo�rednio do ideologii optimum biologicznego mieszkañca mia-
sta) popularne by³y w Europie do pierwszej wojny �wiatowej. Pañstwo utrzy-
ma³o, a nawet wzmocni³o swoj¹ rolê jako aktor kszta³tuj¹cy przestrzeñ
spo³eczn¹ dziêki przej�ciu od strategii bezpo�redniego nadzorowania do
pozycji koordynatora przep³ywu �rodków kapita³owych i strategicznego in-
westora. Troska o prawomocno�æ mikrodecyzji zgubi³a siê w planowanych
na wielk¹ skalê przedsiêwziêciach, w których �rozum� i �nauka� sz³y w pa-
rze z kapita³em, wyznaczaj¹c mieszkañcom miast dozwolone miejsca pobytu
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(praca � mieszkanie), standard mieszkania, wzór rekreacji, sposób konsump-
cji czy preferencje kulturowe. Inna jednak by³a ju¿ metodologia tego niepra-
womocnego panowania: nie skrupulatny, biurokratyczny nadzór segreguj¹-
cej i kataloguj¹cej policji, ale technika, któr¹ Foucault nazwa³ �urz¹dzeniami
bezpieczeñstwa� (Foucault 2010: 28�35).

To trzecia z wyodrêbnionych przez tego autora technika rz¹dzenia, obok
mechanizmu jurydycznego i dyscyplinarnego. W odró¿nieniu od poprzed-
nich, nie stosuje siê ona bezpo�rednio do osoby czy pojedynczego cia³a, któ-
re zamierza ujarzmiæ, ale dystrybuuje czyny i rzeczy w przestrzeni na zasa-
dzie prawdopodobieñstwa. Realizuje siê przez tak¹ organizacjê miasta jako
ca³o�ci, by zarz¹dzaæ seriami zdarzeñ, zwiêkszaj¹c prawdopodobieñstwo tych,
które identyfikowane s¹ jako zyski, zmniejszaj¹c prawdopodobieñstwo zda-
rzeñ niepo¿¹danych (strat) i celuj¹c w �redni¹ warto�æ optymaln¹, mieszcz¹-
c¹ siê wewn¹trz granic akceptowalno�ci (ibidem, s. 28�29). Dobrym przy-
k³adem jest tu organizacja ruchu ko³owego. Wyodrêbnienie chodników
zmniejszy³o liczbê wypadków z udzia³em pojazdów, oddzielaj¹c je od pie-
szych. Wyznaczenie przej�æ dla pieszych, wprowadzenie sygnalizacji �wietl-
nej i zakazu przekraczania konkretnych prêdko�ci w wybranych strefach �
zgodnie ze statystyczn¹ prawid³owo�ci¹ � spowodowa³o dalsze ograniczenie
niepo¿¹danych kolizji. W sferze zarz¹dzania jest to radykalne zwiêkszenie
pola panowania nieprawomocnego: kierowcê karze siê mandatem za prze-
kroczenie dozwolonej prêdko�ci nawet wtedy, gdy droga wokó³ jest pusta,
a prawdopodobieñstwo wypadku zerowe. Pieszy dostaje mandat za przecho-
dzenie na czerwonym �wietle lub poza wyznaczonym przej�ciem, choæby by³
�rodek nocy i na jezdni nie pojawia siê ¿aden pojazd. Jurydyczna zasada ka-
rania za winy pope³nione nie ma tu zastosowania: wykroczenia dokonano
przeciwko arbitralnej zasadzie wynikaj¹cej ze statystyki. Win¹ jest samo stwo-
rzenie potencjalnego zagro¿enia, ¿e dojdzie do niepo¿¹danego zdarzenia.

Naturalnie zasady te maj¹ swoje ograniczenia. Nie wprowadzono dotychczas
w miastach na przyk³ad zakazu poruszania siê bez nadzoru dla mê¿czyzn w wieku
od 16 do 42 lat, mimo ¿e jest to kategoria statystycznie najczê�ciej pope³niaj¹ca
przestêpstwa przeciwko mieniu i ¿yciu. Mimo to miasta w XX w. staj¹ siê prze-
strzeni¹ swego rodzaju in¿ynierii spo³ecznej, na któr¹ sk³adaj¹ siê idee organizacji
przestrzeni, kontroli cyrkulacji i inflacji przepisów zd¹¿aj¹cych do zarz¹dzania
prawdopodobieñstwem wystêpowania zachowañ niechcianych i po¿¹danych.

Miasto architektów

W okresie miêdzywojennym my�l urbanistyczna zosta³a zdominowana
przez dwa �rodowiska architektów: szko³ê Bauhaus w Dessau oraz tzw. gru-
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pê CIAM, w sk³ad której wchodzili miêdzy innymi Le Corbusier, Walter
Gropius czy Siegfried Giedion, a z Polski Barbara i Stanis³aw Brukalscy oraz
Helena i Szymon Syrkusowie (Ja³owiecki, Szczepañski 2006: 129�130).
Koncepcje grupy CIAM, opracowywane od pocz¹tku lat trzydziestych, osta-
tecznie znalaz³y wyraz w zredagowanej przez Le Corbusiera Karcie ateñskiej.
Podporz¹dkowane by³y zasadom technologicznej racjonalno�ci, nowoczesnej
estetyki, pañstwowej kontroli nad zarz¹dzaniem gruntami miejskimi oraz idei
�cz³owieka typowego�8, którego w tej wyidealizowanej przestrzeni umiesz-
czono i otoczono wszystkim, co wesz³o w kanon czterech uniwersalnych
ludzkich potrzeb: �mieszkaæ, pracowaæ, cyrkulowaæ, kultywowaæ ducha i cia-
³o� (Choay 1965, cyt. za: Ja³owiecki, Szczepañski 2006: 130).

Realizacje tworzone zgodnie z ideami Karty ateñskiej stanowi³y kwinte-
sencjê �urz¹dzeñ bezpieczeñstwa�: funkcjonalne strefowanie pozwala³o kon-
trolowaæ dzia³ania w przestrzeniach pracy i zamieszkiwania, na terenach re-
kreacyjnych i handlowych, które wyznacza³y schematy zachowania zgodnie
z przypisan¹ im funkcj¹. Rozbicie zamkniêtej przestrzeni miast, kompono-
wanie osiedli jako oddzielnych budynków z dostêpem s³oñca i zieleni zli-
kwidowa³o problemy oficyn, zau³ków i innych typowych dla dawnych miast
lokalizacji, w których odnotowywano podwy¿szony poziom zachorowañ i prze-
stêpczo�ci. Zniszczona zosta³a �ulica� � miejska instytucja, która lokalizowa-
³a mieszkañców i wyznacza³a im symboliczno-przestrzenn¹ odrêbno�æ. �Mia-
sto maszyna� mia³o zapewniaæ bezkolizyjn¹ cyrkulacjê ludno�ci miêdzy
strefami i zagospodarowaæ j¹ w czasie pomiêdzy wytyczonymi aktywno�cia-
mi. W Polsce do wybuchu drugiej wojny �wiatowej zgodnie z za³o¿eniami
spo³ecznymi Karty ateñskiej powsta³o oko³o 1700 mieszkañ. Wszystkie ce-
chowa³y siê wyprowadzeniem licznych funkcji mieszkania (pranie, gotowa-
nie, opieka nad dzieæmi i nad chorymi, narodziny i umieranie) w przestrze-
nie kolektywne; w zwi¹zku z forsownym programem zmiany sposobu
zamieszkiwania proponowano wrêcz, by uczyæ przysz³ych mieszkañców, jak
nale¿y mieszkaæ �nowocze�nie� oraz opracowano system kontrolowania za-
chowañ w mieszkaniach (Ja³owiecki 1972).

Modernistyczny program estetyczno-spo³eczno-funkcjonalny znalaz³ te¿
szerokie zastosowanie w powojennej odbudowie miast europejskich. Prze-
strzenie produkcyjne (niezale¿nie od tego, czy by³a to produkcja uspo³ecz-
niona, czy kapitalistyczna) usytuowa³y siê w wyodrêbnionych dzielnicach,
oddzielonych od centrów i stref mieszkalnych. Pal¹cy problem transportu

8 Le Corbusier przedstawi³ �cz³owieka typowego� jako �sumê sta³ych psychobiologicznych rozpoznawa-
nych i zinwentaryzowanych przez specjalistów biologów, lekarzy, fizyków, chemików, socjologów i poetów�
(Le Corbusier 1963, cyt. za: Ja³owiecki, Szczepañski 2006: 130). Osobnik taki mia³ siê cechowaæ w³a�ciwo-
�ciami uniwersalnymi, to znaczy typowymi dla cywilizacji, lecz niepodatnymi na zmienne kulturowe.
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(cyrkulacja) rozwi¹zywano dziêki upowszechnianiu siê samochodów osobo-
wych, ale tak¿e oplataj¹cych miasta sieci komunikacji publicznej. Dzielnice
mieszkaniowe przybiera³y kszta³ty coraz wiêkszych bloków, stopniowo sta-
j¹cych siê �rodowiskiem patogennym. Podobnie dzia³o siê z wêz³ami komu-
nikacyjnymi: owe � jak okre�li³ je w swojej �antropologii hipernowoczesno-
�ci� Marc Augé � nie-miejsca (dworce kolejowe, stacje kolejki lokalnej, stacje
metra, ³¹cz¹ce je podziemne pasa¿e) okaza³y siê wyzwaniem dla �urz¹dzeñ
bezpieczeñstwa� (Augé 2011)9. W³adze miast prowadzi³y politykê takiego
zarz¹dzania gruntami, by wzmacniaæ podzia³y funkcjonalne i nie dopuszczaæ
do rozdrobnienia area³ów na niewielkie inwestycje prywatne. Separacji ule-
g³a te¿ konsumpcja: centra to luksusowe butiki i restauracje, do masowych
zakupów natomiast powstawa³y na obrze¿ach miast galerie handlowe.

Specjalizacja funkcji miejskich nie spe³nia³a jednak pok³adanych w niej
nadziei na racjonalizacjê zachowañ mieszkañców i podporz¹dkowanie siê
nowoczesnym ideom. Wielkie zespo³y mieszkaniowe stopniowo zaczêto za-
stêpowaæ mniejszymi osiedlami10 , za to lepiej wyposa¿onymi w infrastruktu-
rê us³ugow¹. Zaczyna³y siê jednocze�nie dwa przeciwstawne procesy: pod¹-
¿anie �cie¿k¹ rozwoju w stronê metropolizacji, a z drugiej strony poszukiwanie
powrotu do ewolucyjnego przekszta³cania siê miast w miejsca, o których
kszta³cie decydowaæ bêd¹ nowi aktorzy na miejskiej scenie11.

Nowi aktorzy, nowe perspektywy

Spontaniczne procesy informatyzacji, koncentracji innowacyjno�ci, za-
awansowanych us³ug dla biznesu i wêz³ów globalnych sieci przep³ywów ka-
pita³u zainicjowa³y w tych miastach, które w takiej sieci siê znalaz³y, procesy,

9 Przep³ywy du¿ych i zró¿nicowanych t³umów, po³¹czenie ich ruchów cyklicznych i okazjonalnych,
wymogi technologiczne, które tworz¹ nisze architektoniczne zasiedlane przez niepo¿¹danych lokatorów,
elementarna infrastruktura umo¿liwiaj¹ca praktyki koczownicze to tylko niektóre elementy wp³ywaj¹ce
na trudno�ci z kontrol¹ �nie-miejsc�. Rozwijane w nich �urz¹dzenia bezpieczeñstwa� s³u¿¹ kierowaniu
t³umami (pasa¿e, wyznaczone trasy), eliminowaniu przypadkowych mieszkañców (s³u¿by porz¹dkowe,
monitoring), ale te¿ rozwijaj¹ techniki prewencyjne, np. zakaz konsumpcji alkoholu, wprowadzania psów,
palenia tytoniu (egzekwowane dyscyplinarnie), wyodrêbnianie poczekalni dla grup szczególnie chronio-
nych (np. osób z ma³ymi dzieæmi, inwalidów) i tym podobne rozwi¹zania. Konstrukcja regulaminów
dworcowych skierowana jest jednocze�nie na bezpieczeñstwo uczestników i u³atwienie pracy obs³udze
(np. mandaty za �miecenie czy wspomniane wprowadzanie psów), a ich obowi¹zywalno�æ racjonalizowa-
na jako �konieczno�æ praktyczna�.

10 We Francji og³oszono odwrót od wielkich zespo³ów mieszkaniowych niskiej jako�ci technicznej ju¿
w 1973 r.; w Polsce tendencja ta zaistnia³a dopiero po 1989 r., w zwi¹zku ze zmian¹ sposobu finansowa-
nia budownictwa mieszkaniowego (Woroniecka 2016).

11 Jeszcze innym wariantem by³a koncepcja tzw. nowych miast, realizowana zw³aszcza w Anglii na
podstawie �New Town Act� z 1946 r. i kolejnych programów adaptuj¹cych za³o¿enia do istniej¹cych
warunków. Nowe miasta w ca³o�ci lub w znacznej czê�ci powstawa³y na tzw. surowym korzeniu w krót-
kim czasie, a nie drog¹ ewolucji (Liszewski, Gryszkiewicz, Kaczmarek 1989: 267).
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jakie mo¿na interpretowaæ jako kontynuacjê uprzemys³owienia w jego po-
staci postindustrialnej. Symbolicznym wizerunkiem takich miast s¹ wie¿ow-
ce oplecione sieci¹ estakad, wygodne lokalizacje lotnisk i do�æ ujednolicone
zorganizowanie przestrzeni, która staje siê �nieci¹g³a�: sk³ada siê ze zlepków
odmiennych form strukturalno-spo³ecznych. Populacje zatrudnianych przez
�centra� specjalistów funkcjonuj¹ w wyodrêbnionej strefie, relatywnie ujed-
noliconej na �wiecie, bez wyra�nych charakterystyk lokalnych; historyczne
centrum zazwyczaj jest przeznaczone na dzia³alno�æ turystyczno-rozrywkowo-
-handlow¹; reszta to populacja funkcjonalnie zbêdna, je�li nie wrêcz struktu-
ralnie destrukcyjna � to mieszkañcy niewpisani w styl ¿ycia metropolii, o zbyt
nisko �umiêdzynarodowionych� kwalifikacjach, niedysponuj¹cy prawem
wstêpu do enklaw. Te ostatnie s¹ lepiej powi¹zane kulturowo i komunikacyj-
nie ze swoimi siedzibami krajowymi ni¿ z przestrzeni¹ miasta, w którym
dzia³aj¹ (Castells 2008: 405�418). Wp³yw pañstwa na politykê miejsk¹ ule-
ga rozproszeniu, decyzje zapadaj¹ pod presj¹ globalnych organizacji kapita-
³owych, które faktycznie przejê³y panowanie nad �wêz³ami� globalnej sieci
gospodarki. W gestii miasta zostaje �to, co zosta³o� � residua po post-prze-
mys³owej organizacji, w których mo¿liwo�ci ograniczone s¹ w zasadzie jedy-
nie do dzia³añ subpolitycznych12.

Spontaniczna aglomeryzacja miast, korygowana przez modernistyczne
ideologie urbanistyczne, nie zyska³a uznania mieszkañców; postrzegana by³a
raczej jako nieszczê�cie, w którym na co dzieñ skutki uboczne przewa¿aj¹
nad do�æ iluzorycznymi korzy�ciami (zob. Gil-Mastalerczyk b.r.w.). W miarê
jak materializowa³y siê kolejne wielkie przedsiêwziêcia architektoniczno-
-urbanistyczne, mieszkañcy dok³adali usilnych starañ, aby ¿ywio³owo dosto-
sowywaæ stworzone przestrzenie i wielkie urbanistyczne narracje do swoich
potrzeb13.

Odpowiedzi¹ nowego typu na niepo¿¹dane zjawiska towarzysz¹ce roz-
wojowi miast sta³ siê nowy urbanizm. Nie by³a to kolejna �wielka narracja�,
ale wewnêtrznie zró¿nicowany, elastycznie reaguj¹cy na warunki przestrzen-
ne i kulturowe ruch obywatelski, w którym plani�ci i urbani�ci stali siê raczej
us³ugowo traktuj¹cymi swoj¹ pracê specjalistami ni¿ ekspertami projektuj¹-
cymi rzeczywisto�æ dla �typowego cz³owieka�. Nastawiony na do�æ konser-
watywn¹ rewitalizacjê form tradycyjnych, nowy urbanizm znalaz³ swój for-
malny wyraz w Karcie programowej nowego urbanizmu, opracowanej na IV
Kongresie Nowego Urbanizmu (w Polsce opublikowanej w 2005 r. jako Karta

12 Szerzej o subpolityce w zarz¹dzaniu pisa³am w: Woroniecka 2010.
13 Sztandarowymi przyk³adami tego procesu s¹ Brasilia i Candigarh, powsta³e jako spe³nienie idei

planistów, dzi� przystosowane przez mieszkañców do architektury lokalnej (Gil-Mastalerczyk b.r.w.: 313).
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nowej urbanistyki) (Solarek 2011: 58)14. Z ideami, jakie przy�wieca³y ró¿-
nym koncepcjom w tym ruchu, ³atwiej by³o identyfikowaæ siê mieszkañcom
miast z powodu akcentu na tradycyjny charakter projektowanej zabudowy,
powrót do organizacji sfer dzia³añ publicznych w �ludzkiej skali�, a tak¿e
ograniczanie ruchu samochodowego (�konieczno�æ obiektywna� [sic!]). Tra-
dycjonalizm nowego urbanizmu napotyka te¿ krytykê z ró¿nych stron: ze
strony potencjalnych mieszkañców, którzy zarzucaj¹ jego projektom, i¿ nie
uwzglêdniaj¹ potrzeby indywidualizacji, stanowi¹cej dzi� nieodwracalne wy-
posa¿enie cywilizacyjne cz³owieka, oraz ze strony �rodowisk urbanistów prze-
konanych o bezcelowo�ci powrotu po architektonicznych �ladach w zmienia-
j¹cym siê �wiecie. Dekonstrukcjonizm czy neomodernizm to ruchy ideowe
w urbanistyce, które rozwijaj¹ modernistyczne idee w kierunku otwierania
miast, pozbawiania ich granic w postaci linii zabudowy, wype³niania zieleni¹
i zabudow¹ modu³ow¹, z unowocze�nionym strefowaniem funkcjonalnym
(ibidem, s. 60) i scalania ich oraz ³¹czenia z innymi za pomoc¹ spinaj¹cych
�nie-miejsc�. W tym totalnym �urz¹dzeniu bezpieczeñstwa� mieszkaniec
zachowuje ca³kowit¹ wolno�æ od kontroli spo³ecznej ze strony innych, o ile
stosuje siê do �konieczno�ci� narzuconych przez detaliczne regulaminy po-
szczególnych subprzestrzeni15.

Wspó³czesna debata wokó³ po¿¹danych kierunków rozwoju miast, choæ
bardzo o¿ywiona i wielow¹tkowa, ma jedn¹ w³a�ciwo�æ, która odró¿nia je
od projektów i koncepcji wcze�niejszych. Miasto rozpatrywane jest przede
wszystkim jako habitat. Nie by³abym sk³onna interpretowaæ tego faktu jako
przejêcia kontroli czy sprawczo�ci przez mieszkañców; ponadnarodowe kor-
poracje i pañstwo nie abdykowa³y ze swojego, dosadnie rzecz ujmuj¹c, �pra-
wa pierwszej nocy� z miastem. Zostawiaj¹ jednak (choæ w ró¿nym stopniu)
przestrzeñ rezydualn¹: korporacje z powodu braku zainteresowania ni¹,
pañstwo z innych, czysto politycznych powodów, na których analizê nie ma
tu miejsca. W tej rezydualnej przestrzeni otwieraj¹ siê pewne mo¿liwo�ci dla
refleksyjno�ci i samoorganizacji ludzi, dla których miasto jest �rodowiskiem

14 Wcze�niej, w 1998 r. Europejska Rada Urbanistów przyjê³a na miêdzynarodowej konferencji
w Atenach Now¹ kartê ateñsk¹ (publikacja w Polsce 2005 r.), aktualizowan¹ co 4 lata i ukierunkowan¹
bezpo�rednio na d¹¿enie do wychodzenia naprzeciw potrzebom mieszkañców, promuj¹c¹ koncepcjê �miasta
spójnego� (Solarek 2011: 58�59).

15 Maciej Szwarc opracowa³ studium przypadku strze¿onego osiedla, w którym mieszkañcy uchwalili
surowy i szczegó³owy regulamin nak³adaj¹cy liczne kary za odstêpstwa, a do jego egzekwowania wyko-
rzystuj¹ zatrudnian¹ przez siebie ochronê. Autor interpretuje tê sytuacjê jako autoopresyjno�æ, bêd¹c¹
cech¹ luksusu (Szwarc 2014: 262). Moim zdaniem to jedynie mikroprzyk³ad sposobu dzia³ania �urz¹dzeñ
bezpieczeñstwa�, które przeplataj¹ siê z aparatem dyscyplinarnym. Parki, centra handlowe, dworce, ulice
i inne przestrzenie wyspecyfikowane w mie�cie w ró¿nej skali zwykle uzale¿niaj¹ dostêp i przebywanie od
respektowania mniej lub bardziej explicite wyra¿onych regulaminów.
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¿ycia. Je�li musz¹ siê oni podporz¹dkowywaæ kolejnej zmianie ich przestrze-
ni ¿ycia codziennego, je�li maj¹ organizowaæ osobiste grafiki czasowe pod
k¹tem dostêpno�ci komunikacyjnej istotnych punktów pracy i konsumpcji,
je�li trzeba bêdzie godziæ siê na przystosowanie ¿ycia publicznego i osobiste-
go do imperatywów przestrzennej organizacji koegzystencji, wynikaæ to dla
nich musi z takich racji, które mia³yby moc legitymizuj¹cego oddzia³ywania
na wykonawców zorganizowanej mobilno�ci miejskiej. Wspó³czesnemu miesz-
kañcowi miasta sama �konieczno�æ� nie wystarcza do podporz¹dkowania
siê � potrzebuje uzasadnienia.

Lista subpolitycznych posuniêæ obywatelskich mieszkañców miasta jest
do�æ d³uga i zró¿nicowana. Znajd¹ siê na niej konsultacje spo³eczne na temat
zagospodarowania konkretnych fragmentów osiedli, losów parków czy po-
mników, sposobu wydatkowania relatywnie niewielkich kwot z miejskich
bud¿etów (tzw. bud¿ety partycypacyjne); bêd¹ to te¿ zorganizowane prote-
sty przeciwko lokalizacji niektórych inwestycji; dalej mo¿na wymieniæ za-
k³adanie ogrodów miejskich, grodzenie osiedli i bloków, wprowadzanie ele-
mentów sztuki w przestrzeñ miejsk¹ (Biskupski 2008), starania o w³¹czenie
w miejskie realia elementów uznanych oficjalnie za dysfunkcjonalne, na przy-
k³ad �miejski design dla bezdomnych� (S¹del 2008), spontaniczne happe-
ningi czy flash mobs. Ro�nie znaczenie takiego czynnika, jak ewaluacja frag-
mentów miasta przez mieszkañców (de Arana 2008; Kietliñska w niniejszym
tomie). Miasto doczeka³o siê symbolicznej formy istnienia w logosferze �
jako obiekt do�wiadczany, wspominany, sytuowany w sferze osobistego prze-
¿ywania (np. Bossak-Herbst 2009: 77�204). Jako konstrukt istnieje w inter-
necie � czy to jako turystyczny towar (Zaj¹c 2008), czy jako p³aszczyzna
komunikacji, czyni¹ca miasto tematem wymiany refleksji i postulatów (Bos-
sak-Herbst 2009: 205�262). Istnieje wiele studiów szczegó³owych, które
przedstawiaj¹ wyniki pog³êbionych badañ na te tematy (niektóre tak¿e
w niniejszym numerze), zatem ograniczê siê jedynie do powy¿szej niepe³nej
enumeracji. Dzia³ania te, wielowymiarowe i o ró¿nej skali, legalne, nielegal-
ne i niezdefiniowane pod wzglêdem legalno�ci, wype³niaj¹ semantycznie
miejsk¹ przestrzeñ zamieszkiwania, lecz nie maj¹ wp³ywu na do�wiadczenie
inflacji konieczno�ci, nakazów i zakazów, mikroregulacji i przepisów, które
� zwykle wcielone a¿ do stanu, w którym przestaje siê je zauwa¿aæ � utrzy-
muj¹ w re¿imie aktywno�æ i cielesno�æ mieszkañców. ¯eby je dostrzec, po-
trzebna jest wra¿liwo�æ intelektualisty takiego jak Michel Houellebecq, któ-
ry zwierzy³ siê w którym� z wywiadów, ¿e teraz ju¿ tylko przebiega w kapturze
i ze spuszczonymi oczami miêdzy mieszkaniem w³asnym a domami przyja-
ció³, gdy¿ jedynie tam czuje siê wolny od ofensywy nowych regu³ miejskiego
¿ycia.
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Przypomnijmy w skrócie definicjê prawomocnego panowania: �dzia³a-
nie [�] przebiega tak, jakby podlegaj¹cy panowaniu uczynili tre�æ rozkazu,
ze wzglêdu na to, ¿e jest to rozkaz, maksym¹ w³asnego dzia³ania� (Weber
2002: 686). Idealnotypologiczny przegl¹d praktyk zarz¹dzania przestrzeni¹
i lud�mi w miastach ukazuje je raczej jako pole oporu16, zmagañ z narzuca-
nymi doktrynami i cudzymi interesami wpisywanymi w ekonomikê, produk-
tywno�æ i organizacjê miast. To owe doktryny okazuj¹ siê czynnikiem, który
wyznacza zasady dozwolonych praktyk miejskich � od administrowania za
pomoc¹ detalicznych rejestrów po �urz¹dzenia bezpieczeñstwa�. Wszelkie
�nadwy¿ki� miejskich praktyk powstaj¹ w lukach regulacji formalnopraw-
nych17 , wype³nianych niezw³ocznie rozporz¹dzeniami racjonalizuj¹cymi �ko-
nieczno�æ�, bezalternatywno�æ, brak mo¿liwo�ci. Wielo�æ podmiotów, któ-
rych interesy wytyczaj¹ �cie¿ki dozwolonych praktyk, jest trudna do
ogarniêcia. Od tych, które bior¹ udzia³ w makroprocesach, przez mezopo-
ziom rozporz¹dzeñ i polityk lokalnych, regulaminów transportowych, ko-
deksu drogowego, �bramek selekcyjnych�, gdzie wymagane s¹ bilety, karty
wstêpu, przepustki i identyfikatory, po �naturalne� wyt³umaczenia ograni-
czeñ obecno�ci¹ innych ludzi, co zmusza do znoszenia t³oku, przestrzega-
nia ciszy nocnej, d³ugotrwa³ego poszukiwania miejsca parkingowego itd.,
itp. Codzienno�æ mieszkañca miasta to wci¹¿ uwa¿anie na to, by nie z³a-
maæ jakiej� regu³y, przepisu, rozporz¹dzenia, o których pechowiec czêsto
dowie siê dopiero, kiedy nast¹pi sankcja. Miejskie ruchy obywatelskie, które
d¹¿¹ do przekszta³cenia zasady kontaktów spo³ecznych z rywalizacji we
wspó³pracê, w imiê jednocz¹cej idei mog¹cej przeformu³owaæ siê w maksy-
mê, trafiaj¹ w samo sedno problemu: w nieprawomocno�æ stosunków pa-

16 �[�] historia miast jest jednocze�nie histori¹ walki podejmowanej przez pozbawionych praw,
dostêpu do dóbr, udzia³u we w³adzy: niewolników, pospólstwo, kategorie zawodowe, stronnictwa
polityczne, grupy religijne, etniczne, s¹siedzkie, wreszcie przez ogó³ mieszkañców i ca³y stan miesz-
czañski. Protest têtni w ¿y³ach miasta, jest jego ¿ywotni¹ si³¹, decyduj¹c¹ o znaczeniu politycznym.
Je�li ten polityczny puls s³abnie, a obywatele s¹ niezdolni do sprzeciwu � miasto staje siê w³asn¹ kary-
katur¹, bytem podporz¹dkowanym albo si³om zewnêtrznym, albo lokalnym elitom w³adzy� (Kowalew-
ski 2016: 8).

17 Oprócz wype³niania luk, mo¿liwe jest te¿ lokowanie �nadwy¿ek� w polu stworzonym przez reto-
rykê oporu i protestu. Takie sytuacje s¹ charakterystyczne jako efekt dzia³alno�ci ruchów miejskich ze
wzglêdu na ich specyficzn¹ konstrukcjê i sposoby dzia³ania. Maciej Kowalewski przedstawia specyfikê
takich ruchów nastêpuj¹co: funkcjonuj¹ jako zdecentralizowane formy o p³ynnej strukturze, prowadz¹
dzia³ania bezpo�rednio powi¹zane z praktykami ¿ycia codziennego, chêtnie korzystaj¹ z nowych mediów
do komunikacji, dzia³aj¹ niekonwencjonalnie i nierzadko spontanicznie, d¹¿¹ do poszerzania sfer swojego
oddzia³ywania (Kowalewski 2013: 109).
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nowania nad obywatelami miast, wpisan¹ g³êboko w ich dotychczasowy
kszta³t18.
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Antystrukturalne zak³ócenie i strukturalna gentryfikacja.
Sztuka miasta w spo³eczeñstwie spektaklu

The main topic of Mo¿d¿yñski�s article comprises the structural and antistruc-
tural aspects of art in urban spaces. At the beginning the author explores the
theory of Victor Turners, after which he examines works of public art in urban
spaces in antistructural and structural perspectives. He applies sociological
categories developed by Guy Debord, Scott Lash and Celia Lurry, Zygmunt
Bauman and Mike Featherstone.
Keywords: art in urban spaces, public art, sociology of art, contemporary art,
visual arts, Victor Turner, Guy Debord

Wstêp

Wspó³czesna sztuka funkcjonuj¹ca w przestrzeni miejskiej jest kontynuacj¹
marzeñ, manifestów i przedsiêwziêæ twórczych awangard artystycznych dzia³aj¹-
cych od pocz¹tku XX w., zmierzaj¹cych do wyzwolenia artysty i dzie³a spod regu³
narzuconych przez spo³eczeñstwo mieszczañskie i jego instytucje kulturalne, w�ród
których wa¿ne miejsca stanowi³y akademia, muzeum i galeria. Awangardowa sztuka
wystawiana w galeriach i �¿yj¹ca� poza ich murami rozwija³a siê i rozwija siê nadal
w opozycji do dyskursu dominuj¹cego, kszta³towanego przez mieszczañski sa-
lon i konserwatywn¹ akademiê1 , jest czêsto sfer¹ zachowañ transgresyjnych.
Dzie³om towarzysz¹ narracje krytyczne i kontrhegemoniczne, ich autorzy marz¹
o oswobodzeniu dzie³ sztuki spod dyktatu celowo�ci ¿ycia codziennego oraz
alienacji bêd¹cej owocem utowarowienia kultury. Elementem awangardowego
wyzwolenia dzie³a sztuki by³o wyj�cie z twórczo�ci¹ w przestrzeñ miejsk¹2 .

SOCIETAS/COMMUNITAS 2(26) 2018
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1 Mieszczañski salon i akademia sztuk piêknych od XIX stulecia do pierwszych dekad XXI w. przesz³y
ogromne przeobra¿enia, ich konserwatyzm kulturowy te¿ uleg³ przemianie, czego niestety nie mogê dok³adnie
zg³êbiæ w tym krótkim artykule. Jednym z przyk³adów owego wspó³czesnego konserwatyzmu estetycznego jest
projekt i cykl wystaw �Nowi Dawni Mistrzowie� (zob. Kuspit 2006). O nurcie konserwatywnym w polskich
akademiach sztuk piêknych pisa³em w jednym ze swoich tekstów (zob. Mo¿d¿yñski 2016: 13).

2 Rzecz jasna, artefakty zwane dzi� dzie³ami sztuki funkcjonowa³y w przestrzeni miejskiej od pocz¹tku
istnienia miast. W okresie wczesnej nowoczesno�ci dzie³a sztuki zosta³y jednak poddane muzealizacji, zamkniê-
ciu ich w murach muzeum ukonstytuowanego na planie panoptykonu. Na ulicach i placach przetrwa³y tylko
nieliczne dzie³a, specyficznie spetryfikowane i upolitycznione (pomniki, tablice pami¹tkowe, obiekty architek-
toniczne i ich detale, przedstawienia patriotyczne, sztuka naiwna). Awangardzi�ci próbowali wyzwoliæ sztukê
z opresyjnych murów instytucji muzealnych, proces ten omawiam w dalszych czê�ciach tekstu.
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Nie sposób jednak nie zauwa¿yæ, ¿e dzie³o sztuki zadomowi³o siê w prze-
strzeni miasta, jest sta³ym elementem ¿ycia ulicy, placu, przedmie�æ, dobrze
wpisuje siê w funkcjonowanie wspó³czesnego miasta przyjaznego mieszkañ-
com, bêd¹c sta³ym sk³adnikiem eventów komercyjnych i kulturalnych orga-
nizowanych przez korporacje i w³adze miast. Sztuka wystawiana w przestrzeni
publicznej jest wa¿nym aspektem funkcjonowania �miast kreatywnych�, sta-
je siê istotnym punktem dzia³alno�ci korporacji gentryfikuj¹cych przestrzeñ
miejsk¹, jest elementem strategii budowanych przez w³adze miejskie i mi-
nisterstwa kultury. Tak oto mamy do czynienia z ciekaw¹ dychotomi¹: z jednej
strony sztuka w przestrzeni miejskiej jest krytyczna, kontrhegemoniczna, z dru-
giej � dobrze funkcjonuje w przestrzeni kontrolowanej przez w³adzê poli-
tyczn¹ i kapita³. S¹dzê, ¿e do wyja�nienia tej (pozornej) sprzeczno�ci bêdzie
przydatne instrumentarium teoretyczne wypracowane przez Victora Turne-
ra. W niniejszym tek�cie, plasuj¹cym siê w nurcie socjo-antropologii sztuki,
badañ nad dyskursem artystycznym i socjologii interpretatywnej, spróbujê
zbadaæ dyskurs sztuki miasta przy u¿yciu kategorii brytyjskiego antropologa,
odwo³am siê do jego koncepcji struktury/antystruktury. Koncepcjê Turne-
rowsk¹ potraktujê jako ogóln¹ ramê konceptualn¹, krzy¿uj¹c j¹ z ustalenia-
mi socjologów, filozofów i badaczy sztuki eksploruj¹cych ponowoczesn¹
kulturê spo³eczeñstwa konsumpcyjnego (m.in. Scott Lash i Celia Lurry, Zyg-
munt Bauman, Claire Bishop). Szczególny d³ug zaci¹gnê u Guy Deborda,
adaptuj¹c jego kategorie �spo³eczeñstwa spektaklu�, �zak³ócenia�, �przechwy-
cenia�.

Skoncentrujê siê na dzie³ach zaliczanych do sztuk plastycznych/wizual-
nych, przywo³uj¹c inne dyscypliny artystyczne jedynie incydentalnie (maj¹c
�wiadomo�æ, ¿e podzia³ miêdzy wspó³czesnymi sztukami plastycznymi, te-
atrem, filmem, muzyk¹ jest wielce umowny)3 . Materia³em badawczym bêd¹
dla mnie narracje artystyczne buduj¹ce dyskurs sztuki miasta: fragmenty tek-
stów autorstwa artystów, krytyków, kuratorów, a tak¿e same dzie³a sztuki i ich
opisy. Bêdê korzysta³ tutaj z ustaleñ badaczy i teoretyków narracji artystycz-
nych i pola sztuki. Odwo³am siê tak¿e do badañ w³asnych. Rzecz jasna, Czy-
telnik nie znajdzie w niniejszym tek�cie pe³nego przegl¹du dzia³añ twórczych
realizowanych w przestrzeni publicznej, nie bêdzie to te¿ nawet pe³na klasy-
fikacja nurtów, przeprowadzenie bowiem wyczerpuj¹cych badañ dyskursu

3 W doborze dzie³, które analizujê, kierujê siê znaczeniem i rezonansem, które konkretne dzie³a
i autorzy wywieraj¹ w polu sztuki i w ¿yciu spo³ecznym. Badane przeze mnie oddzia³ywanie buduje kapi-
ta³ symboliczny twórców i konkretnych prac, st¹d te¿ wynika konieczno�æ przyjrzenia siê raz jeszcze dzie-
³om znanym i kanonicznym. Badanie dzie³ uznanych za klasyczne jest wci¹¿ konieczne, poniewa¿ nastêpu-
je zmiana ich znaczenia i funkcji spo³ecznych wraz z nieustannymi przekszta³ceniami kontekstu spo³ecznego,
w którym funkcjonuj¹.
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sztuki ulicy wymaga obszernego opracowania ksi¹¿kowego4 . Swój wywód
rozpocznê od skrótowego przypomnienia koncepcji Victora Turnera.

Strukturalne/antystrukturalne w ujêciu Victora Turnera

Victor Turner w swojej koncepcji pokaza³, ¿e ka¿de spo³eczeñstwo jest
zbudowane z odmiennych, dope³niaj¹cych siê sfer: struktury i antystruktu-
ry. Struktura ma charakter zinstytucjonalizowany, abstrakcyjny, rz¹dzi siê
normami spo³ecznymi (Turner 2010: 139). Autor Procesu rytualnego ten
obszar rzeczywisto�ci spo³ecznej opisa³ w sposób nastêpuj¹cy: �Jest to mniej
lub bardziej charakterystyczny uk³ad wzajemnie od siebie zale¿nych wyspe-
cjalizowanych instytucji i instytucjonalna organizacja pozycji spo³ecznych i/
lub implikowanych przez nie aktorów� (ibidem, s. 168). Sfera strukturalna
spo³eczeñstwa � doskonale znana socjologom badaj¹cym nierówno�ci spo-
³eczne, gry o w³adzê, instytucje, reprodukcjê spo³eczno-kulturow¹ � jest �tym
wszystkim, co utrzymuje podzia³y miêdzy lud�mi, okre�la ró¿nice miêdzy
nimi i ogranicza ich dzia³anie� (Turner 2005a: 35). Struktura jest systemem
�prawnych, politycznych i ekonomicznych pozycji, urzêdów, statusów i ról�,
które reguluj¹ dzia³anie jednostek i grup, wyznaczaj¹c cele, �rodki i granice
podejmowanych dzia³añ (Turner 2010: 176). We wspó³czesnym �wiecie struk-
turê buduj¹ relacje, zale¿no�ci, podzia³y i konflikty klasowe, polityczne, et-
niczne. Jak pisze Turner: �[�] zró¿nicowanie strukturalne, zarówno pozio-
me, jak i pionowe, jest podstaw¹ konfliktu i rozbicia na frakcje, walk miêdzy
osobami zajmuj¹cymi dan¹ pozycjê a ich rywalami� (ibidem, s. 178).

Struktura odbija siê w praktykach codziennych, zwyczajach i kulcie kon-
sumpcji zapewniaj¹cej wyposa¿enie statusów i to¿samo�ci w symbole koniecz-
ne do pozycjonowania rywalizuj¹cych ze sob¹ jednostek. Struktura tak¿e
reprodukowana jest przez od�wiêtne ceremonie, w których odbijaj¹ siê rela-
cje w³adzy, hierarchie pozycji spo³ecznych, walki o centralne pozycje w po-
lach spo³eczno-kulturowych5 . Innym aspektem struktury jest nierówna dys-
trybucja kapita³u kulturowego potrzebnego do uczestnictwa w obiegu
kulturalnym i umo¿liwiaj¹cego reprodukcjê nierówno�ci spo³eczno-kulturo-
wych (por. Bourdieu 2005).

4 Sztuka w mie�cie jest wielkim tyglem, w którym nie istniej¹ wyra�ne granice oddzielaj¹ce poszcze-
gólne zjawiska. Analitycznie mo¿na wyró¿niæ trendy sztuki w mie�cie, np.: sztuka wywodz¹c¹ siê z awan-
gard, sztuka krytyczna, street art, sztuka spo³eczno�ci czy artywizm, jednak w rzeczywisto�ci granice po-
miêdzy tak wyró¿nionymi trendami nie istniej¹. Jedno dzie³o sztuki mo¿e jednocze�nie plasowaæ siê
w tradycji neoawangardowej (postawangardowej), nurcie krytycznym czy artywistycznym (za przyk³ad
mo¿e pos³u¿yæ choæby pomnik Pana Gumy autorstwa Paw³a Althamera).

5 Pojêcia pola spo³eczno-kulturowego u¿ywam za: Bourdieu (2005).
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Antystruktura z kolei jest przestrzeni¹, w której dziej¹ siê procesy, na
jakie nie ma miejsca w w¹skich, sztywnych i hierarchicznych granicach struk-
tury. W ramach antystruktury czêsto dochodzi do rozk³adu tego, co struktu-
ralne, taka antystrukturalna destrukcja jest warunkiem wstêpnym kreacji
nowych form, wzorów i procesów kulturowych (Turner 2006: 118). Sfera
antystrukturalna budowana jest z dwóch sk³adników-¿ywio³ów-procesów:
liminalno�ci i communitas. Liminalno�æ obejmuje do�wiadczenia uznawane
za niepochodz¹ce �z tego �wiata� (Turner 2005b: 73), doznania popular-
nie nazywane �alternatywnymi stanami �wiadomo�ci�. Liminalne wyzwo-
lenie z ograniczeñ struktury: hierarchii, zale¿no�ci, statusów, ustalonych norm
i konwenansów �wywo³uje u ludzi najwy¿szy stopieñ samo�wiadomo�ci� (Tur-
ner 2005a: 215). Jednocze�nie liminalne oddzielenie od porz¹dku struktury
�bywa scen¹ choroby, rozpaczy, �mierci, samobójstwa, zerwania wiêzi spo-
³ecznych, przekroczenia granic. Mo¿e byæ anomi¹, alienacj¹, trwog¹, trzema
siostrami wielu nowoczesnych mitów� (ibidem, s. 73). Ludzie, rzeczy, zda-
rzenia przebywaj¹ce w stanie liminalnym i graniczne stany �wiadomo�ci znaj-
duj¹ siê poza ramami porz¹dku spo³ecznego lub na jego marginesie, w lu-
dziach egzystuj¹cych w g³ównym nurcie ¿ycia budz¹ niepokój, gdy¿ to, co
liminalne, wymyka siê spo³ecznym klasyfikacjom, podkopuj¹c porz¹dek kszta³-
towany przez instytucje, ustrukturalizowan¹ �wiadomo�æ zbiorow¹ i praktyki
¿ycia codziennego: �Atrybuty liminalno�ci lub liminalnych personae (»ludzi
progu«) s¹ z konieczno�ci ambiwalentne, poniewa¿ owe warunki i osoby wy-
mykaj¹ siê sieci klasyfikacyjnej, która zwykle wyznacza miejsce stanom i pozy-
cjom w przestrzeni kulturowej. Byty liminalne nie przebywaj¹ ani tam, ani
tu. Znajduj¹ siê pomiêdzy pozycjami wyznaczonymi i uporz¹dkowanymi przez
prawo, zwyczaj, konwencjê i ceremonia³� (Turner 2010: 116).

Ambiwalencja sfery liminalnej �bywa czêsto przyrównywana do �mierci,
do pobytu w ³onie matki, do bycia niewidzialnym, do ciemno�ci, biseksual-
no�ci, odludzia i zaæmienia s³oñca czy ksiê¿yca� (ibidem, s. 116). W sferze
liminalnej poruszaj¹ siê adepci i ich przewodnicy w trakcie rytua³ów inicja-
cyjnych, ekstatycy, szamani, mistycy i inni �specjali�ci od ekstazy� (por. Elia-
de 2001).

Drugi ¿ywio³ konstytuuj¹cy antystrukturê to communitas, który wyra¿a
siê we wspólnotowo�ci, egalitarno�ci, bezpo�rednio�ci, niezró¿nicowaniu,
spontaniczno�ci i zawieszeniu statusów. Mimo ¿e ludzie jednocz¹ siê w com-
munitas, nie ulegaj¹ strukturalnym podzia³om, nierówno�ciom, dystansom,
hierarchiom (Turner 2005a: 35). Praktyki i do�wiadczenia communitas jed-
nocz¹ jednostki i zarazem maj¹ charakter transgresyjny wobec struktural-
nych uwarunkowañ. Pojawiaj¹cy siê podzia³ ról wynika jedynie ze wspó³-
uczestniczenia w transgresyjnych rytua³ach, w których najwa¿niejszym
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doznaniem jest poczucie integracji i roztopienia siê w bycie zbiorowym. Do-
brze to obrazuj¹ pielgrzymki, zbiorowe mantrowanie czy wspomagane sub-
stancjami psychoaktywnymi roztopienie siê jednostkowego �ja� tañcz¹cych
na imprezie rave.

W koncepcji Turnerowskiej wektory strukturalno�ci i antystrukturalno-
�ci biegn¹ � co stara³em siê pokazaæ � w ró¿nych kierunkach, maj¹ inne,
sprzeczne cele, pozostaj¹c odmiennymi sferami-procesami-¿ywio³ami, jed-
nak wzajemnie siê uzupe³niaj¹, realizuj¹ swoist¹ harmoniê przeciwieñstw (por.
ibidem, s. 226), tworz¹c skomplikowany organizm, którym jest spo³eczeñ-
stwo. Struktura usztywnia, porz¹dkuje ¿ycie spo³eczne, dziel¹c przy tym,
hierarchizuj¹c i konfliktuj¹c jednostki i grupy. Antystrukturalne wiêzy com-
munitas i pustka liminalno�ci maj¹ moc �resetuj¹c¹�, oczyszczaj¹c¹, roz³ado-
wuj¹ napiêcie wywo³ane przez zinstytucjonalizowane ¿ycie codzienne i rela-
cje w³adzy buduj¹ce strukturê (Turner 2010: 178).

Antystrukturalno�æ sztuki miasta: zak³ócenia i przechwycenia6

Turner w Procesie rytualnym zauwa¿y³, ¿e wspó³cze�ni arty�ci s¹ podob-
ni do proroków, jedni i drudzy bowiem s¹ wyrzuceni na margines spo³eczeñ-
stwa, poruszaj¹ siê w sferze liminalnej: �Prorocy i arty�ci maj¹ sk³onno�æ do
bycia lud�mi liminalnymi lub marginalnymi, »na skraju«, którzy ze szczer¹
pasj¹ d¹¿¹ do wyrzucenia z siebie wszystkich komuna³ów zwi¹zanych z aspi-
rowaniem do jakiego� statusu i odgrywaniem ról, aby wej�æ w ¿ywotne, istotne
zwi¹zki z innymi lud�mi w ¿yciu lub w wyobra�ni� (ibidem, s. 140).

Arty�ci, wed³ug Turnera, wypowiadaj¹ �ewolucyjny potencja³ [�] który
nie zosta³ jeszcze uzewnêtrzniony ani utrwalony w strukturze� (ibidem) 7.
Czy intuicje brytyjskiego antropologa mog¹ znale�æ potwierdzenie w bada-
niach pola sztuki i tworzonych przez nie znaczeñ? Ju¿ pobie¿ne badanie
dyskursu artystycznego XX i XXI w. pokazuje adekwatno�æ diagnozy Turne-
rowskiej. Akt za³o¿ycielski i manifest futuryzmu zapowiada³ destrukcjê sta-
rych struktur spo³ecznych i artystycznych: �Sztuka starego �wiata musi zo-

6 O antystrukturalno�ci sztuki w przestrzeni publicznej pisa³em wcze�niej (np. zob. Mo¿d¿yñski 2011a,
2011b), si³¹ rzeczy powtórzê czê�æ ustaleñ tam poczynionych.

7 Turner w pó�niejszych publikacjach (2005a, 2005b) wycofa³ siê z diagnoz poczynionych w Procesie
rytualnym, klasyfikuj¹c zjawiska artystyczne w kategorii �liminoidalno�ci�. Liminoidalno�æ wed³ug jego
pó�niejszych ustaleñ jest tylko �cieniem� liminalno�ci, tworem �liminalnopodobnym�. �Prawdziwa� limi-
nalno�æ w Europie mia³a przetrwaæ jedynie w sacrum katolickim, a jej podstawow¹ form¹ pozosta³a piel-
grzymka. Mocno oceniaj¹ce rozró¿nienie Turnera na liminalno�æ i liminoidalno�æ, co wskazywali niejed-
nokrotnie jego krytycy, jest najs³abszym elementem jego koncepcji i ewidentnie zosta³o uwarunkowane
przez jego wyznanie. Ja tak¿e uwa¿am owo rozró¿nienie za nieprzydatne, pozostaj¹c wiernym jego usta-
leniom dokonanym w Procesie rytualnym.
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staæ zniszczona� (Marinetti 1969: 36). Tak radykalny plan awangardzistów
wynika z gorzkiej diagnozy, sztuka jest zniewolona konwencjami spo³eczeñ-
stwa mieszczañskiego. Dzie³o sztuki � zgodnie z zamierzeniami awangardzi-
stów ró¿nych trendów � powinno zostaæ wyzwolone z ciasnych murów in-
stytucji kultury �starego �wiata�. Skonwencjonalizowane muzea i galerie
u�mierca³y sztukê, co znalaz³o swój wyraz w futurystycznym zawo³aniu:
�Muzea: cmentarze!�. Wed³ug Marinettiego konwencje muzeów odbieraj¹
dzie³om sztuki mo¿liwo�æ bezpo�redniego wp³ywania na odbiorcê: �Muzea:
absurdalne rze�nie malarzy i rze�biarzy, którzy zabijaj¹ siê wzajemnie ciosa-
mi barw i linii wzd³u¿ sk³óconych �cian!� (ibidem, s. 143�144). �W epoce
muzeów nie ma ju¿ mowy o prawdziwej komunikacji artystycznej� � t³uma-
czy³ pó³ wieku pó�niej Guy Debord (2006: 129). Ogólne wyzwolenie arty-
sty i sztuki spod jarzma narzuconego przez spo³eczeñstwo mieszczañskie
rozgrywa³o siê tak¿e w scenerii ulicy. Awangardzi�ci teatru w Rosji Radziec-
kiej (przed narzuceniem przez partiê totalizuj¹cych regu³ socrealizmu) pytali
wprost: �Dlaczego mieliby�my zamykaæ teatr w ³uku proscenium, skoro mo¿e
wykorzystaæ on wolno�æ placu miejskiego?� (Kier¿encew 1923, za: Bishop
2015: 108). Zachodni surreali�ci w pierwszych dekadach XX w. (a za nimi
sytuacjoni�ci w latach sze�ædziesi¹tych) odnale�li �prawdziw¹ sztukê� w prze-
strzeni miejskiej, co dobitnie oddaje s³awne has³o, które pojawi³o siê na
murach Pary¿a w maju 1968 r.: �Poezja jest na ulicy� (D¹bkowska-Zydroñ
1999: 10). �Wyj�cie na ulice� artystów sta³o siê fragmentem projektu awan-
gardowego, jakim by³o �uczynienie ze sztuki ¿ycia jednej ze sztuk piêknych�
(Bourdieu 2001: 90). W XX w. miejska rzeczywisto�æ sta³a siê medium arty-
stycznym � awangardzi�ci z ró¿nych bohem8 w³óczyli siê po ulicach w poszu-
kiwaniu �przedmiotów znalezionych�: �Przygod¹ by³o ju¿ choæby znalezie-
nie kamienia, werku z zegarka czy ma³ego biletu tramwajowego�� � wspomina³
dadaista Marcel Janco (Richter 1983: 77). Miejska w³óczêga w istocie by³a ukie-
runkowana na odnalezienie tego, co najcenniejsze dla artysty: doznañ i ol�nieñ,
³¹czy³a ¿ycie i sztukê, stanowi³a realizacjê zasady przypisywanej przez Turne-
ra sferze antystrukturalnej: �Egzystowaæ to byæ w ekstazie� (Turner 2010:
148).

Z bez³adnego i zabawowego w³óczenia siê po mie�cie, charakterystycz-
nego dla stylu ¿ycia tworzonego przez bohemy artystyczne pocz¹tków XX
w., w drugiej po³owie tego stulecia sytuacjoni�ci próbowali stworzyæ �meto-

8 Nie wszyscy badacze i teoretycy (w szczególno�ci historycy sztuki) uznaj¹ za stosowne u¿ycie pojê-
cia bohemy w kontek�cie sztuki XX i XXI w. Jednak wzorem choæby P. Bourdieu, Z. Baumana, D. Bella
czy dalej cytowanej M. Rosler uznajê za w³a�ciwe u¿ycie pojêcia bohemy w badanym przeze mnie okresie,
maj¹c przy tym �wiadomo�æ, ¿e bohemy XIX stulecia, pocz¹tków i koñca XX i pierwszych dekad wieku
XXI zachowuj¹ swoj¹ odrêbn¹ specyfikê.
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dê naukow¹� i zarazem (anty)artystyczne9  medium, którego efektem � dzie-
³em mia³y byæ niecodzienne doznania, nieosi¹galne w ramach mieszczañskie-
go10 , u³o¿onego stylu ¿ycia charakterystycznego dla spo³eczeñstwa spekta-
klu. �Dryfowanie� opisane przez Deborda jako �pospieszne przechodzenie
przez zmienne scenerie i nastroje�, �wydobywa psychogeograficzn¹ rze�bê
miasta, z jego sta³ymi pr¹dami, punktami oraz wirami� (Debord 2015b: 122).
Inne narzêdzia sytuacjonistów to �zak³ócanie� przekazów kulturowych i ich
�przechwytywanie� (Debord 2006: 138). Za pomoc¹ dryfowania, zak³óca-
nia, przechwytywania sytuacjoni�ci wynajdywali �nowe namiêtno�ci� i �kon-
struowali sytuacje� (Debord 2015a). Dzia³ania artystyczne mia³y w ten spo-
sób ratowaæ miasta przed �powszechnym rozk³adem� (Debord 2006: 120).
Zadaniem sztuki w przestrzeni miejskiej mia³o byæ nie tylko sprzeciwienie
siê temu procesowi, ale na powrót �o¿ywienie� miasta.

Zak³ócanie ustrukturalizowanego ¿ycia miasta, ulicy, placu w praktykach
artystycznych mo¿e byæ ukierunkowane na zmiany przestrzeni miejskiej.
Richard Serra zak³óci³ funkcjonowanie Federal Plaza w Nowym Jorku, prze-
dzielaj¹c go instalacj¹ zatytu³owan¹ �Pochylony ³uk�, co spowodowa³o wy-
tr¹cenie z nawykowych sposobów korzystania z placu jego uprzywilejowa-
nych spo³ecznie u¿ytkowników (do których nale¿eli urzêdnicy i biznesmeni),
wywo³uj¹c swoistego rodzaju szok poznawczy i sprzeciw. Antrystrukturalne
zak³ócenie spowodowane fizycznym przedzieleniem placu, wyrwaniem prze-
chodniów z ich ustalonych codziennych nawyków spowodowa³o kontrreak-
cjê stra¿ników struktury, skutkuj¹c¹ likwidacj¹ instalacji Serry (zob. np. Kwon
2009: 114�118). Gordon Matta Clark zak³óca³ funkcjonowanie amerykañ-
skich miast, z destrukcji tworz¹c swoj¹ metodê twórcz¹: przepo³owi³ kla-
syczny dom jednorodzinny charakterystyczny dla klasy �redniej, wprowa-
dzaj¹c w jego �rodek widoczne i jednocze�nie wielce symboliczne pêkniêcie;
wybija³ okna, przebija³ stropy, wyburza³ ca³e budynki mieszkalne, poddaj¹c
krytyce nie tylko urbanistykê i architekturê nowoczesnego miasta, ale stoj¹-
ce za nim styl ¿ycia, ideologiê i warunki strukturalne charakterystyczne dla

9 Sytuacjoni�ci � wzorem innych awangardzistów � pragnêli wyzwoliæ twórczo�æ artystyczn¹ spod
w³adzy wszelkich definicji, instytucji i uwarunkowañ gospodarczo-politycznych, w zwi¹zku z czym g³osili
has³o �zniesienia sztuki� (��mierci sztuki�).

10 Niektórzy teoretycy rezerwuj¹ pojêcie spo³eczeñstwa mieszczañskiego do opisu porz¹dku funkcjo-
nuj¹cego w Europie XIX w. i pierwszej po³owy XX w. Uznajê, ¿e ta kategoria równie¿ jest przydatna do
zg³êbiania porz¹dku kulturowo-spo³ecznego istniej¹cego wspó³cze�nie, gdy¿ miasto i wielkomiejska klasa
�rednia tworzy system warto�ci i norm obowi¹zuj¹cy w spo³eczeñstwach (post)industrialnych. U¿ywaj¹c
kategorii P. Bourdieu, wspó³czesne mieszczañstwo (wielkomiejska klasa �rednia) nadal sprawuje w³adzê
symboliczn¹ i tworzy kulturê prawomocn¹. Oczywi�cie od XIX do XXI w. mieszczañstwo prze¿y³o wiele
przeobra¿eñ. Trzeba tak¿e mieæ �wiadomo�æ specyficznych cech wielkomiejskich klas �rednich w ró¿nych
miejscach �wiata.
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spo³eczeñstwa kapitalistycznego drugiej po³owy XX w. (zob. np. �witek 2013:
365�388). Joanna Rajkowska, stawiaj¹c s³awny �Dotleniacz� w przestrzeni
warszawskiego osiedla, sk³oni³a jego mieszkañców do wyj�cia z domów, kon-
stytuuj¹c chwilow¹ communitas. Umieszczaj¹c w centrum Warszawy palmê
(�Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich�), Rajkowska wprawi³a w konsterna-
cjê mieszkañców, przypominaj¹c ¿ydowsk¹ genealogiê Alej Jerozolimskich
(zob. Pawe³ek 2010; Jarecka 2010).

Zak³ócenia przestrzeni miejskiej mog¹ przyjmowaæ charakter procesual-
ny, czasowy, efemeryczny: ulice i place staj¹ siê miejscami akcji, happeningów,
performansów. Koreañska artystka Kim Sooja medytuje na ulicach w pozycji
siedz¹cej lub stoj¹cej (zgodnie z tradycj¹ zen). Statyczne medytacje artystki
zaburzaj¹ i dekonstruuj¹ pospieszny rytm miasta (Chrzanowska-Pieñkos 2003;
Sooja 1983�2009). W projektach Krzysztofa Wodiczki bezdomni u¿ywaj¹
skonstruowanych przez niego pojazdów � wózków s³u¿¹cych do spania, zbie-
rania z³omu, daj¹cych schronienie psom. Imigranci w miastach amerykañ-
skich zwykle niezauwa¿ani, ignorowani, poddawani ró¿nym represjom cho-
dz¹ z multimedialnymi �laskami tu³acza�, które za nich opowiadaj¹ o ich
trudnym ¿yciu. �Laska tu³acza� jest jednym z �instrumentów dezalienuj¹-
cych�, dziêki niej imigrant (lub inna wykluczona osoba) ma szansê na rozpo-
czêcie dialogu z �normalsami�, co mo¿e staæ siê wstêpem do zawi¹zania com-
munitas: �Laska tu³acza przypomina laskê biblijnych pasterzy. Wyposa¿ona
jest w wysokiej klasy minimonitor i niewielki g³o�nik. W specjalnej torbie
noszonej na ramieniu znajduje siê odtwarzacz wideo, baterie oraz walkie-
-talkie lub radio CB. Istotnymi cechami urz¹dzenia s¹ ma³e rozmiary moni-
tora oraz umocowanie go na wysoko�ci oczu i w niewielkiej odleg³o�ci od
twarzy operatora. Niedu¿y obraz na ekranie przyci¹ga uwagê i prowokuje
obserwatora, aby podszed³ jak najbli¿ej do monitora � a, co za tym idzie i do
twarzy operatora � tym samym zwyk³y dystans wobec imigranta-obcego ule-
gnie zmniejszeniu. Przyjrzawszy siê uwa¿nie monitorowi obserwator spostrze-
¿e, ¿e obraz twarzy na ekranie i twarz operatora to twarz tego samego imi-
granta. Podwójna obecno�æ w »medium« i w »¿yciu« sk³ania do nowej
percepcji obcego jako »wyobra¿onego« (postaæ na ekranie) lub jako »do�wiad-
czonego« (aktor poza scen¹ � realna osoba). Poniewa¿, zarówno wyobra¿e-
nia jak i do�wiadczenia ogl¹daj¹cego wzmagaj¹ siê w miarê jak maleje odle-
g³o�æ, sam program za� ods³ania nieoczekiwane aspekty do�wiadczenia aktora,
przeto obecno�æ imigranta staje siê usankcjonowana i realna. Owa zmiana
percepcji stanowiæ mo¿e podstawê wiêkszego szacunku i daæ pocz¹tek dialo-
gowi pomiêdzy dwojgiem ludzi� (Wodiczko 2005: 81, pisownia oryginalna).

Krzysztof Wodiczko jest przyk³adem artysty, który zak³óca strukturalne
praktyki spo³eczne równie¿ za pomoc¹ dokonywanych przechwyceñ prze-
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strzeni miejskiej. W swoich dzia³aniach nazwanych �pomnikoterapi¹� lub
�terapi¹ upamiêtniaj¹c¹� o¿ywia monumentalne gmachy publiczne (s¹dy,
budynki rz¹dowe, galerie, ko�cio³y i in.), pomniki, mosty itp. Obiekty miej-
skie s³u¿¹ Wodiczce jako ekran do wy�wietlania twarzy, d³oni, ca³ych postaci
lub tekstów wypowiedzi osób wykluczonych, których krzywda jest przemil-
czana, otoczona parawanem tabu: ofiar przemocy (np. domowej), narkoma-
nów, bezdomnych, biedaków, imigrantów, kobiet, homoseksualistów. W �pro-
jekcjach publicznych� artysty na co dzieñ �martwe� obiekty �o¿ywaj¹� za pomoc¹
projekcji antropomorfizuj¹cej architekturê i emitowanego g³osu; widzowie
maj¹ wra¿enie, ¿e miasto przemawia do nich ustami ofiar zwykle nies³ysza-
nych w obszarze struktury. W ten sposób Wodiczko nadaje przestrzeni miej-
skiej charakter graniczny, ustanawiaj¹c te¿ wyzwolon¹ spod ograniczeñ struk-
tury wspólnotowo�æ obejmuj¹c¹ ludzi ¿yj¹cych w g³ównym nurcie ¿ycia
spo³ecznego i wyrzuconych na margines (zob. np. Rypson 1995; Turowski
2005). Adaptuj¹c my�l Turnera, mo¿na stwierdziæ: korzeni sztuki Wodiczki
nale¿y szukaæ w dramacie spo³ecznym11.

Wielu artystów zak³óca strukturalne funkcjonowanie miejskiej przestrze-
ni za pomoc¹ przechwyceñ praktyk charakterystycznych dla miejskiej zaba-
wy12, targu, festynu. Kolektyw artystyczny GRAV (Groupe de Recherche d�Art
Visuel) zamierza³ �wywieraæ bezpo�redni wp³yw na zachowanie publiczno-
�ci przez prowokacjê, modyfikacjê warunków otoczenia, wizualn¹ agresjê,
wezwanie do aktualnego uczestnictwa, grê, czy te¿ kreowanie nieoczekiwa-
nych sytuacji� (Bishop 2015: 157). Spe³nieniem tych postulatów mia³a byæ
opisana przez Claire Bishop akcja tej grupy zatytu³owana �Dzieñ na ulicy�:
�Akcja mia³a trwaæ od ósmej rano do pó³nocy, a mia³a siê rozpocz¹æ u wej-
�cia do stacji metra Chatelet, gdzie cz³onkowie grupy rozdawali pasa¿erom
drobne podarunki. O godzinie dziesi¹tej na Champs Elysees mia³y zostaæ
wzniesione nietrwa³e »struktury«, a w po³udnie przy stacji Opera � nadaj¹ce
siê do zamieszkania obiekty kinetyczne, które przechodnie mogli przesta-
wiaæ. O godzinie czternastej � ku uciesze zgromadzonych dzieci i doros³ych
� w ogrodach Tuileries zademonstrowano gigantyczny kalejdoskop, czemu
towarzyszy³y wielkie p³ywaj¹ce w fontannie balony. O godzinie osiemnastej
na Montparnasse widzowie mieli okazjê przej�æ siê po ruchomych kostkach
brukowych. Kulminacj¹ ca³odziennych atrakcji by³a promenada nad Sekwa-
n¹, któr¹ ozdobiono migaj¹cymi elektronicznymi �wiat³ami� (ibidem, s. 161).

11 Oryginalne zdanie Turnera brzmi: �Korzeni teatru trzeba szukaæ w dramacie spo³ecznym, którego
podziemne pêdy siêgaj¹ Arystotelesowskich rozwa¿añ na temat form dramatycznych w dzie³ach greckich
klasyków� (Turner 2005: 14; por. Turner 2008: 147).

12 O roli zabawy w sztuce wspó³czesnej pisa³em w: Mo¿d¿yñski 2012.
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Ciekawy przyk³ad wykorzystania medium miejskiej zabawy stanowi s³awna
akcja Paw³a Althamera �Bródno 2000�, zrealizowana w obszarze warszaw-
skiego osiedla mieszkaniowego. Na fasadzie bródnowskiego betonowego
bloku utworzono napis �2000� poprzez zapalenie jednych i wygaszenie in-
nych �wiate³ w mieszkaniach. Ca³e przedsiêwziêcie mia³o swój dobitny aspekt
spo³eczny: Althamer nie tylko zakwestionowa³ zwyczajne praktyki s¹siedz-
kie charakterystyczne dla strukturalnego funkcjonowania spo³eczno�ci s¹-
siedzkiej podzielonej dystansami i hierarchiami spo³ecznymi. Artysta spro-
wokowa³ równie¿ zaistnienie communitas za pomoc¹ zainscenizowanego
pikniku osiedlowego: nieznaj¹cy siê s¹siedzi wyszli ze swoich domów, w at-
mosferze festynu zajadaj¹c kie³baski i grochówkê rozmawiali ze sob¹, tañ-
czyli w rytm muzyki granej przez podwórkow¹ kapelê. Ju¿ przygotowania
mia³y aspekt integruj¹cy spo³eczno�æ: w projekt zaanga¿owa³o siê oko³o
dwustu rodzin mieszkaj¹cych w tym budynku, harcerze i proboszcz, który
podczas mszy niedzielnych mówi³ o boskim pochodzeniu ka¿dego �wiat³a,
równie¿ tego, które pojawi siê w oknach bloku (Kardasz 2005: 129).

Przedsiêwziêcia zak³ócaj¹ce, takie jak opisane wcze�niej, wykorzystuj¹ce
miejsk¹ zabawê jako artystyczne narzêdzie czêsto plasuj¹ siê w obrêbie �arty-
wizmu� (aktywizmu spo³ecznego przejmuj¹cego narzêdzia artystyczne) i mog¹
byæ ukierunkowane na zmianê stanu przestrzeni miejskiej. Za przyk³ad ta-
kiego dzia³ania mo¿e s³u¿yæ �Festiwal B³ota�, urz¹dzony w £odzi przez
Marcina Polaka. Swój projekt, intencje i efekty autor opisa³ w nastêpuj¹cy
sposób: �[�] chcieli�my zwróciæ uwagê na skandaliczny stan placu znajdu-
j¹cego siê w najbardziej reprezentacyjnym miejscu £odzi, zaraz obok Manu-
faktury, Muzeum Miasta £odzi i czterogwiazdkowego hotelu. Po ulewnych
deszczach parking zamienia³ siê w wielkie bajoro. W³a�nie st¹d siê wzi¹³
pomys³, ¿eby zorganizowaæ tam Festiwal B³ota i poprzez zabawê � na przy-
k³ad rzut kaloszem w ka³u¿ê, zapasy w b³ocie oraz »skate b³oting«, czyli
wje¿d¿anie deskorolk¹ w b³oto � zwróciæ uwagê na zaniedbanie tej prze-
strzeni. Dziêki naszym dzia³aniom urzêdnicy w koñcu zainteresowali siê tym
miejscem: zasiano tam trawê, u³o¿ono chodniki oraz postawiono ³awki�
(Za³uski 2014a: 300).

Liminalno�æ i communitas pojawiaj¹ca siê w projektach artystycznych
jest wpisana w krytyczny wymiar wspó³czesnej sztuki miasta. Artystom, ku-
ratorom i organizatorom przedsiêwziêæ w przestrzeni miejskiej zale¿y na
przemianie realnych stosunków spo³ecznych, zmianie ustrukturalizowanego
jêzyka w³adzy, co znajduje dobitny wyraz w wypowiedzi Rafa³a Jakubowi-
cza: �Chodzi tu o problemy, które nie s¹ w stanie wybrzmieæ w debacie pu-
blicznej, funkcjonuj¹ jedynie w ramach wyznaczonych i narzuconych przez
oficjalne dyskursy w³adzy, b¹d� te¿ zostaj¹ zaw³aszczone przez unifikuj¹cy
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jêzyk zoligarchizowanych mediów. Nag³o�nienie ich w debacie publicznej
wymaga wykorzystania subwersywnych technik prowokacji kulturowej. Trze-
ba siê liczyæ z tym, ¿e postawa zaanga¿owana mo¿e wymagaæ zdecydowa-
nych dzia³añ � jak akcje bezpo�rednie lub anarchizuj¹ce gesty obywatelskie-
go niepos³uszeñstwa � a tak¿e poszukiwania innych dora�nych rozwi¹zañ,
ukierunkowanych na konkretne cele� (Za³uski 2014b: 333).

Strukturalno�æ sztuki miasta: gentryfikuj¹ca rewitalizacja13

Wielu badaczy i twórców sztuki zadaje sobie pytanie, czy dzie³a sztuki
wystawiane w przestrzeni miejskiej i ich autorzy � pomimo popularnych
deklaracji antysystemowych � nie dzia³aj¹ na rzecz reprodukcji spo³eczno-
-kulturowej14 , utrwalaj¹c przy tym nierówno�ci spo³eczne i zastane relacje
w³adzy charakterystyczne dla strukturalnej sfery spo³eczeñstwa pó�nej, p³ynnej
nowoczesno�ci15. Za wyj¹tkowo trafn¹ dla wspó³czesnej sztuki w ogóle (i sztuki
miasta w szczególe) uwa¿am diagnozê brytyjskiego socjologa kultury Mike�a
Featherstone�a, lapidarnie ujêt¹ w s³owa: �Duch bohemy przenikn¹³ do pop-
kultury� (Feathesrtone 1996: 303). Od po³owy XX w. � zauwa¿y³ Daniel
Bell � wynalazki bohem artystycznych, a mianowicie �nowa wra¿liwo�æ� prze-
jawiaj¹ca siê w �ideologii samorealizacji� i zabawowym stylu ¿ycia, zaczê³y
byæ masowo upowszechniane w klasie �redniej w postaci kontrkultur i sub-
kultur (g³ównie m³odzie¿owych). �Pop-hedonizm�, wywodz¹cy siê z elitar-
nego hedonizmu bohemy i kontrkultury, wspó³cze�nie jest ju¿ �promowany
przez marketingowy system biznesu� (Bell 2014: 57, 123). Featherstone, kon-
tynuuj¹c my�l Bella, wskaza³, ¿e proces powszechnej estetyzacji ¿ycia codzien-
nego, kultury popularnej i gospodarki, zachodz¹cy w drugiej po³owie XX
i na pocz¹tku XXI w., bierze swój pocz¹tek z estetyzacji charakterystycznej
dla �rodowisk bohemy pocz¹tków dwudziestego stulecia. Featherstone wy-
ró¿ni³ trzy etapy estetyzacji ¿ycia codziennego:

1) �zatarcie granicy miêdzy sztuk¹ i ¿yciem codziennym�, maj¹ce swój
efekt w powstaniu �antydzie³� niepodlegaj¹cych muzeifikacji;

2) �przekszta³cenie ¿ycia w dzie³o sztuki�, obejmuj¹ce ciekawo�æ nowych
doznañ, dandyzm, �estetyczn¹ konsumpcjê� oraz potrzebê �kszta³towania eg-
zystencji w estetycznie zadowalaj¹c¹ ca³o�æ�, co wi¹¿e siê z �pogoni¹ za nowy-

13 Niektóre z w¹tków zaprezentowanych w niniejszym rozdziale sformu³owa³em we wcze�niejszych
publikacjach (zob. np. Mo¿d¿yñski 2011b, 2015).

14 O sztuce i reprodukcji spo³eczno-kulturowej zob. m.in. Bourdieu 2005.
15 Bêdê u¿ywa³ wymiennie pojêæ: pó�na nowoczesno�æ, p³ynna nowoczesno�æ oraz ponowoczesno�æ,

poniewa¿ � wed³ug mnie � odnosz¹ siê do tego samego etapu/systemu spo³eczno-kulturowego.
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mi gustami i doznaniami oraz prac¹ nad wyrazistym stylem ¿ycia� i z rozwo-
jem konsumpcji masowej;

3) �zalew znaków i symboli, wnikaj¹cych w strukturê ¿ycia codziennego
wspó³czesnego spo³eczeñstwa�, które �estetyzuj¹ i od-realniaj¹ rzeczywisto�æ�
(Feathesrtone 1996: 304�307).

Dzi� �niematerialna gospodarka� oparta na konsumpcji wra¿eñ � co za-
uwa¿y³ Matteo Pasquinelli � jest �nie�wiadomie napêdzana przez �wiat sztu-
ki i undergroundowe subkultury�, �»artystyczny sposób produkcji« zosta³
wch³oniêty przez »fabrykê niematerialn¹«� (Pasquinelli 2010: 49, 57). Nie-
codzienne doznania i towarzysz¹ce im emocje dostêpne niegdy� bohemom
artystycznym s¹ dzi� powszechne, tworz¹ strukturaln¹ sferê spo³eczeñstwa
ponowoczesnego, wpisuj¹ siê w mainstreamow¹ karnawalizacjê kultury.

Debord w Spo³eczeñstwie spektaklu krytycznie zdiagnozowa³ wch³oniê-
cie gestów artystycznych przez �spektakularn¹ konsumpcjê�, która przecho-
wuje �dawn¹ kulturê w zamro¿onej postaci� i powiela �niegdy� wywroto-
we�, a obecnie �nieszkodliwe gesty�, zwracaj¹c uwagê, ¿e arty�ci stali siê
�agentami wp³ywu� (Debord 2006: 130, 204). Pogoñ za do�wiadczeniami16

i karnawalizacja jest znormalizowanym fragmentem dzisiejszego �wiata kon-
sumpcji i stylu ¿ycia wielkomiejskiej klasy �redniej, która dawno ju¿ porzuci-
³a purytañskie warto�ci i normy kulturowe (Feathesrtone 1996: 331).

Obserwuj¹c zjawiska w obszarze pola sztuki, nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e
�kapitalistyczna logika przeniknê³a do �wiata sztuki�, konstytuuj¹c nowe
wzory cyrkulacji dzie³. Aura otaczaj¹ca wspó³czesne dzie³o nie jest material-
nym zapisem liminalnych do�wiadczeñ artysty, jest wytworem pó�nokapita-
listycznej struktury, marketingowo tworzona, sterowana i dystrybuowana za
pomoc¹ eventów, wydarzeñ, za które odpowiadaj¹ specjali�ci od marketingu
i reklamy (Boltanski 2011: 41). Komercjalizacja �wiata sztuki w wymiarze
zabawy, pogoni za do�wiadczeniami oraz konsumpcji zosta³a przejêta przez
czê�æ �wiata sztuki w sposób �wiadomy. Gerald Matt, jeden z g³ównych przed-
stawicieli �nowej muzeologii� w wymownie zatytu³owanej ksi¹¿ce Muzeum
jako przedsiêbiorstwo pisa³: �Dzisiejsze muzeum funkcjonuje w rzeczywisto-
�ci, w której konkuruj¹ ze sob¹ ró¿norodne oferty wielu mediów i w której
tzw. fun-society, spo³eczeñstwo nieustaj¹cej rozrywki, uczyni³o zabawê i wy-

16 O pogoni za do�wiadczeniami (wra¿eniami, doznaniami) pisa³o wielu badaczy ponowoczesno�ci
(zob. np. Bauman 2000: 27, 312). W spo³eczeñstwie wspó³czesnym pogoñ za do�wiadczeniami ma cha-
rakter wybitnie utowarowiony, co trafnie odda³ Jean Baudrillard, opisuj¹c komercyjny �fun-system�: �[�]
cz³owiek-konsument uznaje rozkosz za swój obowi¹zek, a siebie samego za przedsiêbiorstwo rozkoszy
i zaspokojenia. [�] Jest to zasada maksymalizacji egzystencji za pomoc¹ pomna¿ania kontaktów, relacji,
zwi¹zków, za pomoc¹ intensywnego u¿ytkowania znaków i przedmiotów, za pomoc¹ systematycznego
korzystania ze wszelkich mo¿liwo�ci czerpania rozkoszy� (Baudrillard 2006: 92).
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darzenie artystyczne tematem przewodnim swoich dzia³añ. Muzeum to dzi-
siaj ju¿ nie tylko miejsce kontemplacji dzie³a sztuki, miejsce edukowania widza
i rozbudzania jego estetycznej wra¿liwo�ci. To tak¿e, a mo¿e przede wszyst-
kim, obszar, w którym szuka siê rozrywki, odprê¿enia i towarzystwa� (Matt
2009: 13; por. Ritzer 2001: 310� 311).

Wpisane w strukturalny wymiar wspó³czesnego spo³eczeñstwa procesy
urynkowienia s¹ charakterystyczne tak¿e dla sztuki pojawiaj¹cej siê w prze-
strzeni miejskiej. Miasto zmieni³o siê w �przestrzeñ intensywno�ci� (Lash, Lury
2011: 28), sta³o siê polem zabawy i �cigania nowych do�wiadczeñ. W mie�cie
jako przestrzeni spektakularnej konsumpcji bardzo dobrze odnajduj¹ siê ar-
ty�ci tworz¹cy dzie³a materialne (instalacje, graffiti, murale itd.) i niemate-
rialne (akcje, performanse itd.), jednocze�nie sztuka zosta³a zaakceptowana
przez zarz¹dców dzielnic i miast, handel i deweloperów jako �narzêdzie re-
witalizacji� (ibidem, s. 108) sprzyjaj¹ce reprodukcji sfery strukturalnej. Sztu-
ka realizowana w przestrzeni miejskiej, maj¹ca na celu zmianê struktury spo-
³ecznej, pos³uguj¹ca siê niekiedy metodami zak³óceñ i przechwytywania zosta³a
uzale¿niona od grantów, a arty�ci stali siê funkcjonariuszami projektowego
systemu zarz¹dzania, weszli w rolê menad¿erów projektów dzia³aj¹cych na
rzecz instytucji pañstwowych i prywatnych. Matteo Pasquinelli na wymow-
nym przyk³adzie Berlina (miasto modelowo wykorzystuj¹ce sztukê w proce-
sach rewitalizacji) pokaza³ relacje ³¹cz¹ce procesy artystyczne i ekonomiczne
charakterystyczne dla kapitalizmu kognitywnego17: �W mie�cie takim jak
Berlin underground sta³ siê »fabryk¹ warto�ci« (g³ównie dla spekulacji nieru-
chomo�ciami i miejskiego marketingu)� (Pasquinelli 2010: 49).

Tak¿e realizowana w miastach �Sztuka spo³eczno�ci� sta³a siê programem
edukacyjnym, w ramach którego dokonuje siê ��wiadczeñ spo³ecznych� i pe-
tryfikacji kanonów sztuki wysokiej, sprzyjaj¹cej reprodukcji spo³eczno-kul-
turowej i utrwalaj¹cej hegemoniê klas uprzywilejowanych (por. Bishop: 326�
328). �wiêta i karnawa³y (�wiêto ulic, dzielnic, miast, festiwale sztuki ulicy
itp.) obfituj¹ce w akcje artystyczne i materialne dzie³a sztuki stanowi¹ przy-
k³ady tej tendencji. Festiwale uliczne z dzia³aniami animacyjnymi s¹ projek-
towane przez cz³onków klasy �redniej: urzêdników, animatorów i artystów
posiadaj¹cych wysoki kapita³ kulturowy i spo³eczny (niekiedy te¿ ekonomicz-
ny). Dzia³ania realizowane w ramach akcji animacyjnych maj¹ na celu narzu-
cenie cenionych w liberalnym spo³eczeñstwie warto�ci klasy �redniej, do któ-
rych nale¿¹: indywidualizm, edukacja, przedsiêbiorczo�æ, partycypacja, dbanie

17 Wielu badaczy i teoretyków wskazuje, ¿e nowe idee i warto�ci, innowacyjne rozwi¹zania starych
i nowych problemów oraz ogólnie pojêta �kreatywno�æ� jednostek s¹ podstawowym paliwem dla wspó³-
czesnego systemu ekonomicznego nazywanego �kapitalizmem kognitywnym� (zob. np. Osten 2009).
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o przestrzeñ miejsk¹. W ten sposób sztuka bierze udzia³ w konserwacji po-
dzia³ów i zale¿no�ci charakterystycznych dla sfery strukturalnej wspó³cze-
snego spo³eczeñstwa.

Przedstawiciele �nowej muzeologii� widz¹ konieczno�æ zwiêkszonego udzia-
³u muzeów w kszta³towaniu procesów rewitalizacyjnych miast. Martha Rosler
uwa¿a, ¿e w zakres misji muzeów zosta³ wprowadzony nowy cel: �ulepszanie
miasta jako takiego� (Rosler 2011: 417). Gerald Matt, zgodnie z neoliberal-
nym, jawnie komercyjnym punktem widzenia, widzi w takich wydarzeniach,
jak Noc Muzeów, okazjê do �stwarzania krótkoterminowych podniet w celu
pobudzenia gotowo�ci nabywczej konsumenta� (Matt 2009: 170�171).

Krytycy wskazuj¹, ¿e zaanga¿owanie spo³eczne artystów, kuratorów,
muzealników w rewitalizacjê zapomnianych, zaniedbanych fragmentów mia-
sta mo¿e przybieraæ równie¿ formê kolonizacji przestrzeni przez klasy domi-
nuj¹ce, co zosta³o zapocz¹tkowane w Soho i jest powielane w skali global-
nej. Iwañski i Jakubowicz wyja�niaj¹ dzia³anie �efektu Soho� w nastêpuj¹cy
sposób: �Arty�ci wchodz¹, rzecz jasna z misj¹, na zapomniany przez wszyst-
kich teren [�], który nagle staje siê modn¹ dzielnic¹. Jak wygl¹daæ mo¿e
dalszy scenariusz? W okolicy podnosz¹ siê ceny, wzrastaj¹ � zgodnie z logik¹
wolnego rynku � czynsze. Powstaj¹ snobistyczne knajpy, kawiarenki, pra-
cownie, niszowe galerie i ekskluzywne sklepy oraz butiki. Wkrótce równie¿
oddzia³y banków. Miejsce szybko zyskuje status kulturotwórczego, co przy-
ci¹ga uwagê inwestorów. Nastêpnie kolej na deweloperów. I � po jakim� czasie
� dotychczasowi, wieloletni mieszkañcy musz¹ siê, niestety, wyprowadziæ.
[�] Wraz z nimi � gdy czynsze wzrosn¹ powy¿ej pewnego pu³apu � wypro-
wadziæ siê musz¹ arty�ci, miejscy pionierzy, którzy po spe³nieniu swej roli,
równie¿ padaj¹ ofiar¹ zainicjowanych przez siebie przemian i zostaj¹ wypar-
ci przez kapita³, nadchodz¹cy wraz z kolejn¹, bardziej zasobn¹ fal¹ koloniza-
torów� (Iwañski, Jakubowicz 2010).

Arty�ci we wspó³czesnej postfordystycznej kulturze stali siê pracownika-
mi i cz³onkami klasy i gospodarki kreatywnej lub dzia³aj¹ dla jej zysków (zob.
Florida 2010). �Koloryt miejskiej bohemy� � pisze Rosler � staje siê twarz¹
zamo¿nej klasy kreatywnej. W ten sposób arty�ci �s¹ ju¿ zamieszani, �wiado-
mie czy nie�wiadomie, w renegocjacjê znaczenia miast dokonuj¹c¹ siê na
u¿ytek elit, obecnie zostali tak¿e wci¹gniêci w spo³eczny mened¿ment� (Ro-
sler 2011: 412, 415�416). Wtóruje temu przekonaniu Vlad Morariu: �[�]
w spektakularnym, umuzealnionym i upiêkszonym postindustrialnym mie-
�cie artystyczna kreatywno�æ i kultura s¹ powo³ane do normalizowania i sta-
bilizowania problemów spo³eczno-gospodarczych oraz do sprawiania, ¿eby
mieszkañcy zapomnieli o swoich wrogach i przyjacio³ach� (Morariu 2011:
381).
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Arty�ci krytyczni, dzia³aj¹cy w przestrzeni miejskiej, swoj¹ kreatywno-
�ci¹ firmuj¹ równie¿ (nieraz wbrew w³asnym intencjom) procesy gentryfika-
cji, reprodukcji nierówno�ci spo³ecznych i inne zjawiska charakterystyczne
dla sfery strukturalnej. O jednym z artystycznych programów w³¹czaj¹cych
�wykluczonych� Claire Bishop pisa³a krytycznie, ujawniaj¹c jego strukturu-
j¹cy charakter: �Opisywany program inkluzji spo³ecznej jest zatem w mniej-
szym stopniu �rodkiem naprawy wiêzi spo³ecznych ni¿ misj¹ przystosowuj¹c¹
wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa do bycia pe³noprawnymi konsumentami,
którzy nie bêd¹ polegali na pañstwie opiekuñczym, odnajduj¹c siê w zderegu-
lowanym i sprywatyzowanym �wiecie� (Bishop 2015: 38).

Partycypacja pojawiaj¹ca siê w projektach artystycznych czêsto sprzyja
w³adzy, buduj¹c strukturalne podzia³y, hierarchie, podporz¹dkowuj¹c dzia-
³alno�æ jednostek interesom grup uprzywilejowanych. Napis na murze w trak-
cie paryskiego maja �68 g³osi³: �Ja partycypujê, ty partycypujesz, on partycy-
puje, my partycypujemy, wy partycypujecie, oni czerpi¹ zyski� (ibidem, s. 143).
Niezwykle pozytywnie waloryzowana przez artystów partycypacja sprzyja te¿
wcielaniu w ¿ycie neoliberalnych zasad przejawiaj¹cych siê choæby w wycofy-
waniu siê pañstwa ze sfery spo³ecznej, co opisa³a Bishop: �[�] partycypacja
spo³eczna jest oceniana pozytywnie, gdy¿ stwarza ona sobie pos³usznych
obywateli, którzy respektuj¹ w³adzê oraz akceptuj¹ »ryzyko« i bior¹ odpo-
wiedzialno�æ za dbanie o swoje w³asne sprawy w obliczu zredukowanych
us³ug publicznych� (ibidem, s. 38). Cytowany wy¿ej artysta Marcin Polak,
przyznaj¹c, ¿e �sztuka mo¿e byæ skuteczn¹ form¹ aktywizmu miejskiego�,
zauwa¿y³: �artywi�ci� wyrêczaj¹ administracjê miejsk¹ w zarz¹dzaniu prze-
strzeni¹ publiczn¹ (Za³uski 2014a: 298, 315). W ten sposób arty�ci sprzyjaj¹
spo³eczno-kulturowej reprodukcji nierówno�ci spo³ecznych zaznaczaj¹cych siê
w przestrzeni miejskiej. Kreatywno�æ artystyczna zosta³a wprzêgniêta w pro-
cesy tworzenia i utrzymywania struktury spo³ecznej, animowania procesów
i zdarzeñ wygodnych dla w³adzy politycznej i kapita³u.

Zakoñczenie: przechwycenie zak³ócenia

W poprzednich czê�ciach wywodu stara³em siê pokazaæ, ¿e sztuka funk-
cjonuj¹ca w przestrzeni miejskiej ma jednocze�nie charakter antystruktural-
ny i strukturalny. Arty�ci zak³ócaj¹ ustrukturalizowan¹ �wiadomo�æ miesz-
kañców miasta i ich praktyki codzienne, przechwytuj¹ fragmenty ulic, placów,
podwórek, obiektów. Podwa¿aj¹ i dekonstruuj¹ relacje w³adzy i hegemoniczne
ideologie, stawiaj¹c za cel chwilowe ukonstytuowanie przestrzeni granicznej
i communitas lub trwa³e (szczegó³owe lub ogólne) zmiany w funkcjonowa-
niu spo³eczno�ci i miasta. Proces ten przebiega zgodnie z Turnerowsk¹ dia-
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gnoz¹: �Ludzie maj¹ prawdziw¹ potrzebê [�] od czasu do czasu zdj¹æ ma-
ski, peleryny, strojne szaty i od³o¿yæ insygnia zwi¹zane ze statusem, nawet
je�li tylko po to, by przywdziaæ daj¹ce swobodê maski liminalnej maskara-
dy� (Turner 2005a: 205). Dziêki inspiracjom p³yn¹cym z przedsiêwziêæ arty-
stycznych mieszkañcy mog¹ odpocz¹æ, odreagowaæ i spojrzeæ na �wiat z in-
nej strony lub zauwa¿yæ dot¹d niedostrzegany problem spo³eczny. Mog¹ (na
chwilê) wyj�æ poza ciasne i represyjne granice struktury, zapomnieæ o ró¿ni-
cach statusów i zjednoczyæ siê z innymi mieszkañcami miasta. Arty�ci jedno-
cze�nie wchodz¹ w procesy rozgrywaj¹ce siê w sferze struktury: bior¹ udzia³
w zjawiskach rewitalizacji i gentryfikacji. Sztuka w mie�cie wpisuje siê
w spektakularno�æ rozproszon¹ (Debord 2006: 59), dzie³o sztuki � wcho-
dz¹c w liczne interakcje z aktorami w przestrzeni publicznej � wykonuje pra-
cê normalizacyjn¹, rozprasza i dywersyfikuje niezadowolenie spo³eczne, prze-
nosi konflikty z p³aszczyzny politycznej i ekonomicznej w sferê estetyki
i doznañ jednostki. Dzie³a sztuki, wdzieraj¹c siê w przestrzeñ miejsk¹, staj¹
siê sk³adnikiem to¿samo�ci jednostki i grup, w których �wiecie uczestnic-
two w kulturze jest wa¿nym czynnikiem statusu spo³ecznego. Performanse
i instalacje przekszta³caj¹ przestrzeñ miasta w sferê konsumpcji doznañ,
odpowiadaj¹c na potrzebê jednostki pogoni za do�wiadczeniami
i autentyczno�ci¹, zwiêkszaj¹c ch³onno�æ na doznania (por. Bauman 2000:
312�313). Sztuka w przestrzeni miejskiej zawiera siê w podstawowym ze-
stawie us³ug przedsiêbiorstw zwanych muzeami, a performanse staj¹ siê even-
tami reklamuj¹cymi us³ugi oferowane w murach muzeów i galerii ukierunko-
wanych na mno¿enie prze¿yæ estetycznych i konsumpcyjnych. Instalacje,
performanse, spektakle na ulicach i w parkach s¹ charakterystyczne dla spo-
³eczeñstwa kreatywnego, gdzie kreatywno�æ nie jest ju¿ prawem, a sta³a siê
obowi¹zkiem jednostki (por. Zawadzka 2011).

Sztuka czy to krytyczna, czy to ukierunkowana na zabawê staje siê oczy-
wistym wentylem bezpieczeñstwa, pozwalaj¹cym na reprodukcjê nierówno-
�ci spo³eczno-kulturowych. Dzia³alno�æ artystów przybieraj¹ca postaæ arty-
wizmu, mimo ich dobrych intencji, nierzadko jest wykorzystywana przez firmy
deweloperskie i elity polityczne jako narzêdzie maj¹ce rozbrajaæ frustracjê
i w�ciek³o�æ wykluczonych ekonomicznie i kulturowo mieszkañców. Akto-
rom nieposiadaj¹cym wysokiego kapita³u kulturowego i wi¹¿¹cej siê z nim
orientacji w kodach artystycznych wydawaæ siê mo¿e przystêpna, zabawna,
po¿yteczna, natomiast wykszta³conym aktorom rozeznanym w narracjach ar-
tystycznych pozwala na odczytywanie nieraz skomplikowanych kodów zna-
czeniowych umieszczonych za przyjazn¹ i zabawow¹ form¹ instalacji lub
dzia³ania, utrwalaj¹c ich habitus �koneserów sztuki� i konserwuj¹c dystynk-
cje spo³eczne (por. Bourdieu 2005).
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Victor Turner zauwa¿y³: �To, co wczoraj by³o liminalne, dzi� jest ustabi-
lizowane, to, co dzi� jest peryferyjne, jutro staje siê centralne� (Turner 2005a:
11). Kontynuuj¹c jego my�l, postaram podsumowaæ ca³y mój wywód: to, co
w fordystycznym �wiecie by³o uznane za niepo¿¹dane zak³ócenie, w postfor-
dystycznym spo³eczeñstwie, czyni¹cym z kreatywno�ci obowi¹zek obywate-
la, pracownika i konsumenta, staje siê inspiracj¹, innowacj¹ i potencjaln¹
okazj¹ do wzbogacenia oferty us³ug agencji kreatywnych, dzia³aj¹cych w ra-
mach kapitalizmu kognitywnego (zob. np. von Osten 2009)18. W spo³eczeñ-
stwie pó�nokapitalistycznym artystyczne zak³ócenia realizowane w przestrzeni
miejskiej ulegaj¹ strukturalnemu przechwyceniu dokonywanemu przez �agen-
tów wp³ywu�, pracowników sektorów kreatywnych, przedstawicieli bizne-
su, specjalistów od marketingu muzeów, menad¿erów odpowiedzialnych za
kreowanie dobrego, przyjaznego wizerunku miasta i samych artystów, reali-
zuj¹cych swoje projekty na zlecenie instytucji prywatnych i pañstwowych.
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Atmosfera jako fenomen i kategoria badawcza

In this article, I reflect over the philosophical category of atmosphere and its
sociological application. I check what aspects of the definition of atmosphere
or what conceptualisations of it �work� in social research into space, what as-
sumptions motivate these usages, and what conclusions may be drawn from
these configurations of meaning. I consider methodological practices and lim-
itations in research into atmospheres. In particular, I ponder over the possibil-
ities of the existence and diagnosis of spontaneous, unintended atmospheres,
with no distinctly attributed authorship, mainly in relation to public spaces.
Keywords: sociology of architecture, architecture, atmosphere, creating of at-
mospheres

Wprowadzenie. Atmosfera jako
kategoria teoretyczna w filozofii

We wspó³czesnej socjologii miasta, przestrzeni czy architektury atmosfe-
ra wydaje siê jedn¹ z intensywniej dyskutowanych kategorii teoretycznych.
Równie¿ �rodowiska architektów odnosz¹ siê ostatnio w swojej profesjonal-
nej dzia³alno�ci do tak subtelnych jako�ci, jak atmosfery w³a�nie i nastroje
(Hahn 2012a: 12). Jako kategoria poznawcza atmosfera ³¹czona jest przede
wszystkim z nazwiskami dwóch filozofów: Hermanna Schmitza � zwi¹zane-
go z uniwersytetem w Kilonii i Gernota Böhmego � professora emeritusa
Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt.

By dobrze zrozumieæ pojêcie atmosfery, przydatne jest niemieckojêzycz-
ne rozró¿nienie pojêciowe na der Körper i der Leib (nieobecne w polskim; oba
t³umaczone jako cia³o). Der Körper to to, jak siê siebie widzi (np. w lustrze)
jako kszta³t i lokalizuje, a der Leib � jak siê siebie odczuwa, bez anga¿owania
przy tym konkretnych zmys³ów (por. Hahn 2012a: 15). Je�li wiêc w ogóle
mówiæ o atmosferze, to maj¹c w pamiêci to drugie, fenomenologicznie za-
barwione definiowanie cia³a.

Hermann Schmitz odnosi atmosferê do sytuacji, w której kto� �ciele�nie
czuje siê w afektywnym ow³adniêciu [im affektiven Betroffensein]� (Hahn
2012b: 43). Czuæ siê ciele�nie to �staæ wewn¹trz prze¿ycia� (ibidem). Tak
rozumiane prze¿ycie mo¿e oznaczaæ na przyk³ad takie stany wewnêtrzne,
jak poczucie zagubienia, rezygnacji, a wiêc cielesno-emocjonalne odczucia
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na poziomie Leib. �Tak jak mo¿emy byæ owiani mg³¹, tak te¿ prze¿ywamy
rado�æ albo ¿a³obê w postaci ow³adniaj¹cej atmosfery. Schmitz nie czyni roz-
ró¿nienia miêdzy odczuciami a nastrojami� (ibidem, s. 73).

Zdaniem Gernota Böhmego b³¹d Schmitza polega³ na niedoszacowaniu
znaczenia przedmiotów w kreowaniu atmosfer � u Schmitza atmosfery �uno-
sz¹ siê niejako w przestrzeni rozproszone w nieokre�lonej dali� (Böhme 2011:
238). Böhme natomiast uwa¿a³, ¿e atmosfery wspó³produkowane s¹ przez
przedmioty; skupia³ siê on g³ównie na jako�ciach estetycznych i artystycz-
nych tych ostatnich (Böhme 2006). W jego ujêciu atmosfera jest czym� in-
nym ni¿ aura emanuj¹ca z przedmiotów i zabudowy. Böhme rozró¿nia at-
mosferê [die Atmosphäre] od tego, co atmosferyczne [das Atmosphärische],
gdzie to drugie le¿y raczej po stronie przedmiotu, nie podmiotu (choæ autor
umieszcza swoje rozwa¿ania poza granicami tej dychotomii). Natomiast at-
mosfera ma zawsze wk³ad subiektywny i jest wspó³konstytuowana przez
�biegun Ja� (Böhme 2011: 237). Oznacza to, ¿e atmosfera nie mo¿e zostaæ
odczytana wy³¹cznie z semiotycznych (symbolicznych) w³a�ciwo�ci przed-
miotu jako jego prekodowana jako�æ. W proponowanym rozumieniu atmos-
fera ma status �pomiêdzy�, zale¿y zarówno od przedmiotu, jak i podmiotu
czy � mówi¹c jêzykiem innej teorii � tak od ludzkich, jak i pozaludzkich
aktorów. Z racji tej natury umiejscawiam j¹ w�ród innych kategorii, które na
w³asne potrzeby nazywam ulotno�ciami, a których socjologiczna konceptu-
alizacja wydaje mi siê niezwykle interesuj¹cym wyzwaniem naukowym.

Atmosfera jest wiêc w tym rozumieniu relacj¹, a nie immanentn¹ w³a�ciwo-
�ci¹ miejsca, jakkolwiek analizy Böhmego odwo³uj¹ siê na przyk³ad do specy-
ficznych walorów metra czy ko�cio³ów w tym kontek�cie. Jak pisze wspomnia-
ny autor: �[�] wa¿ne jest, ¿e charakter atmosfery ustaliæ mo¿emy tylko wtedy,
gdy siê jej poddamy. Nie da siê go stwierdziæ ze stanowiska neutralnego obser-
watora, a jedynie gdy nas samych dotyczy emocjonalnie. Oczywi�cie mo¿na by
próbowaæ rozpoznawaæ owianie atmosfer¹ po obiektywnych sk³adowych tej¿e
atmosfery, tak¿e wówczas, gdy samemu nie jest siê ni¹ dotkniêtym. Taka mo¿li-
wo�æ ma z pewno�ci¹ du¿e znaczenie w ustalaniu statusu atmosfery jako quasi-
-obiektywnego. Z drugiej strony jednak atmosfery s¹ w³a�nie quasi-obiektywne,
a to oznacza, ¿e nie mog¹ zostaæ w pe³ni ustanowione w swoim charakterze
[Was-Sein] bez tego kogo�, kto w³a�nie im podlega. W tym, czym s¹ atmosfery,
zawsze obecny jest wk³ad subiektywny, one same za� istniej¹ tylko w aktualnym
do�wiadczeniu� (ibidem, s. 241). My�l tê rozwija � w nieco innym kierunku,
zbli¿onym bardziej do bieguna przedmiotowego � Achim Hahn, wskazuj¹c lapi-
darnie, i¿ �atmosfery s¹ wp³ywami nastrojowej przestrzeni [des gestimmten
Raums], te za� s¹ fundamentalne dla zrozumienia ca³o�ciowej ludzkiej przestrzen-
no�ci [Räumlichkeit]� (Hahn 2012a: 16�17).
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Atmosfera jako kategoria socjologiczna

Teoretyczne rozwa¿anie atmosfery podpowiada zazwyczaj przyjêcie per-
spektywy wielozmys³owej (synestetycznej) i symultanicznej, a tak¿e emocyj-
nej (np. Borowska 2013; Göbel 2015). Pierwsza z nich k³adzie nacisk na
wspó³wystêpowanie ró¿nych wra¿eñ zmys³owych (wzrokowych i dotyko-
wych, ale tak¿e akustycznych, olfaktorycznych i innych) uchwytnych w tym
samym momencie. Wed³ug tego sposobu my�lenia w owej natychmiastowej,
niepodzielnej lub podzielnej tylko analitycznie jako�ci stwarza siê atmosfera.
Druga perspektywa z kolei w centrum uwagi stawia emocje (podobne do
Schmitzowskich nastrojów, jednak stymulowane materialno�ci¹) wywo³ywa-
ne na przyk³ad przez jakie� miejsce dziêki jego sugestywnej, nacechowanej
aran¿acji (np. wystylizowanej w konwencji przygody, dzieciñstwa, komik-
su). Te dwa sposoby patrzenia na atmosferê raczej siê dope³niaj¹, ni¿ separu-
j¹, co wydaje mi siê zestawem dobrze uzasadnionym.

Jak wspomnia³am, atmosfera zazwyczaj w³¹czana jest w zasób pojêciowy
socjologii wielozmys³owej czy socjologii emocji; wydaje siê, ¿e paradygmaty
te s¹ najchêtniej stosowane w celu uchwycenia owej szczególnej jako�ci prze-
strzennej, co wi¹¿e siê z afektywnym zwrotem w naukach spo³ecznych (Göbel
2015: 11). Jak pisze Hanna Katharina Göbel: �zmys³owa stymulacja przez
budynki i ich atmosfery odwo³uje siê nie do samego wzroku, zmys³u domi-
nuj¹cego w kulturze Zachodu [�], ale raczej do synestetycznej kombinacji
wzroku z elementami dotykowymi i audialnymi� (ibidem, s. 11�12). Jeszcze
szerzej i precyzyjniej do wra¿eñ wielozmys³owych stymulowanych przez ar-
chitekturê odnosi siê Steven Holl. Wskazuje on, ¿e w porównaniu na przy-
k³ad ze sztukami dwuwymiarowymi, jak sztuki graficzne czy kinematografia,
architektura operuje nieporównywalnie bogatszym spektrum oddzia³ywania
na odbiorcê. W jako�æ synestetyczn¹ splataj¹ siê tutaj doznania wzrokowo-
-dotykowe zwi¹zane z tekstur¹, kolorystyk¹, temperatur¹ pomieszczenia i jego
elementów (jak kamienne posadzki, nagrzane szyby okienne), doznania wê-
chowe zwi¹zane z zapachami materia³ów budowlanych w powi¹zaniu z ich
temperatur¹, sucho�ci¹, wilgotno�ci¹ itd. Do tego nale¿y dodaæ bogactwo
wra¿eñ s³uchowych, mocno uwarunkowane rozleg³o�ci¹ przestrzeni i jej
ukszta³towaniem, a wiêc czynnikami wp³ywaj¹cymi na specyficzn¹ akusty-
kê. I w tym miejscu Holl zwraca uwagê na czêsto pomijany zmys³ proporcji,
który z jednej strony odnosi siê do wra¿eñ wzrokowych pozwalaj¹cych od-
czuæ harmoniê obiektu lub jej zamierzone zniekszta³cenie, a z drugiej � de-
terminuje sposób, w jaki d�wiêk rezonuje w ciele (Holl 2006).

Atmosfera jest zawsze umiejscowiona. Mo¿na badaæ j¹ wewn¹trz obiek-
tów (ko�cio³ów, klubów offowych, wspó³czesnych muzeów itp.), ale tak¿e
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jako jako�æ otwartych, publicznych czy pó³publicznych przestrzeni (jak cho-
cia¿by parki rozrywki, do których odwo³ujê siê w dalszej czê�ci tekstu). Za-
k³adam, ¿e jest, a przynajmniej mo¿e byæ relatywnie trwa³a. W tym sensie
inspiruj¹ce jest odniesienie jej do s¹siedztwa [neighbourhood] � czy i jak da
siê definiowaæ s¹siedztwo/okolicê w kontek�cie atmosfery danego miejsca,
czy i jak atmosfera tworzy parametry lokalno�ci powi¹zane z osiad³ym trwa-
niem. W centrum mojej uwagi stawiam wiêc relacjê miêdzy miejscem a jego
� przede wszystkim permanentnymi � u¿ytkownikami1.

Kategoria atmosfery fascynuje mnie g³ównie dlatego, ¿e plasuje siê w nieco
innym rejestrze ni¿ zestaw takich kluczowych podej�æ (i wyp³ywaj¹cych z nich
pojêæ) w analizach przestrzeni, jak narracyjno�æ, historyczno�æ, symbolicz-
no�æ, materialno�æ (fizyczno�æ), estetyka. Co wiêcej, kategoria atmosfery
interesuje mnie w kontek�cie procedur badawczych i ogólnie granic racjo-
nalnej naukowo�ci; mam wra¿enie, ¿e nie do koñca siê w nich mie�ci. Tym
gorzej dla rzeczonych granic.

W próbach uchwycenia owej ulotno�ci, o jak¹ tutaj chodzi, panuje obec-
nie dosyæ du¿a swoboda pojêciowa. Nieco podobn¹ (choæ nie identyczn¹)
jako�æ Andrzej Majer próbowa³ uj¹æ za pomoc¹ pojêcia charyzmy miasta
(Majer 2014: 156 passim), nazywanej przezeñ inaczej �to¿samo�ci¹, dusz¹,
genius loci, prawdziw¹ lub inscenizowan¹ wyj¹tkowo�ci¹ czy magiczno-
�ci¹� (156). Opisuj¹c atmosferê miasta, Böhme wskazuje natomiast, ¿e nie
jest ona to¿sama z jego image�em, który jest w istocie obrazem kierowa-
nym �wiadomie na zewn¹trz. Natomiast atmosferê trzeba poczuæ [spüren],
by zrozumieæ, o czym jest mowa (Böhme 2006: 131). Autor pos³uguje siê
wiêc klasycznym pojêciem rozumienia [Verstehen], ale szczególnego rodza-
ju: przedrefleksyjnym, bliskim Anthony�ego Giddensa poziomowi �wiado-
mo�ci praktycznej (Giddens 2003: 45), nieodzwierciedlonym w jêzyku. Takie
rozumienie jest wiêc momentalne, symultaniczne i ca³o�ciowe, nastêpuje
od razu, przez co linearna, narracyjna natura jêzyka okazuje siê niezbyt
adekwatna do jego odtworzenia. W moim odczuciu ta w³a�nie w³a�ciwo�æ,
a tak¿e ulotno�æ atmosfery, która trwa tylko tyle, ile bezpo�rednia relacja aktora
spo³ecznego z miejscem (i � dodajmy � innymi aktorami ludzkimi i pozaludzki-
mi w tym miejscu), sprawiaj¹, ¿e kategoria atmosfery jest obecnie w socjologii
tyle¿ trudna, co poci¹gaj¹ca.

1 Osobnym problemem, którego tutaj nie podejmujê, by³aby atmosfera atrakcji turystycznych. Cie-
kawe jest, czy owa turystyczna atmosfera jest ka¿dorazowo specyficzna, czy te¿ ma ogólny rys �tury-
styczno�ci�.
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Atmosfera jako jako�æ wykreowana
oraz metodologia jej badania

Jak twierdzi Juhani Pallasmaa, obecna architektura nastawiona jest na
produkowanie wra¿eñ, a w³a�ciwie wrêcz na manipulowanie wra¿eniami
odbiorców i osi¹ganie wykalkulowanych efektów. Niebagatelnym, choæ nie
jedynym zamierzeniem jest tutaj promocja samego projektanta. Tak rozu-
miana architektura, mówi¹c wprost, ma kolonizowaæ umys³owe przestrze-
nie u¿ytkowników, maskuj¹c przy tym mniej lub bardziej skutecznie wyzysk
polityczny i ekonomiczny (Pallasmaa 2014). W¹tek ten, nazywany przeze
mnie emancypacyjnym, eksploatuje mocno tak¿e socjologia architektury,
wskazuj¹c na wytwarzanie i podtrzymywanie przez zabudowê nierówno�ci
spo³ecznych i segregacji przestrzennej grup niepo¿¹danych na przyk³ad ze
wzglêdu na status materialny, p³eæ, wiek czy etniczno�æ (£ukasiuk 2011).

Analizy socjologiczne, które chcia³abym w tym kontek�cie przywo³aæ,
koncentruj¹ siê na planowaniu i produkowaniu atmosfer zarówno nowo
powstaj¹cych miejsc, jak te¿ architektury rewitalizowanej. Metodologiczn¹
drog¹ dostêpu do rozpoznania atmosfer s¹ tu g³ównie wywiady pog³êbione
z projektantami, architektami i ekspertami, w których pyta siê o zamierzenia
w tym wzglêdzie i ich realizacjê, ale równie¿ wywiady z u¿ytkownikami ba-
danych obiektów. Achim Hahn z zespo³em, w swoim projekcie Erlebnisland-
schaft � Erlebnis Landschaft prowadzonym na Technicznym Uniwersytecie
w Dre�nie, bada³ dwa parki rozrywki: Belantis oraz Kulturinsel Einsiedel.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy by³y za³o¿one przez
projektantów cele oraz u¿yte techniki prowadz¹ce do wykreowania krajo-
brazów prze¿yæ/ prze¿ycia krajobrazów przez go�ci. Jak wskazuje Hahn, tego
typu miejsca, obok swojej funkcji wyra¿aj¹cej siê w dostarczaniu pewnych
(do)�wiadczeñ, maj¹ za zadanie oferowaæ tak¿e image, nastroje i atmosfery
niejako zaprogramowane przez designerów i anga¿uj¹ce emocjonalnie u¿yt-
kowników (Hahn red. 2012a).
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Park rozrywki Belantis, Dolina Faraonów, fot. www.belantis.de/de/themenwelten/
tal-der-pharaonen

Metodologiczna procedura dostêpu wykorzystana w tym badaniu opie-
ra³a siê na indywidualnych wywiadach prowadzonych w dwóch grupach �
z u¿ytkownikami w ich domach po odwiedzinach w parku oraz z designe-
rami i planistami. W obu przypadkach wa¿ne dla badaczy by³o odniesienie
biograficzne, pozwalaj¹ce powi¹zaæ opisy prze¿yæ w parku rozrywki z ca-
³o�ciow¹ struktur¹ prze¿yæ badanego. Autorzy wyeksplikowali przy tym
jednoznacznie ograniczenia, jakie dostrzegli w badaniu tego typu fenome-
nów, pisz¹c: �Empiryczne badanie prze¿yæ, odczuæ i nastrojów tym ró¿ni
siê od innych badañ, ¿e pojawienie siê ich przedmiotu, tu ogólnie: stanów
emocjonalnych, nie da siê udowodniæ. To, jak kto� siê czuje pod wp³ywem
pewnego uczucia czy pewnego nastroju, nie daje siê zaobserwowaæ ani
zmierzyæ przy u¿yciu technicznej aparatury. Musieli�my zatem zdaæ siê na
to, ¿e badany opowie nam prawdziwie, jak to by³o u niego »emocjonalnie«,
gdy np. odwiedza³ poszczególne miejsca w parku Belantis. [�] �wiat,
w którym pojawiaj¹ siê nastroje i odczucia, nie jest �wiatem specjalnie za-
daniowanych obserwatorów ani �wiatem d¹¿¹cym do przyczynowo-skut-
kowych wniosków. Nasi badani nie stali siê na nasze zlecenie detektywami
pod¹¿aj¹cymi przez krajobrazy po tropach swoich emocji� (Hahn 2012a:
22�23). Spostrze¿enia te wydaj¹ siê niezwykle wa¿ne z metodologicznego
punktu widzenia, kwestionuj¹ bowiem wymóg dowodliwo�ci i powtarzal-
no�ci procedur badawczych.
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Powi¹zanie atmosfery z prze¿yciem [das Erlebnis] zgodne jest z proble-
matyzacj¹ pojêcia u Hermanna Schmitza. Natomiast za Josefem Königiem,
Hahn wprowadzi³ metodologicznie znamienne, pobrzmiewaj¹ce psychoana-
litycznie za³o¿enie, ¿e �to, co prze¿yte mo¿e staæ siê prze¿yciem dopiero
wówczas, gdy zostanie opowiedziane jako to w³a�nie prze¿ycie z uwzglêd-
nieniem jego znaczenia� (ibidem, s. 21). Podstaw¹ dla tych narracji jest pew-
na intersubiektywnie podzielana praktyka jêzykowa: �»W publicznej prze-
strzeni« jêzyka potocznego do�wiadczenia z w³asnymi odczuciami i nastrojami
mog¹ byæ wi¹¿¹co wymieniane. Ka¿dy z nas nauczy³ siê kiedy�, czym s¹ prze-
¿ycia, czym nastroje, tak samo jak nauczyli�my siê u¿ywaæ s³ów »my�leæ«
albo »krajobraz«� (ibidem, s. 23). Poniewa¿ wdra¿amy siê do u¿ywania okre-
�leñ danych wyra¿eñ w okre�lonych warunkach, przeto nie trzeba swoich
interlokutorów uczyæ dodatkowo o tych warunkach; one same okre�laj¹ czy
dopowiadaj¹ odcienie w u¿yciu. Co wiêcej, prze¿ycie nie jest obserwowane
podczas prze¿ywania, a wiêc wa¿na staje siê mo¿liwo�æ zwerbalizowania tych
pok³adów [Ablagerungen], które zaistnienie prze¿ycia pozostawi³o w cz³o-
wieku odwiedzaj¹cym dane miejsce. �Takie sedymenty [Sedimente] nazywamy
prze¿yciami albo do�wiadczeniami� (ibidem, s. 24). Innymi s³owy, w przypad-
ku odwiedzaj¹cych badacze starali siê odtworzyæ prze¿ycie przyswojone,
zapamiêtane, �obrobione� jêzykowo i w³¹czone w strukturê prze¿yæ osoby
badanej, na przyk³ad odwo³uj¹c siê do jej narracji o wizytach w innych tego
rodzaju miejscach.

Tym rozstrzygniêciem Hahn unikn¹³ trudno�ci stwarzanej przez za³o¿e-
nie, ¿e atmosfery trzeba osobi�cie do�wiadczyæ i byæ ni¹ aktualnie owianym,
i ¿e jest to doznanie przed- albo nie�wiadome, oraz zaproponowa³ episte-
mologiczny klucz do metodologicznej procedury wywiadu. W opisywanym
badaniu wywiady biograficzne przeprowadzane by³y z odwiedzaj¹cymi park
i z jego planistami; zahaczano w nich o wspomnienia z dzieciñstwa w swo-
bodnych skojarzeniach z prze¿yciami krajobrazowymi. W ten sposób bada-
cze poszukiwali powi¹zañ przyczynowych, stymulacji do okre�lonych zami-
³owañ, preferencji itd. Jak konkluduj¹ autorzy analiz, uruchamiane prze¿ycia
mog³y byæ uruchomione dlatego, ¿e takich w³a�nie prze¿yæ odwiedzaj¹cy po-
szukiwali, na takie siê otwierali i takie dla parku rozrywki zak³adali.
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Sala koronacyjna �ludu turisedyjskiego� w parku przygody Einsiedel, fot.
www.kulturinsel.com/pl/lud-turisede.html#c15384

Z kolei badania Hanny Kathariny Göbel koncentruj¹ siê wokó³ trzech zre-
witalizowanych obiektów w Berlinie, które autorka nazywa urban ruins: Café
Moskau (modernistyczna, monumentalnej wielko�ci kawiarnia z restauracj¹
z 1964 r.), Pa³ac Republiki, czyli Volkspalast (zbudowany w 1976 r. na miejscu
zburzonego zamku Hohenzollernów, u¿ywany jako pa³ac ludowy, nazywany
prze�miewczo Ericha sklepem z lampami � Erichs Lampenladen2 ), E-Werk (sta-
cja transformatorowa z 1886 r.). Autorka poprzez wywiady z miejskimi designe-
rami: planistami, inwestorami, architektami, animatorami kultury stara³a siê
zrekonstruowaæ za³o¿enia, jakie przy�wieca³y rewitalizacji, a tak¿e stoj¹ce za nimi
motywacje i przekonania, w tym � co do�æ istotne � przekonania na w³asny
temat, na temat roli profesjonalistów w planowaniu i kreowaniu atmosfer. Szcze-
gólnym polem zainteresowañ sta³o siê tu napiêcie pomiêdzy eksperckimi dys-
kursami i teoriami dobrze znanymi badanym specjalistom a pragmatyk¹ rearan-
¿acji. Wszystkie badane obiekty zosta³y przeadresowane, zmieni³y siê profile
u¿ytkowania i u¿ytkowników, zmieni³o siê ich przeznaczenie (tak¿e w sposób
nietrwa³y, gdy¿ mog³o to byæ u¿yczanie powierzchni pod czasowe projekty),
a wiêc pierwotna stabilno�æ zosta³a zast¹piona przez tymczasowo�æ, akcyjno�æ,
adaptatywno�æ, wreszcie � nawet destrukcjê. Budynki zosta³y wykreowane na
miejsca modne, przeznaczone do celów rozrywkowych, konsumpcyjnych, kul-
turalnych, ich niejawn¹ funkcj¹ by³o tak¿e wzmacnianie awangardowego, life-
stylowego przekazu i promocja projektów offowych (Göbel 2015). Jak siê oka-

2 Od imienia Ericha Honeckera, ostatniego przywódcy socjalistycznej Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej.
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zuje, niezbywalnym atutem konsumpcyjnym badanych obiektów by³a ich hi-
storyczno�æ, a wiêc status miejskich ruin i kapita³ przesz³o�ci; pozwala³ on na
kulturow¹ in¿ynieriê pamiêci (ibidem). W ujêciu samej autorki chodzi o to,
�[�] jak zrujnowana materia posiada atmosferow¹ sprawczo�æ w miejskich
praktykach ponownego wykorzystania. [�] Niniejsza ksi¹¿ka bada epistemo-
logie tych estetyk do tego miejsca, gdzie pada pytanie, jak designerzy dzia³aj¹
jako spo³eczni i kulturowi in¿ynierowie, by rozwin¹æ kompetencje estetyczne
pozwalaj¹ce zaj¹æ siê owymi materialnymi pozosta³o�ciami w mie�cie. A tak¿e
�ledzi, jak design tych kulturowych miejsc pamiêci rozwija siê w kontek�cie
atmosfer� (ibidem, s. 4).

Berlin, Pa³ac Republiki, fot. abapublicart.wordpress.com/2011/09/05/zweifel/

Komentuj¹c opisane powy¿ej badania, trzeba odnotowaæ napiêcie po-
wstaj¹ce miêdzy pierwotnymi, fenomenologicznymi definicjami atmosfery
a epistemologi¹ dostêpu do nich, warunkowan¹ przez procedury metodolo-
giczne. Innymi s³owy, z jednej strony mamy ulotne, aktualne, synestetyczne
ow³adniêcie (warto zapytaæ: czyje? Czy to badacza i innych u¿ytkowników
bêdzie takie samo?), a z drugiej � po�redni dostêp do niego poprzez opraco-
wan¹ jêzykowo, kierowan¹ pytaniami badacza narracjê ex post.

Zdaniem Martiny Löw atmosferê da siê badaæ poprzez obserwacjê uczest-
nicz¹c¹ i gêsty opis3 , wskazuj¹c tym samym na aktualne zaanga¿owanie ba-

3 W odpowiedzi na pytanie autorki, w trakcie warsztatów Arbeitsgruppe Architektursoziologie przy
Deustche Gesellschaft für Soziologie, Bielefeld 2012.
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dacza w odbiór atmosfery, nie za� tylko rekonstruowanie jej z wypowiedzi
do�wiadczaj¹cych j¹ osób b¹d� tych, które uczestniczy³y w jej projektowa-
niu. Te ostatnie s¹ cennymi rozmówcami jako �wiadomi designerzy atmos-
fer, co czyni pozyskany materia³ nasyconym informacyjnie przemy�lanymi
sformu³owaniami, jednak¿e nie pozwala na rekonstrukcjê tych atmosfer, które
s¹ niczyjego projektu, niczyjego autorstwa.

Kulturowe komponenty atmosfery

Techniki zarz¹dzania atmosferami mo¿na umie�ciæ miêdzy cliché a po-
tencjalno�ciami, jak zatytu³owa³ Stefan Nothnagel swoj¹ analizê wywiadów
z projektantami parków rozrywki. To rozró¿nienie wydaje mi siê nawet bar-
dziej inspiruj¹ce, ni¿ jawi siê w zamy�le autora. Nothnagel wyró¿ni³ dwie
praktyki projektowania atmosfer, opieraj¹ce siê na ró¿nych przekonaniach
i operuj¹ce odmiennymi narzêdziami. Technika cliché zak³ada operowanie
jakim� kulturowo znacz¹cym elementem (jak piramida w przypadku parku
Belantis) w otoczeniu pasuj¹cych do niego dodatków (jak nawo³ywanie
muezina, minaret), który ma prowokowaæ u odbiorców okre�lone, zapro-
gramowane nastroje. Produkowanie prze¿yæ w tym wypadku pos³uguje siê
czytelnym bod�cowaniem, odbywa siê na zasadzie przyczynowo-skutkowej,
takie jest bowiem wyobra¿enie projektanta o mechanicznej reakcji odbior-
ców w ramach podzielanej kultury nastrojów. Fundamentem drugiej techni-
ki s¹ natomiast potencjalno�ci, jakie stwarza projekt miejsca, by wykorzystaæ
je do bardziej samodzielnego tworzenia prze¿yæ. Potencjalno�ci te zawieraj¹
siê jednak wci¹¿ w ograniczonym spektrum prze¿yæ oczekiwanych w takich
miejscach, jak park rozrywki. Przy czym w wypadku obu technik owe prze-
¿ycia, które projektanci uwa¿aj¹ za najcenniejsze dla go�ci, koncentruj¹ siê
wokó³ odmiany od ¿ycia codziennego, przygody, dobrego nastroju i mi³ego
dnia, a towarzysz¹ca im atmosfera ma odwo³ywaæ siê do dziko�ci, dzieciñ-
stwa, mo¿e czego� szalonego (Nothnagel 2012).

Opisane techniki projektowania atmosfer wskazuj¹ wszak¿e na jeszcze
jeden istotny element, który w moim odczuciu wspó³konstytuuje atmosferê.
Jest nim ów naddatek znaczenia, który nie pojawia siê w czystym odczuwa-
niu sensualnym, który nie jest oczywisto�ci¹ wzrokow¹, s³uchow¹ czy doty-
kow¹. Innymi s³owy, widok czy nawet dotyk piramidy nie by³by tym samym
bez jakiej� wiedzy o Egipcie, cywilizacji faraonów, zwi¹zanych z ni¹ tajemni-
cach, narracjach historycznych, archeologicznych czy turystycznych. Mo¿e
to dotyczyæ wspomnianego elementu, który ma wyzwalaæ prze¿ycia, ale te¿
w ogólno�ci samej idei parku rozrywki (a tak¿e koncertu techno, kawiarni
artystycznej, teatru offowego itd.), gdzie niezbywalnym komponentem at-
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mosfery jest przekonanie o tym, ¿e w tym miejscu/czasie ma byæ w³a�nie
inaczej ni¿ w ¿yciu codziennym. Ta konstatacja przywodzi na my�l przestrzen-
n¹ kategoriê heterotopii Michela Foucaulta. Jak wskazuje francuski filozof,
pewne realnie istniej¹ce miejsca, zazwyczaj jako� wydzielone, mo¿liwe s¹ do
zinterpretowania jedynie wówczas, gdy dysponujemy wiedz¹ o ich specjalnym
statusie. S¹ one sub�wiatami, ma³ymi uniwersami, gdzie czas p³ynie w innym
rytmie (heterochronia), a sam ich wygl¹d, aran¿acja ani inne cechy fizyczne
nie dekoduj¹ wyczerpuj¹co ich funkcji (Foucault 1986). Jak twierdz¹ Mat-
thias Däumer, Annette Gerok-Reiter i Friedemann Kreuder: �[�] heteroto-
pia stanowi wiêc podkategoriê nie-miejsca [Unort], która charakteryzuje siê
tym, ¿e po pierwsze, jest zale¿na od konkretnego kulturowego kodowania
danego miejsca, a po drugie, zyskuje istnienie poprzez zmianê p³aszczyzny
ujmowania z bazowej na �wiadom¹ kulturowo� (Däumer, Gerok-Reiter,
Kreuder 2010: 15). Jako sugestywny przyk³ad autorzy analizuj¹ cmentarz,
którego sakralne znaczenie i specjalny status ³¹cz¹cy ze �wiatem umar³ych
nie da siê odkodowaæ z samej fizyczno�ci parceli obsadzonej drzewami.
Podobnym tropem sz³a my�l Gernota Böhmego, kiedy analizowa³ atmosfe-
rê ko�cio³ów, odwo³uj¹c siê do wra¿eñ ca³kiem sensualnych, jak przyt³u-
mione o�wietlenie, przestrzenno�æ, kamienno�æ, cisza lub muzyka organo-
wa, ale tak¿e na przyk³ad trudno opisywalna w kontek�cie zmys³ów
podnios³o�æ. Co wiêcej, autor w poczuciu niewyczerpania tematu do³o¿y³
do tego wyliczenia dodatkowy aspekt, który nazwa³ genius loci. �Przestrzenie
ko�cielne pozostaj¹ przestrzeniami ko�cielnymi nawet bez liturgicznego u¿yt-
kowania. Ze�wiecczenie ich z regu³y nie dokonuje siê ca³o�ciowo. [�] Pro-
jektanci, którzy okre�laj¹ charakter atmosfer, operuj¹ nie tylko synestezj¹
i sugestiami co do poruszania siê, ale przede wszystkim konwencjonalnymi
aspektami w znakach i symbolach� (Böhme 2006: 149), przestrzeñ ko�cio-
³a podlega wiêc �historycznemu naznaczeniu u¿ytkowaniem liturgicznym�
(ibidem).

Konkluzje. Atmosfery nieprojektowane i niczyje

Rekapituluj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, mo¿na powiedzieæ, ¿e atmos-
fera jest pewn¹ jako�ci¹ relacyjn¹, pojawiaj¹c¹ siê pomiêdzy u¿ytkownikiem
a miejscem lub u¿ytkownikiem a miejscem i innymi u¿ytkownikami. Jej na-
tura jest ulotna i wymaga osobistego odczucia, choæ ma status quasi-obiek-
tywny, wiêc byæ mo¿e da siê j¹ na przyk³ad porównywaæ. Ustanawianie siê
atmosfery jako relacji jest procesem wielozmys³owym, anga¿uje przede wszyst-
kim wzrok i dotyk, ale tak¿e s³uch, wêch, a nawet takie nieoczywiste zmys³y,
jak zmys³ proporcji. Jak jednak mo¿na wywnioskowaæ z przywo³ywanych
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powy¿ej opracowañ, charakter atmosfery nie spe³nia siê wy³¹cznie w owych
sensualnych jako�ciach, istniej¹cych pozaintelektualnie, a nawet przedreflek-
syjnie. Nurt rozwa¿añ nad atmosfer¹ prowadzony przez Hermanna Schmit-
za dodaje do tego spektrum tak¿e nastroje wewnêtrzne, jak melancholia czy
od�wiêtno�æ. Co wiêcej, jak dowodzê powy¿ej, do odbioru atmosfery po-
trzebna jest znajomo�æ kodów kulturowych, które stoj¹ za wykorzystanymi
elementami, znakami i symbolami, a tak¿e za ca³o�ciow¹ definicj¹ miejsc
zawart¹ w ich nazwie czy funkcji. Innymi s³owy, do oczekiwanej atmosfery
mo¿na siê emocjonalnie dostroiæ, dekoduj¹c znaki i dysponuj¹c definicj¹
zapowiadaj¹c¹ charakter odwiedzanego miejsca.

Sugestywn¹, �mocn¹� i spójn¹ atmosferê mo¿na zaprojektowaæ na nie-
wielkiej przestrzeni otwartej lub zamkniêtej, jak¹ jest pojedynczy budynek
czy wyizolowany ogrodzeniem park rozrywki. Tutaj wskazanie �autora at-
mosfery� jest ³atwe, a jego wp³yw na ca³o�æ przemo¿ny. Z pewno�ci¹ mo¿na
opisaæ atmosferê zabudowy gentryfikowanej, która wprawdzie jest konstru-
owana podobnie do tej w obiektach budowanych od podstaw, tyle ¿e z u¿y-
ciem zastanych struktur fizycznych i znaczeniowych (symbolicznych). Czy
jednak wiêksze obszary o zró¿nicowanym zarz¹dzie � ulica, s¹siedztwo,
kwarta³ zabudowy, dzielnica, miasto, które nie podlegaj¹ tak skoncentrowa-
nemu wp³ywowi planisty, maj¹ swoj¹ atmosferê? Intuicyjnie odbieramy prze-
cie¿, z pozycji u¿ytkowników, specyficzn¹ atmosferê kurortu w dolnym So-
pocie, biznesowego rozpêdu na Wall Street, postêpuj¹cej schy³kowo�ci
i depopulacji w K³ajpedzie. Zaryzykujê twierdzenie, ¿e na atmosferze w³a-
�nie ufundowana jest znaczna czê�æ literatury, zw³aszcza tej sentymentalnie
odnosz¹cej siê do miast (i �wiatów) utraconych, jakimi s¹ Gdañsk dla Grassa,
Stambu³ dla Pamuka, Wilno dla Mackiewicza.

Jak wskaza³am wcze�niej, atmosfery mo¿na projektowaæ, by przynajmniej
w jakim� stopniu zarz¹dzaæ prze¿yciami u¿ytkowników i manipulowaæ ich
nastrojami. Moje pytanie brzmi jednak � czy tylko wówczas mo¿na mówiæ
o atmosferze? Czy kategoria atmosfery przys³uguje tylko tym miejscom,
w których designer w³¹czy³ j¹ w swój proces projektowy, �wiadomie staraj¹c
siê wywo³ywaæ po¿¹dane przez siebie efekty? Czy wniosek taki by³by raczej
ubocznym skutkiem metodologii badañ, która � operuj¹c technikami s³abo
chwytaj¹cymi subiektywno�æ i ulotno�æ � chêtniej siêga po znane narzêdzia,
jak IDI, dziêki którym udaje siê odtwarzaæ w³a�nie procesy planistyczne i moty-
wacje designerów zrekonstruowane z ich wypowiedzi? Interesuje mnie wiêc,
czy atmosferê maj¹ wszystkie miejsca, a ró¿ni siê ona tylko odcieniem, mo¿e
tak¿e nasileniem, ewentualnie stopniem spójno�ci? Inne ni¿ opisane w ni-
niejszym artykule drogi dostêpu do badania tej ulotnej kategorii wydaj¹ siê
znacznie trudniejsze i mniej �dowodliwe� naukowo.
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By zbadaæ socjologicznie ow¹ nieprojektowan¹ atmosferê � co traktujê
jako zadanie i kolejny krok w moim namy�le nad tym tematem � mo¿na
by³oby porównaæ j¹ do mechaniki powstawania (ale nie do samego) urz¹dzenia
(le dispositiff) Michela Foucaulta, gdzie z elementów materialnych i niemate-
rialnych, fizycznych, prawnych, technologicznych i dyskursywnych, ró¿nych
modyfikacji historycznych i wp³ywów spo³ecznych tworzy siê spleciona ja-
ko�æ o przemo¿nym oddzia³ywaniu na ludzkie ¿ycie. Nie ma tu autora, re¿y-
sera ani designera, a wielo�æ elementów wyklucza czyj¹kolwiek kontrolê
(Foucault 2010). Id¹c tropem mojego toku my�lenia, do tego wyliczenia
doda³abym elementy nietrwa³e, owe ulotno�ci, które mog¹ okazaæ siê nie
tylko aktualnie sugestywne, ale wrêcz dominuj¹ce. W moim przekonaniu
praca nad kategori¹ atmosfery przestrzeni powinna polegaæ na odpowiedzi
na powy¿sze pytania oraz na próbie znalezienia metodologii, która bêdzie
zdolna uchwyciæ tê jako�æ i znale�æ naukowy jêzyk, aby j¹ opisaæ.
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Zielona zmiana w krajobrazie miasta.
Wernakularne ogrody miejskie jako konsekwencja

przemian wizerunku, funkcji i znaczenia zieleni
w przestrzeni publicznej

The aim of this article is to characterise the contemporary image and function of
greenery in urban public space and the process of transformation in this green-
ery over the past century. The paper also presents contemporary trends in the
shaping of urban greenery, trends in line with the process of the urban land-
scape�s vernacularisation. Examples of sites in European cities back up observa-
tions of the role that greenery has in the transformation of the urban landscape
and the constitution of new attitudes among residents. The methods used in-
clude literature studies, case studies of contemporary grassroots initiatives (in-
cluding free-form interviews and unstructured conversations with inhabitants),
inventory of vegetation, and formal analyses of current trends in the designing
of urban greenery at European gardening exhibitions and new urban green spaces.
The examples investigated prove that users prefer garden-like spaces as well as
open and undeveloped areas, featuring natural, non-landscaped spaces. Con-
temporary urban green spaces have numerous new functions, reaching beyond
decoration and nature. They also constitute a tool furthering the integration of
local communities, conducive to the active involvement of local residents in
their development, where mechanisms of participatory democracy are applied.
Keywords: urban greenery, vernacular gardens, participatory democracy, urban
wastelands, free vegetation, creative attitudes

Wprowadzenie

Od pocz¹tku ubieg³ego wieku, kiedy to spo³eczne postulaty prekurso-
rów modernizmu owocowa³y kongresami architektury nowoczesnej (Congrès
International d�Architecture Moderne � CIAM), a w konsekwencji og³osze-
niem w 1933 r. Karty ateñskiej, dokumentu stanowi¹cego fundament archi-
tektury spo³ecznej XX w., krajobrazowi miasta powierza siê �odpowiedzial-
no�æ� za naprawê nierówno�ci spo³ecznych i wykluczenia1 . Idea osiedla

SOCIETAS/COMMUNITAS 2(26) 2018

Artyku³y i studia

BEATA JOANNA GAWRYSZEWSKA

1 Krajobraz jest tu rozumiany nie tylko jako t³o do urbanistyki, ale zgodnie ze wspó³czesnymi definicja-
mi jako przestrzeñ, w której interakcja elementów przyrodniczych i antropogenicznych jest postrzegana
jako ca³o�æ. Europejska Konwencja Krajobrazowa z 20 pa�dziernika 2000 r. definiuje krajobraz jako �ob-
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spo³ecznego, którego immanentn¹ czê�ci¹ by³a zieleñ osiedlowa, leg³a u pod-
staw wspó³czesnego my�lenia o mie�cie (Gawryszewska, Wilczyñska 2016).
Inspiracj¹ by³a dla niej koncepcja miasta ogrodu � idealnego po³¹czenia walo-
rów miasta i wsi, umieszczaj¹ca mieszkañca nowoczesnego miasta w krajobra-
zie pe³nym zieleni, w domach otoczonych ogrodami (Howard 1902). W sys-
tem terenów zieleni, oprócz zieleni osiedlowej, wchodzi³y ogrody podwórkowe,
parki osiedlowe i miejskie, ale równie¿ ogrody dzia³kowe i przestrzenie nie-
zagospodarowane w mie�cie, po czê�ci nieformalnie wykorzystywane na spo-
tkania towarzyskie, po czê�ci za� zapewniaj¹ce mieszkañcom miasta poczucie
bezpieczeñstwa przyrodniczego, nazwane w 1984 r. przez Edwarda O. Wilso-
na biofili¹ (Wilson 2009). W ci¹gu minionego stulecia tereny zieleni miej-
skiej, oprócz umocnienia siê w ich oczywistej roli przyrodniczej, coraz sku-
teczniej przejmowa³y funkcjê przestrzeni spo³ecznych. Normatywy zieleni
okre�la³y powierzchnie, które musia³y byæ przeznaczane dla jednego miesz-
kañca, zapewnia³y niezbêdn¹ ilo�æ zieleni stanowi¹c¹ podstawê wspó³czesne-
go my�lenia o mie�cie zielonym jako zdrowym �rodowisku ¿ycia. Kiedy po
1989 r. normatywy sta³y siê nieaktualne, mieszkañcy wziêli sprawy w swoje
rêce, broni¹c zieleni miejskiej i domagaj¹c siê jej rozbudowywania.

Wspó³czesna �zielona� zmiana w krajobrazie miasta jest wiêc konsekwen-
cj¹ trwaj¹cego od ponad stu lat procesu umacniania siê zieleni w jej funkcji
spo³ecznej. Architektura krajobrazu sta³a siê instrumentem pracy u podstaw.
Krajobraz miejski jako przestrzeñ zamieszkiwania ludzi ma byæ nie tylko zie-
lony, ma byæ inkluzywny, wspieraj¹c demokratyczne procesy w³¹czania wszyst-
kich u¿ytkowników w jego kreacjê (Gawryszewska 2013: 27�28). Ma byæ
zrównowa¿ony (sustainable), umo¿liwiaj¹c stabilny wzrost gospodarczy,
podtrzymuj¹c jednocze�nie zachodz¹ce w nim procesy przyrodnicze i spo-
³eczne. Ma wreszcie byæ rezylientny (resiliant), czyli elastycznie reaguj¹cy na
wymagane od niego i zamieszkuj¹cej go zbiorowo�ci zmiany, skutecznie opie-
raj¹c siê zawirowaniom ekonomicznym, a jednocze�nie daj¹c mieszkañcom
solidn¹ podstawê ich codziennej aktywno�ci (Pickett, Cadenasso, McGrath
2013). Wspó³czesna rola zieleni miejskiej jest wi¹zana z takimi koncepcjami,
jak idea krajobrazu pracuj¹cego Petera F. Cannavò, który próbuje pogodziæ
ze sob¹ eksploatacjê i ochronê krajobrazu, twierdz¹c, ¿e ³¹czenie spo³ecz-
nych i ekologicznych funkcji przestrzeni jest mo¿liwe (Cannavò 2007).

Równie¿ ro�liny, pierwszoplanowi, choæ �pozaludzcy� aktorzy tego spek-
taklu nie ograniczaj¹ swej roli, jak dawniej, tylko do bycia podziwianymi

szar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem dzia³ania i interakcji czynników przyrodni-
czych i/lub ludzkich�. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162, poz. 1568 z pó�n. zm.) znajdujemy nastêpuj¹c¹ definicjê: �przestrzeñ historycznie ukszta³towana
w wyniku dzia³alno�ci cz³owieka, zawieraj¹ca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze�).
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dekoracjami miejskiego salonu. Wspó³cze�nie ro�liny oczyszczaj¹ powietrze,
ziemiê i wodê w programach rewitalizacyjnych, �ucz¹� w projektach eduka-
cyjnych, s¹ narzêdziami terapii i rehabilitacji w ogrodach hortiterapeutycz-
nych2. Propagatorzy powszechnej ju¿ w du¿ych miastach uprawy warzyw
nie tylko agituj¹ na rzecz zdrowego trybu ¿ycia i przekonuj¹ do odpowied-
niej diety, ale pokazuj¹ nowy model stylu ¿ycia kategorii spo³ecznej nazwa-
nej przez Richarda Floridê klas¹ kreatywn¹ (Florida 2010). Proaktywna
zmiana w wizerunku zielonych przestrzeni publicznych wspó³czesnych miast
sta³a siê narzêdziem stymulowania postaw kreatywnych mieszkañców, wy-
zwalaj¹c w ludziach potencja³ tworzenia, nie tylko eksploatowania terenów
zieleni.

W artykule zosta³a podjêta próba scharakteryzowania wspó³czesnego
wizerunku, funkcji i znaczenia zieleni w przestrzeni publicznej miasta i pro-
cesów przemian tej zieleni na przestrzeni minionego wieku. Zosta³y te¿ przed-
stawione wspó³czesne tendencje kszta³towania zieleni w mie�cie, wpisuj¹ce
siê w proces wernakularyzacji krajobrazu3. Obserwacje roli zieleni w prze-
mianach krajobrazu miasta i konstytuowaniu siê nowych postaw mieszkañ-
ców poparte zosta³y przyk³adami wybranych miejsc w miastach europejskich.

Zastosowane metody, oprócz studiów literaturowych, obejmowa³y stu-
dia przypadków terenów zieleni kszta³towanej oddolnie (8 ogrodów spo-
³eczno�ciowych, 6 przyk³adów zieleni w osiedlach mieszkaniowych, 2 przy-
padki dzia³añ rewitalizacyjnych i interwencyjnych s³u¿¹cych rehabilitacji
krajobrazu w polskich miastach, g³ównie w Warszawie), a tak¿e prezentacje
wspó³czesnych trendów w projektowaniu zieleni miejskiej na europejskich
wystawach sztuki ogrodowej i realizacje terenów zieleni miejskiej w Europie.

Analizie zosta³y równie¿ poddane gatunki ro�lin zinwentaryzowane w ba-
danych obiektach zieleni kszta³towanej oddolnie, w celu ustalenia sposobów
uprawy, projektowania kompozycji oraz wyborów rodzajów i gatunków ro-
�lin tworz¹cych wizerunek wspó³czesnej zieleni miejskiej. Obserwacje prze-
mian wizerunku zieleni zosta³y uzupe³nione o nieformalne rozmowy i wy-
wiady swobodne z mieszkañcami (od 2 do 13 wywiadów w ka¿dym obiekcie,
zwykle 10) oraz obserwacjê preferencji i sposobów u¿ytkowania przestrzeni

2 W ostatnich latach, zwykle przy siedzibach organizacji pozarz¹dowych powstaj¹ ogrody edukacyj-
ne, umo¿liwiaj¹ce publiczno�ci uczestniczenie w uprawie ro�lin. Podobnie uprawa ogrodów przez pensjo-
nariuszy o�rodków opieki zdrowotnej jest uznawana za skuteczny �rodek wspomagania terapii (por. P³o-
szaj-Witkowska 2014).

3 Wernakularyzacj¹ nazywam proces przejmowania dzia³añ dotycz¹cych kszta³towania krajobrazu
przez jego u¿ytkowników � mieszkañców, w znakomitej wiêkszo�ci niemaj¹cych do tego przygotowania
teoretycznego ani wcze�niejszych w tej materii do�wiadczeñ (na podstawie definicji architektury werna-
kularnej zamieszczonej w Encyklopedii PWN, gdzie tym terminem okre�la siê architekturê projektowan¹
i budowan¹ przez nieprofesjonalistów).
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miejskich. Mieszkañcy i aktywi�ci uprawiaj¹cy ogrody byli pytani o historiê
ich ogrodu, liczbê osób zaanga¿owanych w jego uprawê, a tak¿e powody
jego za³o¿enia i stosowania w nim takich, a nie innych gatunków ro�lin.

Dla scharakteryzowania spontanicznie przebiegaj¹cych procesów prze-
mian zieleni w miejscach zamieszkania, spo�ród licznych terenów badanych
przez zespó³ Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW pod kierunkiem autorki,
wybrane zosta³y (z powodu ograniczonej objêto�ci tekstu) tylko niektóre
obiekty, reprezentatywne dla swoich czasów i dla omawianej problematyki,
pokazuj¹ce spektrum stosowanych rozwi¹zañ lub znane jako miejsca, gdzie
w wyniku dzia³ania mieszkañców pojawi³y siê ogrody. Aby ukazaæ najnow-
sze trendy w architekturze krajobrazu, autorka pos³u¿y³a siê realizacjami
z presti¿owych i opiniotwórczych festiwali sztuki ogrodowej w Europie: Chau-
mont nad Loar¹ we Francji, Chelsea Flower Show w Wielkiej Brytanii i Bun-
desgardenshau w Niemczech4 .

Kwiaty. Miejskie ogrody wernakularne
w osiedlach mieszkaniowych

Na li�cie obszarów poddanych analizie znalaz³y siê przede wszystkim
urz¹dzone przez mieszkañców ogrody w osiedlach mieszkaniowych. Zmia-
nê wizerunku, funkcji i znaczenia zielonych obszarów miejskich zapocz¹tko-
wa³o modernistyczne osiedle spo³eczne i jego system zieleni, który przesun¹³ punkt
ciê¿ko�ci z elitarnego, XIX-wiecznego parku miejskiego na ogólnodostêpne
przestrzenie publiczne towarzysz¹ce zamieszkiwaniu. Na pocz¹tku w osiedlach
mieszkaniowych nikt nie zak³ada³ mo¿liwo�ci oddolnego kszta³towania prze-
strzeni. W pierwszej po³owie XX w. mia³a ona charakter ca³kowicie sforma-
lizowany, w drugiej � mo¿na ju¿ by³o obserwowaæ procesy partycypacyjne,
prowadz¹ce do powstawania ogrodów, które projektowali i urz¹dzali sami

4 Przytoczone w tek�cie obserwacje by³y prowadzone w ramach badañ nad wizerunkiem ogrodu
w krajobrazie zamieszkiwanym w latach 2002�2016 w nastêpuj¹cych obiektach: a) osiedla mieszkanio-
we: � osiedle domów robotniczych z drugiej po³owy XIX w. w ̄ yrardowie, zbudowane zgodnie z ideami
miasta ogrodu (opisywany stan z lat 2000�2005) (10 wywiadów); � osiedle Warszawskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej ¯oliborz Centralny (inwentaryzacje i wywiady prowadzone w latach 2002�2004) (13
wywiadów); � osiedle z lat piêædziesi¹tych na warszawskiej Woli (ul. Staszica, Wawelberga) (opisywany
stan z 2013 r.) (10 wywiadów); � osiedle Ursynów Pó³nocny, typowy przyk³ad produktu fabryki domów
(obserwacje i wywiady prowadzone w latach 2010�2013) (10 wywiadów); � osiedle Fort S³u¿ew z lat
dziewiêædziesi¹tych XX w. (obserwacje i rozmowy prowadzone w 2016 r.); � osiedle Kabaty powsta³e na
prze³omie XX i XXI w. (obserwacje i wywiady z mieszkañcami prowadzone w latach 2012�2013) (10
wywiadów); b) podwórka przy kamienicach � poznañskie Je¿yce z pocz¹tku XX w. (nieformalne rozmowy
z mieszkañcami i obserwacje prowadzone w 2014 r.); c) ogrody spo³eczno�ciowe i dzia³kowe: � w Warsza-
wie (Jazdów); � w Lizbonie (Telheiras); � w Birmingham (Edible Eastside, Coplow Street Grow Site); �
KIPOS w Salonikach w ramach akcji COST TU1201 Urban Allotment Gardens in European Cities.
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mieszkañcy, bez udzia³u projektanta, na miejscu urz¹dzonej zieleni publicz-
nej (Brukalska 1948; Gawryszewska 2013: 88�89).

Osiedle Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej ¯oliborz Centralny od
lat stanowi przedmiot badañ naukowych ze wzglêdu nie tylko na modelow¹
architekturê prospo³eczn¹, ale wyj¹tkowe relacje mieszkañców, widoczne
go³ym okiem w przestrzeniach publicznych � podwórkach, które nazywaj¹
dziedziñcami, i w parku osiedlowym5. Pytani o poziom satysfakcji z zamiesz-
kiwania i o ocenê jako�ci terenów osiedlowych mówi¹, ¿e bardzo dobrze siê
tu mieszka, bo wszyscy siê znaj¹ i ¿e za nic nie zamieniliby swojego osiedla
na inne6.

W tym samym miejscu mo¿na by³o obserwowaæ trwaj¹c¹ od blisko 90 lat
naturaln¹ ewolucjê zieleni na dziedziñcach, pocz¹wszy od tradycyjnych, urz¹-
dzonych odgórnie, tj. zaprojektowanych przez projektantów i zbudowanych
na zlecenie administracji osiedla terenów rekreacyjnych, po ogrody kszta³to-
wane oddolnie, przez mieszkañców. Fragmenty przestrzeni urz¹dzonej przez
mieszkañców zyskiwa³y wizerunek ogrodów przydomowych dziêki zastoso-
wanym gatunkom i rodzajom ro�lin, typowym nie dla zieleni miejskiej, a w³a-
�nie dla ogrodu przydomowego (Gawryszewska 2013: 69�70). Posadzono
kwitn¹ce krzewy (np. ró¿e, z³otliny, rododendrony, hortensje), ro�liny zielne
wieloletnie (m.in. piwonie, ostró¿ki, dalie, kosaæce, liliowce, jukki, rudbe-
kie, je¿ówki, tulipany, krokusy, konwalie) oraz jednoroczne i dwuletnie (mal-
wy, cynie, onêtki, nagietki, aksamitki, bratki, stokrotki, pelargonie i petu-
nie). Kompozycjê uzupe³nia³y kojarz¹ce siê z ogrodem przydomowym
zimozielone krzewy (bukszpany, cisy, ¿ywotniki, ja³owce).

W zabudowie z lat piêædziesi¹tych XX w. na warszawskiej Woli rów-
nie¿ nast¹pi³ proces oddolnego powstawania ogrodów, których forma ule-
g³a w dodatku dywersyfikacji na u¿ytkow¹ i ozdobn¹. Przy wej�ciu do klatek
schodowych mieszkañcy urz¹dzili dekoracyjne rabaty kwiatowe, a po dru-
giej stronie budynku, w przestrzeni wspólnego podwórka � ogrodzone wy-

5 Osiedle WSM ̄ C wybudowane w latach 1925�1954, zaprojektowane w okresie miêdzywojennym
przez Barbarê i Stanis³awa Brukalskich, uczestników kongresów CIAM. W koncepcji urbanistycznej osie-
dla autorzy zawarli trzy komplemetarne wzglêdem siebie systemy: zieleni, komunikacji i us³ug. Budynki
mieszkalne zosta³y zlokalizowane wzglêdem siebie tak, ¿e tworz¹ tzw. kolonie otaczaj¹ce zielone dziedziñ-
ce. Kolonie po³¹czone s¹ ze sob¹ ulicami, wzd³u¿ których posadzono aleje drzew prowadz¹ce do parku
osiedlowego (por. Brukalska 1948 [2006]).

6 W latach 2002�2004 na terenie kolonii II, III, IV, V, VII, VIII i IX osiedla WSM by³y wykonywane
inwentaryzacje zieleni i infrastruktury osiedlowej (Gawryszewska, Potkañska-Grzeszczak 2003; Gawry-
szewska, Pi³ko 2004). Autorki inwentaryzacji Beata J. Gawryszewska i Anna Potkañska-Grzeszczak przepro-
wadzi³y wywiady swobodne z mieszkañcami, pytaj¹c o poziom ich satysfakcji z zamieszkiwania i o ocenê
jako�ci terenów osiedlowych. Przeprowadzono wtedy 10 takich wywiadów z osobami napotkanymi na
dziedziñcach (8 kobiet i 2 mê¿czyzn w wieku 25�75 lat). W 2016 r. w celu zweryfikowania informacji
autorka przeprowadzi³a jeszcze 3 wywiady.
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sokimi ¿ywop³otami (siêgaj¹cymi powy¿ej wzroku przechodnia) rabaty wa-
rzywne, a przy nich miejsca do wypoczynku na ³aweczkach i le¿akach. Mamy
wiêc tu do czynienia z otwartym na widok publiczny ogrodem dekoracyj-
nym, kwiatowym i zamkniêtym � warzywnym, co przypomina typow¹ struk-
turê przestrzeni ogrodu przydomowego w zabudowie jednorodzinnej (ibi-
dem, s. 89�90). Podobne zagospodarowanie mo¿na by³o jeszcze w latach
2000�2005 zobaczyæ w XIX-wiecznym osiedlu robotniczym w ¯yrardowie,
gdzie ca³e podwórka by³y rozparcelowane na indywidualne ogródki dzia³ko-
we dla mieszkañców (Gawryszewska 2011).

Wraz z rozwojem ogrodów osiedlowych na WSM-ie mo¿na obserwowaæ
postêpowanie procesów integracji spo³ecznej i budowania wspólnoty s¹siedz-
kiej (kolonia IV i V WSM). W pierwszym etapie mieszkañcy budowali pod
oknami mieszkañ indywidualne ogródki, w drugim � ju¿ dziêki wspólnym
decyzjom zagospodarowywali �rodek dziedziñca, wprowadzaj¹c tam �ogro-
dowe� nasadzenia. Czêsto te¿ w³a�nie wtedy nastêpowa³a decyzja o zamkniê-
ciu bramy ogrodzenia na klucz. Pytani o to, kto zajmuje siê zieleni¹ na po-
dwórku i kto jest autorem projektu nasadzeñ, mieszkañcy mówili, ¿e to �ich
wspólny ogród i wszyscy wspólnie o niego dbaj¹�7. Opisany sposób postê-
powania jest podobny do urz¹dzania ogrodu przydomowego, gdzie zaczyna
siê od frontowego ogródka pod oknem i przy drzwiach wej�ciowych, ogra-
dza siê i zamyka teren, a pó�niej zagospodarowuje czê�æ rekreacyjn¹ i u¿yt-
kow¹, buduj¹c strukturê przestrzenn¹, która tworzy w krajobrazie charakte-
rystyczny wizerunek ogrodu kojarzonego z zamieszkiwaniem.

W osiedlu Ursynów Pó³nocny zachodz¹ podobne, oddolne procesy kszta³-
towania przestrzeni8. Co ciekawe, podokienne ogródki ozdobne s¹ budowane
wzd³u¿ tak zwanego rdzenia krajobrazowego, czyli przestrzeni towarzysz¹cej
najbardziej uczêszczanym drogom pieszym biegn¹cym przez osiedle (por. Go-
odchild 2008). Chocia¿ ogrody powsta³y tu spontanicznie, trudno oprzeæ siê
wra¿eniu celowego i zorganizowanego budowania zielonego, kwitn¹cego pa-
sa¿u dla uprzyjemnienia sobie i s¹siadom spacerów po osiedlu.

Ostatnie z badanych, najm³odsze osiedle to Fort S³u¿ew � zespó³ domów
dwurodzinnych w zabudowie szeregowej, z lat dziewiêædziesi¹tych XX w. Miesz-
kañcy w³asnymi si³ami urz¹dzili tu nieformalny park osiedlowy. W s¹siedztwie
swoich ogrodów przydomowych, tu¿ za p³otem, na nieurz¹dzonym terenie

7 Cytat pochodzi z wywiadów przeprowadzonych w trakcie wy¿ej opisanych prac inwentaryzacyj-
nych (przypis powy¿ej.) W d³u¿szej rozmowie pada³y oczywi�cie imiona lub nazwiska liderów-ogrodni-
ków, ale podkre�lano, ¿e odpowiedzialno�æ za powstanie i utrzymanie ogrodu podwórkowego by³a podej-
mowana wspólnie.

8 Osiedle w granicach ulic: Dolina S³u¿ewiecka, Pu³awska, Ciszewskiego i alei Rodowicza �Anody�,
zbudowane w latach osiemdziesi¹tych XX w.
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dawnego fortu posadzili drzewa i krzewy, postawili ³awki, altanê, zbudowali
miejsca na ogniska. W rozmowach podkre�lali, ¿e �nic tam nie by³o� i ¿e
�chcieli co� zrobiæ�. Wspominali równie¿ o poczuciu zagro¿enia ze strony
ludzi eksploruj¹cych fort � bezdomnych i pij¹cych alkohol oraz o tym, ¿e
wspólne zagospodarowanie terenu, które zbudowa³o �wiadomo�æ bycia wspól-
not¹, zmniejszy³o poczucie tego zagro¿enia9.

Warto dodaæ, ¿e wszystkie wymienione osiedla zosta³y zaprojektowane
z dba³o�ci¹ o zapewnienie mieszkañcom dostêpu do terenów publicznych po³o-
¿onych w bezpo�rednim pobli¿u mieszkañ. Nie oznacza to jednak, ¿e opisa-
ny proces powstawania ogrodu osiedlowego wymaga szczególnych warun-
ków wyj�ciowych. Jak potwierdzaj¹ przyk³ady innych miejsc, mieszkañcy
podejmuj¹ dzia³ania oddolne w miejscach, gdzie jest to znacznie utrudnione.
Dobr¹ ilustracj¹ s¹ warszawskie Kabaty � tu urz¹dzono ogródki w pasie zie-
leni biegn¹cym wzd³u¿ budynku mieszkalnego z pasa¿em handlowym w par-
terze. Kolejny przyk³ad to poznañskie Je¿yce � tam choæ postêpuj¹cej degra-
dacji budynków i niskiemu standardowi zamieszkiwania towarzysz¹ ci¹g³e
akty wandalizmu, mieszkañcy chêtnie korzystaj¹ ze wsparcia miasta i organi-
zacji pozarz¹dowych, o¿ywiaj¹c rabatami ogrodowymi zniszczone podwór-
ka kamienic (Gawryszewska, Myszka-St¹pór 2016)10. Warunkiem koniecz-
nym jest jedynie dostêp do terenu, za który mo¿na wzi¹æ odpowiedzialno�æ
i urz¹dziæ go wed³ug w³asnego wyobra¿enia i upodobania.

Ro�liny w krajobrazie miasta
i w procesie budowania relacji miêdzyludzkich

Przywo³ane sytuacje s¹ z pewno�ci¹ wyrazem tocz¹cego siê procesu, któ-
ry psychologia �rodowiskowa nazywa terytorializacj¹ zamieszkiwanej prze-
strzeni, z wykorzystaniem ro�lin buduj¹cych wizerunek ogrodu jako oznak
terytorialno�ci (Lewicka 2012: 41; por. Gawryszewska 2013: 10, 28). Trze-
ba jednak zwróciæ uwagê na dokonuj¹cy siê tam jednocze�nie proces nawi¹-
zywania interakcji. Mieszkañcy, pozostaj¹c w relacji z poszczególnymi ro�li-
nami, które sadz¹ i pielêgnuj¹, z którymi nawi¹zuj¹ bliski, niemal intymny
kontakt, które tym samym staj¹ siê �pozaludzkimi�, ale nie mniej rzeczywi-
stymi partnerami w tej relacji (Latour 2009), nawi¹zuj¹ te¿ kontakt z s¹sia-
dami, buduj¹c wiêzi lokalne. W decyzji o wizerunku miejsca i krajobrazu
swojego zamieszkiwania kieruj¹ siê równie¿ pamiêci¹ siêgaj¹cej XIX w. tra-

9 Rozmowy prowadzone z mieszkañcami osiedla w trakcie trzech wizji lokalnych w marcu 2016 r.
10 Dzia³anie prowadzone by³o w ramach projektu �Rewitalizacja w budowie � tworzymy zrêby rewi-

talizacji w Polsce�, akcja �Odmieñ swoje podwórko� w 2014 r.
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dycji zagospodarowania ogrodów przydomowych rabatami kwitn¹cych ro-
�lin11. Ten zaczerpniêty z przestrzeni prywatnej wizerunek krajobrazu, koja-
rz¹cego siê z wolno�ci¹ gospodarowania, bycia gospodarzem �na swoim�,
przeniesiony w realia przestrzeni publicznej osiedla w zabudowie wieloro-
dzinnej, sta³ siê wyró¿nikiem przestrzeni pó³publicznej, miejscem budowa-
nia sfery spo³ecznej przez tworz¹c¹ siê wspólnotê, ale równie¿ wolno�ci przy-
nale¿nej mieszkañcom w kszta³towaniu najbli¿szego krajobrazu. Mamy tu
zatem do czynienia z podejmowaniem i podtrzymywaniem ró¿nych rodza-
jów relacji: z ro�linami, z s¹siadami, wreszcie z tradycj¹ zbudowan¹ przez
poprzednie pokolenia i kultywowan¹ w ogrodzie12.

Ogródek podokienny i wspólny dziedziniec w osiedlu WSM na ¯oliborzu
w Warszawie, fot. B.J. Gawryszewska.

Warzywa. Miejskie ogrody � sposób na terapiê,
socjalizacjê i wkluczenie

Proces przekszta³cania przestrzeni publicznych osiedli mieszkaniowych
w XX w., �terytorializowania ich� przez ogrody mieszkañców, scharaktery-
zowany szerzej w poprzedniej czê�ci, stworzy³ podwaliny widocznych prze-
mian w krajobrazie miasta w XXI w. Pora zatem na przywo³anie przyk³adów
ogrodów dzia³kowych i spo³eczno�ciowych.

11 Autorka nawi¹zuje do teorii wizerunku ogrodu w krajobrazie zamieszkiwanym, czyli zbioru ele-
mentów-znaków, przede wszystkim ro�lin kojarzonych z tradycj¹ ogrodu przydomowego, towarzysz¹-
cych miejscom zamieszkiwanym. Teoria opisuj¹ca elementy semiotyczne (znaki) w obszarze pozalingwi-
stycznym (przestrzeñ zamieszkiwana) zosta³a przedstawiona w: Gawryszewska 2013.

12 Mowa tu o tradycji uprawy ogrodu wywodz¹cej siê z ogrodów przydomowych na przedmie�ciach
i w terenach wiejskich. Por. Gawryszewska 2006: 23�25.
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Plony pozyskiwane z ogrodów dzia³kowych na pocz¹tku XX w. (w mo-
mencie ich powstawania w Europie) odgrywa³y istotn¹ rolê w domowym
bud¿ecie dzia³kowców. Wspó³cze�nie te same ogrody zamieniaj¹ siê w tere-
ny czysto rekreacyjne (Gawryszewska 2006). Ogródki owocowo-warzywne
zyska³y za to status narzêdzia interwencji spo³ecznych i s¹ wykorzystywane
przez w³adze miast oraz organizacje pozarz¹dowe w inicjowaniu procesów
integracji. W Lizbonie w ramach strategii na rzecz bioró¿norodno�ci w 2008 r.
w³adze miasta zdecydowa³y siê rozparcelowaæ czê�æ terenów zieleni w osie-
dlach mieszkaniowych na ogródki dla seniorów i innych mieszkañców chc¹-
cych uprawiaæ w³asne warzywa. Nudne, zaniedbane, niepotrzebnie obszerne
po³acie trawników, które po czê�ci sta³y siê ju¿ nieu¿ytkami miejskimi, zosta-
³y zamienione we wspólnie u¿ytkowane ogródki. Dzia³kowicze, mimo ¿e nie
mogli mieæ w³asnych altanek ani nawet ogrodzeñ (w miejscu, gdzie ogródki
by³y zaplanowane w najbardziej �zindywidualizowanej� formie, jedn¹ altan-
kê i jeden ogród wspó³dzieli³y 4 rodziny), mówili, ¿e �traktuj¹ ten niewielki
kawa³ek ziemi jak w³asny�, a g³ównym powodem sukcesu projektu by³a de-
klarowana przez nich rado�æ z bycia w�ród innych ludzi, na �wie¿ym powie-
trzu, powód do wyj�cia z domu13. Co ciekawe, miejscy architekci krajobrazu
zdecydowali, ¿e maj¹ to byæ w³a�nie ogródki warzywne, a nie kwiatowe i nie
rekreacyjne. Wed³ug nich chodzi o promowanie zdrowej ¿ywno�ci i wspar-
cie bud¿etu seniorów. Inna kwestia, ¿e widok warzywnych ogrodów w �rod-
ku miasta jest modny, architekt krajobrazu, który go promuje, to zwykle
spo³ecznik, dzia³acz miejski, a uprawianie warzyw jest nie tylko oznak¹ zdro-
wego stylu ¿ycia, ale te¿ bliskiej relacji z przyrod¹ i respektowania jej praw.
Maciej £epkowski (2011) zauwa¿a, ¿e relacja miêdzy cz³owiekiem a przyro-
d¹ wyra¿a siê w sposobie wytwarzania ¿ywno�ci. Produkowanie ¿ywno�ci
samodzielnie i lokalnie, blisko miejsca zamieszkania ewokuje postawy pro-
ekologiczne i prospo³eczne. Wpisuj¹c siê w tê narracjê, trzy studentki Uni-
wersytetu w Salonikach postanowi³y za³o¿yæ swój w³asny ogród miejski KI-
POS (po grecku �ogród�) na miejscu dawnego parkingu, jako spo³eczny ogród
warzywny. Wokó³ ogrodu stworzy³a siê wspólnota uprawiaj¹cych go s¹sia-
dów, a w kryminogennej wcze�niej okolicy spad³a przestêpczo�æ14. Warto�æ
dodana procesu zamieszkiwania � tworzenie siê spo³eczno�ci zintegrowanej
wokó³ ogrodu � sta³o siê celem samym w sobie, osi¹ganym dziêki wykorzy-
staniu interakcji ludzi z przestrzeni¹ i uprawianymi ro�linami.

13 Informacje uzyskane przez autorkê w trakcie rozmowy z dwoma dzia³kowiczami w ogrodzie Tel-
heiras w Lizbonie, w trakcie wyjazdu studialnego w ramach akcji COST TU1201, 22 marca 2014 r.

14 Informacje uzyskane od liderek ogrodu Eleftheríi Gavriilídou i Maríi Rítou w Salonikach, w trak-
cie wyjazdu studialnego w ramach akcji COST TU1201, 19 marca 2016 r.
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Ogrody spo³eczno�ciowe (community gardens) budowane w miejscach
zdegradowanych, czêsto na terenach poprzemys³owych, s¹ równie¿ uzna-
nym narzêdziem socjalizacji i resocjalizacji m³odzie¿y ze �rodowisk dysfunk-
cyjnych oraz wkluczenia imigrantów. Takimi ogrodami s¹ Edible Eastside
i Coplow Street Grow Site, które powsta³y w Birmingham, w tzw. gorszych
czê�ciach miasta. Liderzy prowadz¹cy te ogrody, podobne do centrów ani-
macji spo³ecznej, nie kryj¹ wcale, ¿e uprawa warzyw i zió³ jest tylko celem
po�rednim. Wa¿niejsze jest stworzenie miejsca, gdzie ludzie mog¹ przycho-
dziæ, spotykaæ siê, wspólnie opiekowaæ ogrodem. �Warzywa z ogrodu je-
dz¹ tylko wtedy, kiedy ja im je ugotujê. Normalnie to przychodz¹ i jedz¹
chipsy� � skar¿y³a siê liderka prowadz¹ca zajêcia animacyjne w ogrodzie
Edible Eastside15.

Szczególnym rodzajem ogrodów spo³eczno�ciowych s¹ ogrody terapeu-
tyczne, urz¹dzane przy szpitalach, centrach integracyjnych, domach opieki.
Co istotne, chocia¿ uprawianie ogrodu ma znaczenie w rehabilitacji rucho-
wej, jego podstawow¹ zalet¹ jest w³a�nie integrowanie16. Spo³eczno�æ zgro-
madzona przy szpitalu dla umys³owo chorych Martineau Gardens w Birming-
ham obejmuje nie tylko chorych i lekarzy, ale ich rodziny, znajomych, a tak¿e
wielu sympatyków ogrodnictwa miejskiego.

Ogrody spo³eczno�ciowe w Lizbonie (Telheiras) i w Birmingham (Edible
Eastside), fot. B.J. Gawryszewska.

15 Informacje uzyskane od liderki ogrodu Jane Bradley, w trakcie wyjazdu studialnego w ramach
akcji COST TU1201 do Birmingham, 5 wrze�nia 2015 r.

16 Informacje uzyskane od u¿ytkowników w trakcie pikniku w Martineau Gardens, na wyje�dzie
studialnym w ramach akcji COST TU1201 do Birmingham, 5 wrze�nia 2015 r.
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Pszczo³y. Zielony krajobraz miasta jako
scena kszta³towania siê postaw kreatywnych

Ogrody miejskie, których znakiem rozpoznawczym jest uprawa warzyw,
s¹ tak¿e odpowiedzi¹ na kryzys ekonomiczny w Europie po 2008 r. W Pol-
sce po 1981 r. równie¿, jak grzyby po deszczu, powstawa³y �dzikie� ogródki
dzia³kowe. Potrzeba uprawiania kawa³ka ziemi w mie�cie w czasach kryzysu
nie wydaje siê jednak sprowadzaæ wy³¹cznie do poczucia bezpieczeñstwa
¿ywno�ciowego. W Salonikach, na terenie opuszczonej jednostki wojskowej,
z inicjatywy kilku mieszkañców, którzy pewnego dnia po prostu przeciêli
k³ódkê od bramy i zaanektowali teren, powsta³ ogród dzia³kowy PERKA,
zrzeszaj¹cy w obecnej chwili kilkadziesi¹t rodzin. Lider i za³o¿yciel ogrodu
zosta³ zapytany, dlaczego dzia³kowcy nie poprosz¹ o wsparcie w³adz miasta.
Niew¹tpliwie to, co robi¹, jest w³a�ciwe i potrzebne, bo Grecy skutki kryzy-
su finansowego odczuli wyj¹tkowo mocno. Odpowiedzia³, ¿e to, co dla nich
najistotniejsze to� �smak wolno�ci�.17 Ogród jest nie tylko miejscem spotkañ,
miejscem relaksu, powodem do wyj�cia z domu dla wielu bezrobotnych, ale
swego rodzaju refugium, miejscem wolnym od opresji kryzysu. W ogrodzie
odbywaj¹ siê warsztaty ogrodnicze, a oprócz tego sta³ siê on centrum akty-
wizacji bezrobotnych mieszkañców Salonik. Dla wielu z nich jest nowym
sposobem na ¿ycie.

Warszawskie osiedle domków fiñskich przy ul. Jazdów i Lennona18 ma
podobn¹ genezê. Jest to przestrzeñ zaanektowana przez spo³eczników, zde-
terminowanych, ¿eby ratowaæ j¹ przed zniszczeniem przez planowane przez
miasto inwestycje. Ku zdumieniu wielu przygl¹daj¹cych siê temu ekspertów
� architektów i urbanistów � osiedle uda³o siê (przynajmniej w czê�ci) za-
chowaæ do dzi�. W domkach znalaz³o siedzibê kilka organizacji pozarz¹do-
wych, których aktywi�ci urz¹dzili dwa ogrody warzywne i pasiekê z �miej-
skimi pszczo³ami�. Osiedle jest jednak czym� wiêcej ni¿ tylko miejskim
ogrodem spo³eczno�ciowym. Sta³o siê polem wielu inicjatyw i aktywno�ci
wskazuj¹cych na nowe kierunki wspó³czesnej ekonomii, takie jak ekonomia
wspó³dzielenia (sharing economy), wchodz¹ca w szerszy zakres gospodarki
cyrkulatywnej (circular economy), o której coraz odwa¿niej mówi siê, my-
�l¹c o przysz³o�ci ekonomicznej �wiata. Osiedle Jazdów to prê¿ne centrum

17 Odpowied� na pytanie z sali, udzielona przez lidera ogrodu PERKA Antonisa Karagiorgasa, po
jego wyst¹pieniu na konferencji zorganizowanej z okazji spotkania akcji COST TU1201, 18 marca 2016
r. w Salonikach. Oryginalna wypowied� w jêzyku angielskim by³a retorycznym pytaniem: Do you know
a flavour of independence?

18 Osiedle drewnianych domków jednorodzinnych zbudowane dla pracowników Biura Odbudowy
Stolicy w 1945 r. i zamieszkiwane w czê�ci do dnia dzisiejszego.
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spo³eczne promuj¹ce nowy model miejskiego, niskobud¿etowego ¿ycia w skali
lokalnej, podobnie jak centrum promocji postaw kreatywnych. Jak wyja�nia
twórca tego terminu Richard Florida, modyfikuj¹c swoj¹ kontrowersyjn¹
koncepcjê klasy kreatywnej, chodzi nie o to, ¿eby zasiedlaæ rewitalizowane
dzielnice miast artystami, ale o to, by mieszkaniec miasta móg³ jak najlepiej
wykorzystaæ swój w³asny potencja³, znajduj¹c dla siebie miejsce nie tylko w prze-
strzeni spo³ecznej, ale i ekonomicznej (¯akowska 2015). Wzrastaj¹ca w mia-
stach popularno�æ kreatywnych startupów, których jednym z symboli sta³y
siê �miejskie pszczo³y�, warsztaty rowerowe i niskobud¿etowe kawiarnie
(pasieka i kawiarnia jest równie¿ w Jazdowie), jest zwi¹zana ze wzrastaj¹c¹
popularno�ci¹ miejskich terenów zieleni, wykorzystywanych, podobnie jak
Jazdów, jako inkubatory postaw i pozytywnie rozumianych �przemys³ów�
kreatywnych.

Znakiem nowego porz¹dku w przestrzeni publicznej s¹ dzia³ania party-
zantki ogrodniczej (guerilla gardening). Ro�liny kojarzone z ogrodem przy-
domowym � najczê�ciej jednoroczne ro�liny kwitn¹ce wysiewane z nasion �
s¹ uprawiane w najbardziej nieoczekiwanych miejscach � na skrzy¿owaniach
ulic, w zapomnianych betonowych donicach, na reprezentacyjnych kiedy�,
a dzi� zaniedbanych trawnikach przed siedzibami instytucji. Aktywi�ci miej-
scy robi¹ d¿emy z owoców zebranych z rosn¹cych w mie�cie drzew owoco-
wych, zbieraj¹ resztki ze straganów warzywnych i robi¹ z nich �miejski kom-
post�. Modne ¿ycie miasta obraca siê wokó³ ogrodów.

Ogród spo³eczno�ciowy �Motyka i S³oñce�, nale¿¹cy do Pracowni Dóbr
Wspólnych w Osiedlu Jazdów w Warszawie, fot. B.J. Gawryszewska.
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Chaszcze. Wizerunek ogrodu spo³ecznego
i przestrzeni wolno�ci

Ogrody miejskie Jazdowa19, podobnie jak ogrody spo³eczno�ciowe Bir-
mingham i Salonik, powsta³y na miejscach opuszczonych przez ludzi, które
zaczê³a ju¿ opanowywaæ ro�linno�æ ruderalna i swobodnie rozrastaj¹ce siê
rodzime zbiorowiska ro�lin (nazywane powszechnie chaszczami albo ziel-
skiem). Widok takich zbiorowisk do niedawna nie nale¿a³ do najlepiej po-
strzeganych. Sytuacja ta siê zmienia. Ro�linno�æ rodzima jest ju¿ zwyczajo-
wym, przyjêtym t³em dla podniesionych grz¹dek ogrodów spo³eczno�ciowych,
które sta³y siê ikon¹ miejskiego ogrodnictwa. Jak Europa szeroka ogrody
spo³eczno�ciowe nie mog¹ siê obyæ bez podniesionych grz¹dek, niezale¿nie
od tego, czy warunki glebowe zmuszaj¹ do ich za³o¿enia (zdegradowana gle-
ba lub utwardzone np. betonem pod³o¿e, brak mo¿liwo�ci uprawy gleby na
terenie zabytkowym), czy te¿ nie. Widok podniesionych rabat jest znakiem
rozpoznawczym ogrodu spo³eczno�ciowego, podobnie jak rabaty kwiatowe
ogrodów podokiennych s¹ znakiem rozpoznawczym wspólnot podwórkowych.

Pozostaje jeszcze jeden rodzaj ogrodu miejskiego, ukryty przed wzrokiem prze-
chodniów w g³êbi nieu¿ytku miejskiego, na terenie dawnych magazynów przy ul.
Bartyckiej 24 w Warszawie. Jest to ROD Bartycka 24, a do w³adania nim przyzna-
je siê anarchistyczna organizacja Reclaim the Fields Polska. ̄ eby trafiæ do ogrodu,
nazywanego przez grono ogrodników �radykalnym�, za³o¿onego na miejscu daw-
nych nieformalnych ogrodów dzia³kowych, trzeba przej�æ kilkaset metrów �cie¿-
k¹ wiod¹c¹ przez nieu¿ytek miejski, tereny dawnych placów magazynowych i ni-
gdy wcze�niej nieurz¹dzanej zieleni. Z ulicy ogród jest zupe³nie niewidoczny. Nawet
z bliska okazuje siê, ¿e wspólnie urz¹dzone miejsca spotkañ, gliniany piec chlebo-
wy, tunel foliowy do uprawy ro�lin ciep³olubnych i ca³kiem udane uprawy wa-
rzyw wprost ton¹ w swobodnie rozrastaj¹cych siê rodzimych zio³oro�lach i zbio-
rowiskach ro�linno�ci ruderalnej. �To mi siê ca³kiem podoba� � powiedzia³ jeden
z ogrodników. W rozmowie podkre�la³ podstawy ideowe, na których opiera siê
wspólnota uprawiaj¹ca ogród. Po�ród nich zosta³a wymieniona ekologia g³êboka20

19 W grudniu 2016 r. by³y to dwa ogrody: �Motyka i S³oñce� � prowadzony przez Pracowniê Dóbr
Wspólnych i �Ogród Królowej Bony� � za³o¿ony przez inicjatywê Pañstwo Miasto.

20 Ekologia g³êboka to nurt filozofii, który powsta³ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XX w., zainicjowa-
ny przez norweskiego filozofa Arne Naessa (1912�2009). Naess dostrzega³ postêpuj¹c¹ degradacjê �rodowiska
naturalnego i ³¹czy³ j¹ z globalnym kryzysem, który obj¹³ tak¿e kulturê i warto�ci spo³eczne. Uwa¿a³, ¿e istoty
problemu mo¿na dociec, poszukuj¹c odpowiedzi na tzw. g³êbokie pytania, np.: Dlaczego ¿yjemy tak, jak ¿yje-
my? Jakie jest znaczenie ¿ycia? Jakie s¹ najwa¿niejsze cele w ¿yciu? Których z warto�ci naprawdê niezbêdnie
potrzebujemy? Które warto�ci dotycz¹ zaledwie komfortu i powierzchownej zabawy? Dlaczego niszczymy
przyrodê? Co to jest w³a�ciwy sposób ¿ycia? Jaka technologia jest najlepsza? (na podstawie definicji zamiesz-
czonej na stronie internetowej Pracowni na rzecz Wszystkich Istot: http://pracownia.org.pl/ [dostêp 15.12.2016]).
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oraz przeciwstawienie siê globalizacji i komercjalizacji masowej produkcji ¿yw-
no�ci. Ogród ten byæ mo¿e odstrêcza mi³o�ników bardziej tradycyjnych form
zieleni miejskiej, jednak znajduje wielu zwolenników, zw³aszcza w�ród kon-
testuj¹cych, m³odych mieszkañców okolicy21 .

Zatem to percepcja krajobrazu wspó³czesnego miasta ulega zmianie.
Wspó³czesna zieleñ miejska XXI w. nie ró¿ni siê zasadniczo od dawnej, tra-
dycyjnej, z prze³omu XIX i XX w. Parki, ogrody i inne tereny tworz¹ce
ówczesne systemy zieleni miejskiej s¹ nadal obecne w krajobrazie miasta.
Zamieni³y siê tylko miejscami w hierarchii. Tradycyjnie parki � salony miej-
skie do tej pory przewy¿sza³y w ocenie mieszkañców krajobrazy terenów
niezagospodarowanych, czyli tzw. zieleñ nieurz¹dzon¹. Wspó³czesne obser-
wacje preferencji estetycznych wyboru miejskich terenów zieleni na miejsca
wypoczynku wykaza³y, ¿e mieszkañcy ponad tradycyjne parki przedk³adaj¹
te tereny zieleni, w których obserwuje siê przewagê zieleni nieurz¹dzonej,
uznawanej przez nich za �naturaln¹�. Istotne jest tylko, ¿eby po�ród niej
znalaz³ siê element zagospodarowania sugeruj¹cy przebywanie ludzi � wy-
deptana �cie¿ka, ³awka, miejsce na ognisko (£epkowski i inni 2016). Na ta-
kich terenach, u podnó¿a skarpy warszawskiej, powsta³y w kilku miejscach
usypane rêkoma u¿ytkowników tory dla rowerów górskich, co oczywi�cie
potwierdza opisan¹ wy¿ej zmianê preferencji. Trzeba te¿ zwróciæ uwagê, ¿e
rowerzy�ci widz¹ w nieu¿ytkach miejskich potencja³ i czuj¹ wewnêtrzne przy-
zwolenie na ich nieformalne zagospodarowanie. Zapewne to w³a�nie mo¿li-
wo�æ samodzielnego przekszta³cania miejsca czyni je bardziej atrakcyjnym
w porównaniu z urz¹dzon¹ zieleni¹, któr¹ mo¿na tylko podziwiaæ.

Darmowy sklep i rabaty warzywne w ogrodzie �radykalnym� przy ul. Bar-
tyckiej w Warszawie, fot. B.J. Gawryszewska.

21 Cytat i w¹tki z rozmowy autorki z pragn¹cym zachowaæ anonimowo�æ liderem ogrodu ROD
Bartycka 24, po jej wyk³adzie o ogrodnictwie miejskim i potrzebie uprawy ro�lin jadalnych w mie�cie,
wyg³oszonym dla Reclaim the Field Polska 28 sierpnia 2016 r. na terenie ROD Bartycka 24.
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Chwasty. Ro�liny ruderalne w kszta³towaniu
spo³ecznej koncepcji krajobrazu miasta

Waloryzacji przestrzeni miejskiej towarzyszy³a segregacja u¿ytkowników.
Przed pierwsz¹ wojn¹ �wiatow¹ z parków warszawskich korzystali dobrze uro-
dzeni i wysoko postawieni, ni¿sze klasy spo³eczne je�dzi³y na M³ynów i Biela-
ny, korzystaj¹c z uroków krajobrazu otwartego, a nieurz¹dzone tereny miej-
skie by³y niezauwa¿ane lub postrzegane jako ma³owarto�ciowe. Podobnie jak
tereny zieleni miejskiej, waloryzowane by³y ro�liny. Gatunki egzotyczne, nie-
typowe dla lokalnego krajobrazu uwa¿ano za szlachetne, a rodzime, te �zwy-
czajne�, za nieszlachetne, a co za tym idzie równie¿ niewiele warte. Do dzi�,
przy jednoczesnym preferowaniu terenów zieleni nieurz¹dzonych i niefor-
malnie zagospodarowanych, o czym napisano wy¿ej, drzewa, które same siê
wysia³y i wyros³y w mie�cie, s¹ traktowane gorzej (chêtniej daje siê zezwole-
nie na ich wycinkê) ni¿ te wyhodowane w szkó³ce ro�lin ozdobnych i posa-
dzone rêk¹ cz³owieka. Jednak i tu w ostatnich latach nast¹pi³a widoczna
zmiana, dyktowana przez wspó³czesne trendy w sztuce ogrodowej. W 2010
r. na Miêdzynarodowym Festiwalu Ogrodów w Chaumont nad Loar¹ poka-
zano �Paskudny Ogródek Jana Micha³a Paskudnego� (�Vilain Petit Jardin de
Jean-Michel Vilain�, autorstwa zespo³u: Arnaud Denis, Pauline Robiliard,
Xavier Coquelet), prezentacjê przedstawiaj¹c¹ zaniedbany ogród, zaro�niêty
pokrzywami, ³obod¹ i perzem, z porozrzucanymi po nim kawa³kami z³omu,
starymi skrzynkami i garnkami. W ogrodzie znajdowa³o siê niewielkie zada-
szenie, przypominaj¹ce altanki z ogródków dzia³kowych, drewniany wycho-
dek i nagrobek kota. Na sznurze wisia³o pranie, jakby kto� zapomnia³ je zdj¹æ.
Zwiedzaj¹cy nie kryli konsternacji, ale jednocze�nie u�miechali siê i wskazy-
wali sobie nawzajem ró¿ne detale, komentuj¹c je tak, jakby by³y im dosko-
nale znane. Jedna z osób powiedzia³a, ¿e to �prawdziwy� ogród, taki jak
u dziadka na wsi22. W tym samym okresie na innych pokazach sztuki ogro-
dowej (np. Chelsea Flower Show w Londynie, BUGA � Bundesgartenschau
w miastach niemieckich) znani projektanci europejscy zaczêli pokazywaæ mod-
ne rabaty, w których pomiêdzy kwiatami pojawi³y siê trawy i ro�liny z rodzi-
ny selerowatych, do z³udzenia przypominaj¹ce tzw. chwasty (okre�lenie ozna-
czaj¹ce ro�liny dziko rosn¹ce, w tym ruderalne, i ograniczaj¹ce wzrost ro�lin
u¿ytkowych). Modne rabaty zaczê³y wygl¹daæ tak, jakby ogrodnik nie zd¹¿y³
ich wypieliæ. I tu równie¿ po�ród komentarzy widzów da³o siê s³yszeæ zdanie:
�To wygl¹da jak prawdziwy ogród�. W parkach londyñskich po 2000 r. zaczê-

22 Wypowied� zas³yszana przez autorkê podczas jej wizyty na Festiwalu Ogrodów w Chaumont nad
Loar¹ w lipcu 2010 r. od jednego ze zwiedzaj¹cych wystawê ogrodów festiwalowych.
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to rzadziej kosiæ trawniki, utrzymuj¹c je w formie bardziej przypominj¹cej
swobodnie rozrastaj¹c¹ siê ³¹kê ni¿ ozdobn¹ murawê. W Wersalu, na koñcu
�wielkiej osi� ogrodu pozostawiono dziko rosn¹c¹ ³¹kê i swobodnie rozra-
staj¹ce siê rodzime krzewy. Widaæ by³o wyra�nie, ¿e projektanci i u¿ytkow-
nicy próbuj¹ zaakceptowaæ dziko rosn¹ce ro�liny miejskie i ze zwyczajnego,
codziennego krajobrazu przenie�æ do reprezentacyjnych przestrzeni parków
(Gawryszewska 2016).

Prób¹ oswojenia �dzikiego� wizerunku zieleni nieu¿ytków miejskich i przy-
s³owiow¹ kropk¹ nad �i� sta³a siê koncepcja swobodnej wegetacji. Na miej-
skich rabatach, a nawet na zielonych dachach wielkopowierzchniowych
budynków dopuszcza siê samoistne wysiewanie siê ro�lin ruderalnych albo sadzi
przynajmniej takie ro�liny ozdobne, które je swoim pokrojem, budow¹ i ekspre-
sj¹ przypominaj¹. Idea ta zosta³a zapocz¹tkowana przez projekt �Landscha-
ftspark Duisburg Nord� autorstwa pracowni Petera Latza z 1991 r., który
zak³ada³ rekultywacjê terenów poprzemys³owych poprzez stworzenie na ich
obszarze terenów rekreacyjnych. Mo¿na tam obserwowaæ naturaln¹ sukce-
sjê ro�lin, pocz¹tkowo w³a�nie ruderalnych, kojarzonych z nieu¿ytkami chwa-
stów. Przyk³adów takich rozwi¹zañ w Europie jest w ostatnich latach bardzo
wiele. W Polsce jest nim Geopark w Kielcach, autorstwa Piotra Hardeckiego
(2008 r.), który komentuj¹c swój pomys³, mówi³ o idei �zabli�niania� przez
zieleñ �ran� powsta³ych w �rodowisku naturalnym po budowie (Gawryszew-
ska 2012). Realizacje takie nie tylko nie s¹ wspó³cze�nie uwa¿ane za �zanie-
dbane i brzydkie�, ale jako ostoje ró¿norodno�ci biologicznej budz¹ respekt
i podziw.

Zwi¹zane ze wspó³czesnym podej�ciem do estetyki krajobrazu standardy
my�lenia o zieleni miejskiej wykraczaj¹ poza paradygmat zieleni nie tylko
dekoracyjnej, ale i pozostaj¹cej w bezpo�redniej relacji z u¿ytkownikiem.
Zgodnie z koncepcj¹ Trzeciego Krajobrazu Gillesa Clémenta jest ona opisy-
wana jako przestrzeñ miejskich nieu¿ytków, gdzie zachodz¹ naturalne pro-
cesy zmierzaj¹ce do odtwarzania ró¿norodno�ci biologicznej, formu³uj¹ce
now¹ jako�æ estetyczn¹ w projektowaniu (Clément 2003). W teorii Czwartej
Natury zespo³y dziko rosn¹cych gatunków ro�lin z ró¿nych stron �wiata
tworz¹ nowy ekosystem, odporny na antropopresjê i trudne warunki miej-
skie (Kowarik 2011). Estetyka zieleni przesta³a byæ zale¿na od oceny odbior-
cy i jest t³umaczona racjonalnie, za pomoc¹ funkcji zieleni w ochronie i kszta³-
towaniu warstwy przyrodniczej krajobrazu miasta. Obecnie docenia siê nie
tylko obszary nieu¿ytków miejskich, ale nawet i miejsc niedostêpnych, ukry-
tych. Na ostatniej wystawie BUGA w dolinie Haweli niedaleko Berlina po-
�ród realizacji ogrodów pokazowych, kszta³tuj¹cych najnowsze trendy w zie-
leni miejskiej, dwie prezentowa³y tory kolejowe z dziko rosn¹cymi ro�linami.
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W czê�ci wystawy po�wiêconej zieleni osiedli mieszkaniowych, w s¹siedz-
twie wypielêgnowanego trawnika �z rolki�, mo¿na by³o zobaczyæ zwyczaj-
n¹, zaniedban¹ osiedlow¹ murawê, przesuszon¹ i niewykoszon¹, z kwitn¹cy-
mi krwawnikami i rdestami ptasimi. Dla rozwiania w¹tpliwo�ci znalaz³a siê
na niej tabliczka z napisem �Insektenweide� (pastwisko owadów)23.

Zieleñ nie musi ju¿ zdobiæ miasta, ma wspieraæ i kszta³towaæ ekosystem,
a mieszkañcom �wiadczyæ tzw. us³ugi ekosystemowe (Mizgajski i in. 2014),
czyli zapewniaæ podstawê aktywno�ci w sferze biologicznej (zapewnienie
¿ywno�ci, utrzymanie i regulacja klimatu), spo³ecznej (utrzymywanie prze-
strzeni ¿yciowej dla wielu gatunków, równie¿ cz³owieka, identyfikowanie siê
z miejscem zamieszkania) i kulturowej (bod�ce estetyczne, inspiracja dla
twórczo�ci, mo¿liwo�æ turystyki i rekreacji).

Przedstawione zjawiska to niew¹tpliwie element procesu demokratyzacji
przestrzeni miasta. Swobodzie jej u¿ytkowania w dotychczas niespotykanej skali
towarzyszy zacieranie ró¿nic pomiêdzy zieleni¹ parkow¹, urz¹dzon¹, a nie-
u¿ytkami, pomiêdzy u¿ytkowaniem a kszta³towaniem krajobrazu, co przy-
wodzi na my�l proces zaniku dystansów pomiêdzy �wysokim� i �niskim�,
opisywany przez Karla Mannheima (Czy¿ewski 2012). Marek Czy¿ewski,
cytuj¹c Mannheima, ukazuje epoki, w których �wraz z rozwojem demokra-
tycznych stosunków w przestrzeni miejskiej, zwyk³y cz³owiek odkrywa god-
no�æ swej normalnej, zwyczajnej dzia³alno�ci� (Mannheim 1956: 220�221,
za: Czy¿ewski 2012: 84). Ogród, miejsce wyj¹tkowe, od�wiêtne, wydzielo-
ne z krajobrazu, zostaje rozci¹gniêty na ca³¹ przestrzeñ miasta zamieszkiwa-
n¹ i u¿ytkowan¹ przez ludzi (osiedla mieszkaniowe, zieleñ miejsk¹, tereny
niezabudowane), nadaj¹c jej swoje atrybuty wyj¹tkowo�ci � dekoracyjno�æ
kwiatów, po¿ytek z warzyw, owoców i zió³, ale jednocze�nie przejmuj¹c ce-
chy nieuporz¹dkowanej codzienno�ci i zwyczajno�ci nieu¿ytków. Te ostat-
nie, podniesione do rangi ostoi przyrody, przestaj¹ byæ traktowane jako �co-
dzienne�, czyli pospolite, a zaczynaj¹ byæ �codzienne�, ale rozumiane jako
powszednie, nale¿ne, niezbêdne w utrzymaniu zadowalaj¹cej jako�ci ¿ycia.

23 Zaobserwowane przez autorkê na wystawie Bundesgartenschau 2015 (BUGA 2015) w Premnitz,
w dolinie Haweli w lipcu 2015 r.
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Ogrody pokazowe z ro�linami ruderalnymi na wystawach w Chaumont nad
Loar¹ i BUGA w dolinie Haweli, fot. B.J. Gawryszewska.

Wernakularny krajobraz miasta

Autorzy pisz¹cy o rewitalizacji wspó³czesnych przestrzeni miejskich pod-
nosz¹ rolê integracji spo³ecznej budowanej poprzez wspólne kreowanie prze-
strzeni publicznej, której celem jest sam proces, a jego efektem integracja
i budowanie to¿samo�ci miejsca (Skrzypczak 2011: 208�214; Wrana 2010).
�Zwyczajny� wygl¹d takich miejsc informuje o ich oddolnym, demokratycz-
nym zagospodarowywaniu przez samych mieszkañców, podobnie jak to siê
dzieje z przestrzeni¹ prywatnej posesji. Uprawianie ogrodu towarzysz¹cego
zamieszkiwaniu zgodnie z wizerunkiem �zwyczajnego� ogrodu stanowi �now¹
formê wernakularnej demokracji�. Wed³ug Chantal Mouffe oparte na lokal-
nych tradycjach i inicjowane przez oddolne ruchy spo³eczne nowe formy
demokracji partycypacyjnej s¹ warunkiem zrównowa¿onego rozwoju (Mies-
sen 2013: 155�167). Za taki w³a�nie ruch spo³eczny mo¿na uznaæ ogrodnic-
two miejskie.

Na podstawie przedstawionych wy¿ej wyników badañ wspó³czesnych te-
renów zieleni miejskiej prowadzonych w Katedrze Sztuki Krajobrazu w Szko-
le G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mo¿na stwierdziæ postê-
puj¹cy wzrost znaczenia zieleni kszta³towanej oddolnie w miejscach
zamieszkania, przy równoczesnym spadku znaczenia parków miejskich i te-
renów publicznych. U¿ytkownicy preferuj¹ przestrzenie o charakterze ogro-
dowym, przy których zak³adaniu wykorzystywany jest wizerunek ogrodu przy-
domowego (Gawryszewska 2013). Badania potwierdzaj¹ te¿ preferowanie
otwartych terenów niezabudowanych, z zieleni¹ nieurz¹dzon¹ (o natural-
nym charakterze) (£epkowski i in. 2016).

Ogrodowemu wizerunkowi krajobrazu miasta towarzysz¹ nowe funkcje,
które daleko wykraczaj¹ poza sam¹ uprawê kwiatów i warzyw. Oprócz wspo-
mnianej roli integrowania wspólnoty mieszkañców ogrody tworz¹ krajobraz
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wolno�ci gospodarowania przestrzeni¹ miejsk¹, wolny od opresji systemu
zakazów i nakazów. Dziêki nim mieszkañcy wspó³czesnych miast, kszta³tuj¹c
swoje �rodowisko zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, mog¹ korzystaæ z praw
gospodarza, a nie tylko lokatora. Ogród, wyj¹tkowa forma terenu zieleni
miejskiej, poprzez wywo³ywanie i podtrzymywanie interakcji spo³ecznych
pomaga w budowaniu spo³ecznej odpowiedzialno�ci za przestrzeñ miasta,
jednocze�nie podnosz¹c jako�æ ¿ycia, o co nie dbaj¹ zajêci rabunkow¹ urba-
nistyk¹ deweloperzy ani skupieni na budowaniu sieci metropolitarnych urzêd-
nicy. Podnosz¹c w mieszkañcach poczucie sprawczo�ci ich dzia³ania w mie-
�cie, zieleñ ewokuje postawy i zachowania kreatywne.

Ogród przesta³ przy tym pe³niæ funkcjê dekoracji, której nie tylko ju¿ siê
od niego nie wymaga, ale w pe³ni akceptuje siê jej brak. Nie oznacza to, ¿e
wspó³czesny ogród miejski to ogród brzydki, raczej jego piêkno odnajduje
siê w jego powszechno�ci i zwyczajno�ci, w znaczeniu, jakie odgrywa w eko-
systemie, wpisuj¹c siê w sieæ powi¹zañ przyrodniczych równie mocno, jak
wpisuje siê w sieæ zwi¹zków miêdzyludzkich we wspólnocie, która go kreu-
je. Autorzy projektu �Niewidzialne miasto� poszukuj¹ � w prostych formach
pochodz¹cych bezpo�rednio od mieszkañców � przejawów �zielonej zmia-
ny� stanowi¹cych dowód, �¿e miasto ¿yje i to ¿yje dziêki jego mieszkañcom,
którzy go nie tylko �u¿ywaj¹�, ale te¿ wspó³tworz¹, zostawiaj¹c w jego prze-
strzeni ró¿norodne �lady swojej aktywno�ci� (Krajewski 2013). Dyskutuj¹c
nad znaczeniem tych zjawisk, nie wystarczy powiedzieæ o paradygmatycznej
zmianie my�lenia i funkcjonowania cz³owieka ze skali globalnej do skali lokal-
nej. Trzeba sobie za to wyobraziæ drogê, jak¹ musimy przebyæ do celu, jakim
jest �stworzenie wysoce zorganizowanego spo³eczeñstwa w odniesieniu do
ró¿nych struktur (miejsce pracy, spo³eczno�æ lokalna i wiele innych form
dobrowolnego stowarzyszania siê), kontrolowanych przez uczestników�
(Chomsky 2012). Symptomem tej paradygmatycznej zmiany jest miejski,
wernakularny krajobraz ogrodów.
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Jak nam s³u¿y zieleñ miejska.
Spo³eczne korzy�ci z miejskich terenów zieleni

The article reviews a selection of research studies into the benefits that city
residents derive from urban green spaces. Starting from the concept of ecosys-
tem services, we point out the influence of urban green areas on the health of
the population, and describe engagement in social interaction and lifestyle (e.g.
sports activities). We also point out that the quality of green spaces and their
accessibility are important variables. Finally, we indicate the positive aspects
of participatory management of green areas in cities. 
Keywords:  urban green spaces, ecosystem services, participation

Wprowadzenie

Choæ zale¿no�æ cz³owieka od zasobów przyrody i �wiadomo�æ rozma-
itych korzy�ci, jakie ludzie czerpi¹ ze �rodowiska, wydaje siê oczywista, jed-
nak rzetelne i systematyczne uwzglêdnianie tych warto�ci w kontek�cie de-
cyzji dotycz¹cych rozwoju spo³eczno-gospodarczego jest wci¹¿ na pocz¹tku
drogi. Po raz pierwszy o naturze rozumianej jako kapita³ istotny dla podtrzy-
mania i rozwoju dobrostanu spo³ecznego pisa³ w swojej pracy Ernst Frie-
drich Schumacher w 1973 r., a w latach osiemdziesi¹tych XX w. wprowa-
dzono pojêcie �us³ug ekosystemów� (m.in. Constanza i in. 1997). Za
wprowadzeniem tego pojêcia sta³ zamys³ realnej wyceny korzy�ci dostarcza-
nych przez �rodowisko, u�wiadomienia zarówno decydentów, jak i obywate-
li, ¿e zieleñ to tak¿e przeliczalne finansowo, wielorakie zyski dla cz³owieka.
Jak napisa³ Andrzej Mizgajski (2010:19): �Celowo�æ rozwijania badañ nad
�wiadczeniami ekosystemów wynika z potrzeby lepszego uwzglêdnienia ar-
gumentów przyrodniczych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych wo-
bec dominacji przes³anek ekonomicznych i ograniczonej skuteczno�ci rygo-
rów administracyjnych�.

W opublikowanym w 2005 r. raporcie Millennium Ecosystem Assessment
(MEA) � Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, zainicjowanym przez
Sekretarza Generalnego ONZ, wyró¿niono cztery rodzaje �wiadczeñ dostar-
czanych przez �rodowisko: 1) us³ugi podstawowe, zwi¹zane z obiegiem pier-
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wiastków i innych wa¿nych substancji, zdolno�ci¹ do fotosyntezy, tworzenia
gleby itp.; 2) �wiadczenia zaopatruj¹ce, które obejmuj¹ dostarczanie ¿ywno-
�ci, wody, drewna, biopaliw i in.; 3) us³ugi regulacyjne, obejmuj¹ce poch³a-
nianie zanieczyszczeñ, regulacjê klimatu, zapylanie, oczyszczanie wód, regu-
lacjê sp³ywu wód itp.; 4) funkcje kulturowe (estetyczne, religijne, spo³eczne,
rekreacyjne, edukacyjne itp.).

Wymienione cztery rodzaje �wiadczeñ przek³adaj¹ siê nastêpnie na ja-
ko�æ ¿ycia mieszkañców, opisan¹ w piêciu kategoriach: bezpieczeñstwa, pod-
stawy do godnego ¿ycia, zdrowia, relacji spo³ecznych, wolno�ci wyboru i dzia-
³ania. Przy czym w miastach jako�æ ¿ycia zale¿y nie tylko od ekosystemów
wewn¹trz miast (parki, lasy, cmentarze, zielone torowiska, ogródki dzia³ko-
we, drzewa przyuliczne, rzeki i zbiorniki wodne, �dzika� zieleñ na terenach
opuszczonych oraz prywatne tereny zieleni), ale tak¿e od ekosystemów ota-
czaj¹cych miasta (pola, lasy, jeziora, rzeki, tereny podmok³e, góry, morze)
(Pietrzyk-Kaszyñska i in. 2016: 90�92; Mizgajski 2010: 17�18). Ekosyste-
my w miastach maj¹ szczególne znaczenie dla oczyszczania powietrza, zmniej-
szania efektu �wyspy ciep³a�, redukcji ha³asu, odprowadzania wody opado-
wej oraz stanowi¹ warto�æ rekreacyjn¹ i kulturow¹ (Bolund, Hunhammar
1999), a jednocze�nie, wed³ug badaczy, im bli¿ej centrum miasta, tym war-
to�æ ekonomiczna us³ug ekosystemów jest wy¿sza (Mizgajski 2010: 19). Pró-
b¹ uczytelnienia tych korzy�ci dla zwyk³ego u¿ytkownika jest na przyk³ad
nowojorska aplikacja NYC Street Tree Map, za po�rednictwem której mo¿na
nie tylko sprawdziæ ka¿de drzewo, ale przede wszystkim zweryfikowaæ eko-
nomiczn¹ warto�æ poszczególnych us³ug zieleni pod wzglêdem absorpcji wody
deszczowej, oszczêdno�ci energii czy poch³aniania zanieczyszczeñ i redukcji
dwutlenku wêgla1.

Koncepcja us³ug ekosystemów jest krytykowana na wiele sposobów, a wyty-
ka siê miêdzy innymi jej antropocentryzm, promowanie postaw instrumental-
nych wobec przyrody, podkre�lanie warto�ci ekonomicznych i konsumpcyj-
nych (Schröter i in. 2014). Pozostaje jednak bardzo popularna w obiegu
eksperckim, poniewa¿ w sposób uporz¹dkowany zwraca uwagê na wielo�æ
�wiadczeñ, jakich dostarcza przyroda, podczas gdy w warunkach miejskich
debat (medialnych, urbanistycznych, s¹siedzkich i in.) dba³o�æ o dostêpno�æ
i walory zieleni przegrywa czêsto wobec innych potrzeb mieszkañców (np.
miejsca parkingowe). Jednocze�nie wiele burzliwych konfliktów w miastach
wybucha w³a�nie jako sprzeciw wobec wycinki drzew, zabudowywania tere-
nów zieleni czy niepopularnego kierunku rewitalizacji parków. Dlatego te¿
istotne wydaje siê �rozbieranie na czê�ci pierwsze� i wprowadzanie do sze-

1 Zob.: https://tree-map.nycgovparks.org/ (dostêp 26.06.2018).
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rokiej debaty znaczenia zieleni dla mieszkañców. W naszym artykule skupia-
my siê na kulturowych us³ugach ekosystemów, za Royem Haines-Youngiem
i Marion Potschin (2013) rozumiej¹c je jako niematerialne i � na ogó³ � nie-
konsumpcyjne skutki funkcjonowania ekosystemów, wp³ywaj¹ce na fizyczny
i mentalny stan cz³owieka, w tym fizyczne i intelektualne oraz duchowe,
symboliczne i inne interakcje z ekosystemami i krajobrazami. W tym kon-
tek�cie przedstawiamy wyniki wielu badañ wskazuj¹cych na spo³eczne �wiad-
czenia ekosystemów miejskich, w szczególno�ci zdrowotne, zwi¹zane z inte-
gracj¹ spo³eczn¹ oraz spo³ecznym zaanga¿owaniem, które � naszym zdaniem
� s¹ niewystarczaj¹co czêsto brane pod uwagê zarówno przez decydentów,
jak i mieszkañców polskich miast.

Wp³yw zieleni na zdrowie mieszkañców miast

Zieleñ pozytywnie wp³ywa na stan zdrowia i ogólny dobrostan cz³owie-
ka. Badania wykaza³y, ¿e widok z okna na zieleñ przek³ada siê na szybko�æ
rekonwalescencji pacjentów szpitali: ci, którzy le¿eli w pokojach z widokiem
na tereny zieleni, zdrowieli szybciej i potrzebowali mniej �rodków przeciw-
bólowych ni¿ pacjenci w pokojach z widokiem na �cianê s¹siedniego budyn-
ku (Ulrich 1984; zob. tak¿e Ulrich i in. 1991). Równie¿ u osób zasadniczo
zdrowych kontakt z zieleni¹ korzystnie wp³ywa na zmniejszenie poziomu
stresu, czego przejawem jest miêdzy innymi obni¿enie ci�nienia czy napiêcia
miê�niowego (Lee, Maheshwaran 2011). Dostêpno�æ zieleni stymuluje rów-
nie¿ do aktywno�ci, które zapobiegaj¹ lub zwalczaj¹ oty³o�æ i inne skutki sie-
dz¹cego trybu ¿ycia (Wolch, Byrne, Newell 2014; Hartig i in. 2014; Sugiyama
i in. 2013), przyczyniaj¹c siê tak¿e do poprawy zdrowia psychicznego. Co warte
podkre�lenia, pozytywy te s¹ znacznie wiêksze dla rekreacji i sportu w otocze-
niu zieleni ni¿ aktywno�ci fizycznej podejmowanej w innym otoczeniu (Mit-
chell 2013).

Jak wskazuj¹ Aspinall i in. (2010), na podstawie badañ prowadzonych
metod¹ CBC (choice-based conjoint study) w projekcie I�DGO (Inclusive
Design for Getting Outdoors), obecno�æ i jako�æ terenów zieleni (odleg³o�æ,
wygoda poruszania siê, obecno�æ miejsc do odpoczynku) ma szczególne zna-
czenie w przypadku stymulowania do ruchu i � nawet umiarkowanej � ak-
tywno�ci fizycznej osób starszych.

Przebywanie w�ród zieleni poprawia równie¿ funkcjonowanie psychicz-
ne. Beyer i wspó³pracownicy (2014) � na podstawie z³o¿onych analiz po-
pulacji Wisconsin � wykazuj¹, ¿e niezale¿nie od wielu czynników (np. wiek,
pochodzenie etniczne, sytuacja socjoekonomiczna czy gêsto�æ zaludnienia
w s¹siedztwie) wystêpuje korelacja pomiêdzy dostêpno�ci¹ zieleni a dobro-
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stanem psychicznym i efekt ten jest równie silny jak w przypadku innych sze-
roko przebadanych i udowodnionych czynników wp³ywaj¹cych na obni¿enie
poziomu depresji, lêku czy stresu. Dla przyk³adu, autorzy przytaczaj¹ udo-
wodnion¹ relacjê pomiêdzy dostêpem do ubezpieczenia zdrowotnego a symp-
tomami depresji (im wy¿sza mo¿liwo�æ korzystania z opieki zdrowotnej, tym
lepsza kondycja psychiczna i tym s³absze symptomy depresji). Zwracaj¹ te¿
uwagê, i¿ wykazana przez nich zale¿no�æ pomiêdzy dostêpem do zieleni
wysokiej (koron drzew) a nasileniem symptomów depresji (im szerszy do-
stêp do zieleni, tym lepsza kondycja psychiczna i tym s³absze symptomy de-
presji) przewy¿sza natê¿eniem ow¹ dot¹d szerzej analizowan¹ w literaturze
korelacjê (ibidem, s. 3466; por. White i in. 2013; van den Berg i in. 2016).

Dadvand i wspó³pracownicy (2015), opieraj¹c siê na wielokryterialnych
analizach, podkre�laj¹ pozytywny wp³yw zieleni na rozwój poznawczy i ak-
tywno�æ poznawcz¹ (np. poprawa pamiêci, kojarzenia, wy¿sze skupienie
uwagi) u dzieci (por. Rivas i in. 2015). Z kolei Faber Taylor i Kuo (2011)
wskazuj¹, ¿e symptomy ADHD u dzieci regularnie spêdzaj¹cych czas na za-
bawie na terenach zieleni s¹ znacznie ³agodniejsze ni¿ u tych, które bawi¹ siê
g³ównie w pomieszczeniach lub na dworze, lecz nie w otoczeniu zieleni (por.
tak¿e Amoly i in. 2014; Faber Taylor, Kuo 2006).

Zieleñ a relacje spo³eczne

Parki czy zieleñce � podobnie jak inne przestrzenie publiczne � maj¹ istotne
znaczenie dla kontaktów spo³ecznych (de Vries i in. 2013; Cattel i in. 2008;
Kim, Kaplan 2004). W holenderskich badaniach de Vries i wspó³pracownicy
wskazuj¹, ¿e jako�æ (nawet bardziej ni¿ ilo�æ) zieleni przyulicznej okaza³a siê istot-
nie powi¹zana z jako�ci¹ postrzeganych wiêzi spo³ecznych, rozumianych jako
poczucie przynale¿no�ci, zaufania, wspólnych norm i warto�ci czy przyjaznych
relacji. Podobne wnioski dotycz¹ce poczucia wiêzi s¹siedzkich podkre�laj¹ rów-
nie¿ Kuo i wspó³pracownicy w swoich badaniach dotycz¹cych podupadaj¹cych
terenów �ródmiejskich (inner city) w USA (1998). Przebywanie na ogólnodo-
stêpnych terenach zieleni nie wi¹¿e siê ze szczególnymi wymaganiami formalny-
mi, finansowymi czy te¿ symbolicznymi. S¹ one niewymagaj¹ce i niekrêpuj¹ce
jako miejsca, w których niekoniecznie trzeba co� robiæ, a wystarczy byæ, mog¹
zatem ³atwo staæ siê miejscem spo³ecznych interakcji. Tereny zieleni oferuj¹ rów-
nie¿ wybór w zakresie dystansu spo³ecznego: mo¿liwo�æ obserwacji innych i ich
sposobów bycia, wchodzenia w spontaniczne, niezobowi¹zuj¹ce i krótkotrwa³e
interakcje, a wreszcie daj¹ szansê na budowanie wiêzi o ró¿nym natê¿eniu (przy-
ja�nie rodziców spêdzaj¹cych czas na placach zabaw, wspólne spacery z psami
czy uprawianie sportu) (Peters, Elands, Buijs 2010).
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Ma to szczególne znaczenie dla grup i osób o s³abszym dostêpie do ró¿-
nych zasobów (ekonomicznych, spo³ecznych i in.) czy te¿ w s¹siedztwach
zró¿nicowanych spo³ecznie (np. etnicznie) lub w obszarach kryzysowych
(disadvantaged neighbourhoods) (Branas i in. 2011). Peters i wspó³autorzy
(2010) podkre�laj¹, ¿e pozytywne emocje i przywi¹zanie do terenów zieleni,
które jednocze�nie s¹ przestrzeni¹ interakcji spo³ecznych, maj¹ równie¿ wp³yw
na postrzeganie innych u¿ytkowników tych przestrzeni, co mo¿e prowadziæ
do zacie�nienia wiêzi spo³ecznych. Jednocze�nie, na podstawie swoich ba-
dañ po�wiêconych sposobowi korzystania z piêciu parków miejskich w Ho-
landii przez rdzennych Holendrów oraz przedstawicieli mniejszo�ci etnicz-
nych, autorzy pokazuj¹, ¿e sposoby u¿ytkowania (podejmowane aktywno�ci,
przebywanie indywidualnie b¹d� w grupach i in.) s¹ ró¿ne, a interakcje zwy-
kle incydentalne i kurtuazyjne, przy czym w wywiadach u¿ytkownicy po-
chodz¹cy z ró¿nych grup doceniaj¹ sam¹ mo¿liwo�æ przebywania w�ród in-
nych ludzi.

W swoich licznych badaniach Sullivan, Kuo i DePooter (2004) wykazuj¹,
¿e w porównaniu z przestrzeniami publicznymi pozbawionymi zieleni, miej-
sca, w których zieleñ wystêpuje, przyci¹gaj¹ dwukrotnie wiêcej odwiedzaj¹-
cych � zarówno osób, które spêdzaj¹ tam czas samotnie, jak i w mniejszych
b¹d� wiêkszych grupkach. Niemal dwukrotnie czê�ciej ni¿ w miejscach pozba-
wionych zieleni mieszkañcy wchodz¹ równie¿ w interakcje spo³eczne i jedno-
cze�nie dla czêstotliwo�ci odwiedzania i interakcji nie ma znaczenia, czy te-
ren zieleni znajduje siê przy wej�ciu do budynku mieszkalnego, czy te¿ na
jego ty³ach. Autorzy pokazuj¹, jak obecno�æ ro�linno�ci wp³ywa na relacje
spo³eczne: im wiêcej zieleni, tym czêstsze i szersze relacje pomiêdzy miesz-
kankami (Kuo i in. 1998) czy pomiêdzy osobami starszymi (Kweon, Sulli-
van, Wiley 1998).

Partycypacja mieszkañców w gospodarce zieleni¹
miejsk¹ � integracyjne walory zieleni

Wiêkszo�æ badañ dotycz¹cych �wiadczeñ ekosystemów w mie�cie to ba-
dania �pasywnych� korzy�ci dla mieszkañców, czyli takich, które s¹ dostar-
czane bez wzglêdu na zaanga¿owanie obywateli. Znacznie rzadziej bada siê
korzy�ci zwi¹zane z w³¹czaniem mieszkañców do gospodarowania zieleni¹,
a s¹ one bardzo obiecuj¹ce. Jak pisz¹ Sommer i wspó³pracownicy (1994) czy
Kronenberg, Bergier, Lisicki (2013), porównanie s¹siedztw, w których drzewa
posadzono na terenie ogólnodostêpnym bez udzia³u mieszkañców (np. z ini-
cjatywy dewelopera) z takimi, gdzie mieszkañcy sadzili je sami, wykazuje, ¿e
zaanga¿owanie obywateli w sadzenie drzew skutkuje zwiêkszon¹ warto�ci¹
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przypisywan¹ drzewom w mie�cie, zwiêksza odpowiedzialno�æ za posadzo-
ne drzewa (i co za tym idzie zmniejsza �miertelno�æ drzew nowo posadzo-
nych), buduje wiêzi s¹siedzkie, a wszystko to mo¿e siê dziaæ przy jednocze-
snym zmniejszeniu kosztów inwestycji.

W ostatnich latach wiele miejskich programów sadzenia drzew (np. no-
wojorski projekt Million Trees New York) zak³ada du¿e zaanga¿owanie miesz-
kañców. Uznaje siê, ¿e sadzenie zieleni jest elementem dzia³añ zwiêkszaj¹-
cych upodmiotowienie mieszkañców (empowerment) i wzmacnianie wspólnot
lokalnych. Lynne Westphal uwa¿a, i¿ jest to wyraz przechodzenia od pater-
nalistycznego spojrzenia ekspertów na potrzeby mieszkañców do wspó³dzia-
³ania, które rozwija i wzmacnia mocne strony indywidualnych obywateli czy
grup (Westphal 2003). Zalet¹ tych projektów jest stosunkowa ³atwo�æ ich
przeprowadzenia, a osi¹gniêty sukces mo¿e siê prze³o¿yæ na poczucie wp³y-
wu i podejmowanie kolejnych dzia³añ na rzecz lokalnej spo³eczno�ci. Buduj¹
one tak¿e sieci komunikacji pomiêdzy aktywnymi obywatelami a w³adz¹,
które mog¹ stanowiæ kapita³ na przysz³o�æ (ibidem, s. 139). Westphal zwraca
przy tym uwagê, ¿e procesy te powinny byæ mo¿liwie najbardziej inkluzyw-
ne, a efekty dostêpne dla mieszkañców.

Seeland i wspó³pracownicy (2009), w badaniach dotycz¹cych integracji
miêdzykulturowej dzieci i m³odzie¿y w rejonie Zurichu, podkre�laj¹, ¿e miej-
skie parki i inne tereny zieleni to nie tylko miejsca wspólnego spêdzania cza-
su, zawierania znajomo�ci i przyja�ni, ale tak¿e miejsca, w których wspólna
aktywno�æ zwi¹zana z zieleni¹ (sadzenie ro�lin, opieka nad ogrodami spo-
³eczno�ciowymi) mo¿e w sposób systematyczny promowaæ wspó³pracê i in-
tegracjê miêdzykulturow¹. Podobne konkluzje dotycz¹ce ogrodów dzia³ko-
wych jako miejsc zakorzenienia i budowania wiêzi dla przedstawicieli
spo³eczno�ci migranckich, daj¹cych jednocze�nie mo¿liwo�æ kultywowania
w³asnych praktyk kulturowych (np. dobór ro�lin), przywo³uj¹ badacze ze
Skandynawii (Ouis, Jensen 2009; Leppänen 2009, za: Leikkilä 2013). Leik-
kilä i wspó³pracownicy zwracaj¹ równie¿ uwagê na pozytywne konsekwen-
cje w³¹czania imigrantów w partycypacyjne planowanie przestrzeni, w szcze-
gólno�ci terenów zieleni.

Zaanga¿owanie mieszkañców w dba³o�æ o zieleñ w mie�cie znajduje swój
wyraz tak¿e w tzw. ogrodnictwie spo³eczno�ciowym. O ile ogródki dzia³ko-
we maj¹ w Polsce d³ug¹ tradycjê, siêgaj¹c¹ pierwszego ogrodu dzia³kowego
za³o¿onego w 1897 r. w Grudzi¹dzu (Latkowska 2013), o tyle ogrody spo-
³eczno�ciowe maj¹ charakter inicjatyw pionierskich (Szulczewska, Ciszew-
ska, Prové 2013) i jak dot¹d nie doczeka³y siê jeszcze pog³êbionych opraco-
wañ. Ogrody spo³eczno�ciowe to tereny zieleni kolektywnie zarz¹dzane przez
grupy mieszkañców. Od ogrodów dzia³kowych ró¿ni¹ siê tym, ¿e s¹ ogólno-
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dostêpne i nie maj¹ trwa³ych ani sformalizowanych struktur przydzia³u tere-
nu uczestnikom, natomiast od parków tym, ¿e s¹ spo³ecznie zarz¹dzane.
Badania przeprowadzone w Berlinie wskazuj¹, ¿e ten typ partycypacji miesz-
kañców ma wiele korzy�ci: pozwala na odbudowywanie wiêzi z natur¹, zwiêk-
sza �wiadomo�æ ekologiczn¹ i wiedzê o ogrodnictwie,  pozwala przekraczaæ
granice homogenicznych grup spo³ecznych, ale równie¿ uczy mieszkañców
poruszaæ siê na gruncie miejskiej polityki i kontaktów z miejskimi w³adzami
(Bendt i in. 2013).

Aktywno�æ mieszkañców w odniesieniu do gospodarowania zieleni¹ w mie-
�cie przejawia siê w ró¿ny sposób, niekiedy przybieraj¹c tak¿e charakter �an-
tysystemowy�. W wielu krajach dzia³aj¹ tzw. partyzantki ogrodnicze (Wax
2012), czyli oddolne grupy mieszkañców nielegalnie sadz¹cych na terenach,
które do nich nie nale¿¹. Grupy te ró¿ni¹ siê charakterem motywacji do
dzia³añ, które podejmuj¹. Motywacje te mog¹ byæ: polityczne (np. sadzenie
drzew w Parku Gezi w czasie zamieszek antyrz¹dowych � por. Gulay Turk-
men-Dervisoglu 2013), spo³eczne (równy dostêp do zieleni lub zdrowego
jedzenia), estetyczne, ekologiczne czy artystyczne. Partyzantka ró¿ni siê tak-
¿e rodzajem sadzonych ro�lin � niektóre grupy siej¹ kwiaty (np. rzucaj¹ �bom-
bami� z nasion), inne za� tylko warzywa i owoce. Niektóre grupy sadz¹ tyl-
ko w nocy, a inne tak¿e za dnia.

W Polsce zaanga¿owanie w sadzenie ro�lin w miastach umo¿liwia inicjaty-
wa lokalna � narzêdzie wprowadzone w 2010 r. poprzez zmianê ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie2

(Dz. U. 2003 Nr 96, poz.873, z pó�n. zm.). Wiele ze zg³aszanych inicjatyw
dotyczy miejskiej zieleni. Dzieje siê tak na przyk³ad w Warszawie, gdzie po-
jawiaj¹ siê takie inicjatywy, jak sianie ³¹k kwietnych, nasadzenia kwiatów,
organizacja ogrodów spo³eczno�ciowych czy zazielenianie podwórek. Dzia-
³ania takie pozwalaj¹ mieszkañcom urz¹dzaæ otoczenie zgodnie z ich potrze-
bami i oczekiwaniami i buduj¹ poczucie wp³ywu, integruj¹c jednocze�nie
mieszkañców przy pracy spo³ecznej.

Atrakcyjno�æ terenów zieleni w mie�cie

Jak wskazuj¹ badania, potencja³ terenów zieleni wynika bezpo�rednio z do-
brego stanu przestrzeni. Aleksandra Ka�mierczak (2013), na podstawie badañ
prowadzonych w parkach miejskich zlokalizowanych w mniej zamo¿nych rejo-

2 Inicjatywa lokalna umo¿liwia niezrzeszonym obywatelom i organizacjom pozarz¹dowym zg³asza-
nie do w³adz samorz¹dowych pomys³ów, które nastêpnie s¹ realizowane ze szczególnym uwzglêdnieniem
pracy spo³ecznej.
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nach Manchesteru, zwraca uwagê, ¿e gotowo�æ do odwiedzania parków, a zatem
ich postrzegana atrakcyjno�æ by³a bezpo�rednio zwi¹zana z jako�ci¹ przestrze-
ni (dostêpno�æ miejsc do siedzenia, przestrzeñ atrakcyjna wizualnie) i dostêp-
no�ci¹ ró¿norodnych funkcji, tak¿e oferuj¹cych mo¿liwo�æ przebywania z in-
nymi lud�mi w swobodny sposób (np. place zabaw, urz¹dzenia rekreacyjne).
W badaniach polskich, realizowanych w £odzi, Krakowie i Poznaniu, wy-
mieniane s¹ podobne walory, to jest dobry kszta³t przestrzeni (funkcjo-
nalno�æ, dobre rozplanowanie), poczucie bezpieczeñstwa i przekonanie, ¿e
teren jest zadbany, obecno�æ wydarzeñ artystycznych czy otwarta przestrzeñ,
ale tak¿e poczucie, ¿e teren jest bioró¿norodny (Pietrzyk-Kaszyñska, Czep-
kiewicz, Kronenberg 2017).

Sam kszta³t przestrzeni i dostêpne funkcje mog¹ zachêcaæ do nowych form
aktywno�ci � jak to siê dzieje z potencja³em rekreacyjnym terenów zieleni, który
z kolei ma wp³yw na stan zdrowia: zasadniczo okoliczni mieszkañcy maj¹ tym
wiêksz¹ motywacjê do sportu i rekreacji, im bardziej teren zieleni w s¹siedztwie
faktycznie oferuje dogodne warunki do takich aktywno�ci (Giles-Corti, Dono-
van 2002; Giles-Corti i in. 2003, za: Wolch, Byrne, Newell 2014). Pozytywn¹
zmianê w zakresie sposobów korzystania z parku pod k¹tem aktywno�ci fizycz-
nej widaæ szczególnie wyra�nie, gdy park poddawany jest przekszta³ceniom czy
modernizacji (Veitch i in. 2012, za: Wolch, Byrne, Newell 2014).

Inni autorzy wskazuj¹, ¿e istotne � je�li nie zasadnicze � znaczenie dla
gotowo�ci korzystania z terenów zieleni ma ich odleg³o�æ od miejsca zamiesz-
kania; po przekroczeniu odleg³o�ci 300�400 m motywacja do ich odwiedza-
nia zaczyna gwa³townie spadaæ (Giles-Corti i in. 2005; Schipperijn i in. 2010).
Dlatego te¿ w wielu metropoliach zwiêkszenie dostêpno�ci terenów zieleni
staje siê istotnym elementem strategii rozwoju miast (takie cele stawia sobie
m.in. Kopenhaga czy Berlin; taki jest równie¿ cel operacyjny Strategii Rozwo-
ju #Warszawa2030: �¯yjemy w czystym �rodowisku przyrodniczym�, w ra-
mach realizacji którego planuje siê poprawê jako�ci oraz zwiêkszenie po-
wierzchni terenów zieleni i ró¿norodnych form obecno�ci zieleni w mie�cie).

Sprawiedliwo�æ �rodowiskowa i zielona gentryfikacja

Odwo³uj¹c siê do koncepcji kapita³u naturalnego czy us³ug ekosystemo-
wych, nie sposób pomin¹æ zagadnienia sposobu dystrybucji zasobu, jakim
jest miejska zieleñ i jej dostêpno�æ. Liczne badania wskazuj¹, i¿ dostêp do
terenów zieleni mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no�ci od statusu socjoekonomiczne-
go, cech rasowo-etnicznych, wieku, p³ci czy stopnia sprawno�ci (za: Schip-
perijn i in. 2010; Wolch, Byrne, Newell 2014). Tymczasem uznaj¹c korzy�ci
ekosystemów dla szeroko pojêtego zdrowia publicznego, szczególnej roli
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nabiera tzw. sprawiedliwo�æ �rodowiskowa czy ekologiczna (environmental
justice), rozumiana jako równy dostêp do wysokiej jako�ci, czystego �rodo-
wiska naturalnego (Karpus 2017, por. tak¿e Hayward 2005), a do której
po�rednio odwo³uj¹ siê zasady Deklaracji z Rio de Janeiro w sprawie �rodo-
wiska i rozwoju z 1992 r.

Dlatego te¿ dzia³ania na rzecz poprawy jako�ci zieleni miejskiej nios¹ ze
sob¹ to samo ryzyko spo³ecznego wykluczenia, co w przypadku poprawy ja-
ko�ci innych parametrów tkanki miejskiej czy substancji mieszkaniowej, a wiêc
gentryfikacji � w tym przypadku zielonej (Gould, Lewis 2012) czy �rodowi-
skowej (Checker 2011). Ci sami deweloperzy, którzy chêtnie postawi¹ aparta-
mentowce na terenie osiedlowego skwerku, równie chêtnie reklamowaæ bêd¹
swoj¹ inwestycjê jako �mieszkanie w�ród zieleni�, a obecno�æ terenów zieleni
czy jako�æ zieleni jest czynnikiem znacz¹co wp³ywaj¹cym na cenê nierucho-
mo�ci (Maksymiuk 2013; por. tak¿e Vandermeulen i in. 2011). A zatem po-
prawa jako�ci zieleni prowadzi do poprawy estetyki przestrzeni i zdrowia pu-
blicznego (w szerokim sensie), co z kolei wp³ywa na postrzegan¹ atrakcyjno�æ
s¹siedztwa i skutkuje wzrostem op³at, w efekcie czyni¹c dane s¹siedztwo zbyt
drogim tak¿e dla jego dotychczasowych mieszkañców. Dotkliwo�æ tego efektu
szczególnie wyra�nie pokazano na przyk³adzie przekszta³cenia estakady no-
wojorskiej kolejki High Line w malowniczy park miejski, gdzie niew¹tpliwym
pozytywnym skutkiem by³o niezwyk³e o¿ywienie spo³eczno-kulturalne tego
zdewastowanego i w zasadzie bezu¿ytecznego terenu. Jednocze�nie jednak
w latach 2003�2011 ceny okolicznych nieruchomo�ci � pomimo g³êbokiej re-
cesji � wzros³y o oko³o 103% (Brisman 2012, za: Wolch i in.). Curran i Hamil-
ton (2012) przedstawiaj¹ ciekaw¹ analizê przypadku nowojorskiego Greenpo-
int (Brooklyn), niegdy� uwa¿anego za polsk¹ dzielnicê, który na prze³omie
wieków do�wiadczy³ silnej gentryfikacji. Obecnie �starzy� i �nowi� mieszkañ-
cy podejmuj¹ wspólnie starania o oczyszczenie rzeki i uporz¹dkowanie terenu,
istotnie zanieczyszczonego przez przemys³ (przede wszystkim pobliskiej rzeki
Newton Creek) zgodnie z zasad¹ just green enough � czyli wystarczaj¹co zielo-
no, by zniwelowaæ zagro¿enia zdrowotne, ale jednocze�nie pozostawiæ dotych-
czasowe wykorzystanie terenów nadrzecznych jako terenów przemys³owych,
by nie zmieniæ charakteru dzielnicy i struktury spo³ecznej. Przypadek ten jest
o tyle interesuj¹cy, ¿e pokazuje, jak sprawiedliwo�æ �rodowiskowa mo¿e byæ
istotnym elementem refleksji w procesach partycypacji mieszkañców.

Podsumowanie

Przytoczone badania wskazuj¹ na wielorakie korzy�ci p³yn¹ce dla miesz-
kañców z miejskich terenów zieleni. Maj¹ one znacz¹cy wp³yw na zdrowie,
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dobrostan, jako�æ i styl ¿ycia, kontakty spo³eczne, co ma szczególne znaczenie
w przypadku metropolii, z ich zanieczyszczeniem powietrza, stresem wynika-
j¹cym z tempa ¿ycia, relatywn¹ s³abo�ci¹ wiêzi spo³ecznych czy znacz¹cymi
ró¿nicami spo³ecznymi. Ponadto upodmiotowienie mieszkañców poprzez w³¹-
czanie zarówno w zarz¹dzanie polityk¹ zazieleniania miasta, jak i w codzienne
wspó³dzia³anie z administracj¹ samorz¹dow¹ we w³a�ciwym utrzymaniu stanu
otaczaj¹cej zieleni mo¿e mieæ zasadnicze znaczenie dla budowania identyfika-
cji z miejscem i wspólnot¹, a dziêki temu � poczucia wspó³odpowiedzialno�ci.

Miejskie tereny zielone nie powinny byæ postrzegane w procesach plano-
wania czy zarz¹dzania g³ównie w kategoriach po¿ytków estetycznych � jako
kosztowna w utrzymaniu ³adna przestrzeñ, która ma �cieszyæ oko�, a wiêc
jako swego rodzaju niekonieczny luksus. Zgodnie z koncepcj¹ us³ug ekosys-
temów, inwestycje w dobrej jako�ci i szeroko dostêpne tereny zielone po-
winno siê postrzegaæ � i promowaæ � jako rzeczywiste korzy�ci finansowe
(np. oszczêdno�ci zwi¹zane z profilaktyk¹ zdrowotn¹, bezpieczeñstwem pu-
blicznym czy po prostu utrzymaniem zieleni) � nawet je�li kalkulacje tych
oszczêdno�ci s¹ z³o¿one, a relacje nie zawsze proste do uchwycenia.

W socjologii zainteresowanie spo³ecznymi funkcjami zieleni jest stosunko-
wo nowym zjawiskiem i przedstawiony tutaj wybór przeprowadzonych w tym
obszarze badañ pokazuje, na jakie mierzalne korzy�ci zwraca siê uwagê,
mówi¹c o us³ugach ekosystemowych w ich spo³eczno-kulturowym wymia-
rze. Powy¿szy przegl¹d mo¿e stanowiæ równie¿ zachêtê dla polskich badaczy
do eksplorowania zasygnalizowanych przez nas w¹tków.
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Z warsztatów
badawczych

O badaniu kultur przymiotnikowych.
Kilka uwag i przyk³adów

z perspektywy metodologicznej

In this article I present a number of methodological issues in the researching
of so-called adjectival cultures (conceived as �youth�, �people�s� or �urban
culture�). For researching these areas, I propose a �third path� methodology,
overcoming the paradigmatic limitations of purely quantitative or purely qual-
itative approaches. I also give (in brief, of course) a few examples of research
methods.
Keywords: adjectival cultures, urban culture, definitions of culture, methodol-
ogy of culture research, research methods

Pomys³

Jakiemukolwiek pomys³owi na badanie naukowe musi towarzyszyæ od
pocz¹tku rozejrzenie siê po terytorium dostêpnej wiedzy. A w tym:

� sprawdzenie, co dot¹d na dany lub podobny temat zrobili inni;
� z jakiej (jakich) teorii skorzystali;
� jak zdefiniowali (lub nie) swoje pojêcia, co zatem trzeba przemy�leæ

i zdefiniowaæ samemu;
� jakich metod u¿yli nie tylko w fazie zbierania materia³ów empirycz-

nych, ale przede wszystkim do ich opracowania;
� i wreszcie � czy rezultaty ich wysi³ków wspó³graj¹, czy raczej przeciw-

stawiaj¹ siê mojemu pomys³owi.
Tymczasem coraz czê�ciej obserwujê, ¿e wielu � nie tylko m³odych � ba-

daczy postêpuje w tej fazie tworzenia badania wedle zasady trawestuj¹cej
powiedzenie przypisywane Stratonowi z Sardes, a lepiej znane jako bon mot
Madame de Pompadour. We wspó³czesnej wersji by³oby to: devant nous, le
déluge, czyli PRZED nami choæby potop... Do�æ powszechne jest zatem po-
mijanie dzie³ z przesz³o�ci jako za starych (sic!) i � zarazem � nierozgl¹da-
nie siê krytycznie po tera�niejszo�ci (co dotyczy w miarê kompletnej analizy
stanu wiedzy na dany temat). Zamiast tego fataln¹ norm¹ staje siê budowa-
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nie sobie klatki cytowañ z dzie³ najbli¿szych kolegów (lub profesorów) z tego
samego �rodowiska i uzupe³nianie jej � a jak¿e � obowi¹zkowymi odniesie-
niami do zachodniej literatury przedmiotu; najczê�ciej modnych akurat au-
torów. Takim to sposobem oryginalny, byæ mo¿e, pomys³ wiê�nie w studni
bana³ów, pseudoodkryæ i naukowych mód. Opisane praktyki nie dotycz¹ tylko
�rodowisk naukowych w Polsce, a modni autorzy � zgodnie z regu³ami funk-
cjonowania mody w kulturze popularnej (dominuj¹cej) � po kilku lub kilku-
nastu sezonach przestaj¹ byæ modni. Czêsto ich usuniêciu w cieñ towarzyszy
specyficzny rodzaj niesmaku zwi¹zany z nag³ym odkryciem ich banalno�ci.
Dlatego warto pomys³y na badania poddawaæ wszechstronnej krytyce i re-
alizowaæ tylko te, które próbê owej krytyki wytrzymaj¹. Osobi�cie wolê szu-
kaæ inspiracji lub pomocy u klasyków, tam bowiem zawsze je znajdujê.

Kultury przymiotnikowe

Nie wyobra¿am sobie badania kultury bez refleksji, czym ona jest w ogól-
no�ci, a czym jest jej czê�æ, etap rozwojowy, warstwa, fragment, detal itd.,
wyodrêbniony w celu dok³adniejszego poznania (sama przyjmujê z dobro-
dziejstwem inwentarza maksymalnie szerok¹ definicjê kultury)1. W nauce,
takiej jak j¹ rozumiem, wyodrêbnianie i co za tym idzie � ograniczenie przed-
miotu badañ symbolizowane bywa przez dodanie do szerokiego zakresowo
pojêcia stosownego przymiotnika. W ten sposób tworzone s¹ takie pojêcia,
jak: kultura religijna, ludowa, m³odzie¿owa czy kultura miejska. Nie s¹ to
jednak tylko pojêcia, gdy¿ t¹ metod¹ tworzone s¹ zarazem byty maj¹ce po-
tencja³ samoistnego, uporczywego ¿ywota (czêsto tylko �wiadomo�ciowego,
a czasem jedynie papierowego). Czêsto te¿ trwaj¹ one kosztem ogólnego
rozumienia kultury � wypieraj¹ je bowiem z pola uwagi badacza lub skutecz-
nie je przes³aniaj¹. W skrajnych przypadkach, jak poucza historia nauk
o kulturze, spór o ogólne pojêcie kultury prowadzi do zakwestionowania
jego potrzeby i sensu (por. ni¿ej). Logicznie rzecz bior¹c, powinno to te¿
prowadziæ do podwa¿enia sensu badania kultur przymiotnikowych, a tak siê
jednak nie dzieje, poniewa¿ tu zawsze mo¿na siê powo³aæ chocia¿by na za-
potrzebowanie praktyki (np. w zakresie diagnozowania potrzeb mieszkañ-
ców, o czym te¿ jeszcze piszê ni¿ej).

Na przyk³adzie kultury m³odzie¿owej pokazywa³am kiedy�, i¿ kultury przy-
miotnikowe wiêzn¹ czêsto w u³omnych opozycjach: co jest bowiem w tym
wypadku drugim cz³onem opozycji � kultura doros³ych, kultura w ogóle? Co
jest drugim cz³onem pojêcia kultury miejskiej � kultura wiejska (kultura wsi)?

1 Por. definicjê w Wielo�ród³owym S³owniku Kultury: http://ozkultura.pl/wpis/112/5
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Je�li to rozwa¿yæ dok³adniej, zbanalizowane dzisiaj pojêcie kultura miejska =
kulturze wielkiego miasta, a w³a�ciwie jego modnemu akurat centrum i zgro-
madzonym wokó³ niego aktywistom. Warto w tym kontek�cie przypomnieæ,
¿e pojêcie to zosta³o przyswojone (by nie rzec � zaw³aszczone) przez specy-
ficzny dyskurs zaanga¿owanej nauki2. Niekoniecznie i nie zawsze my�li siê �
u¿ywaj¹c dzisiaj bezrefleksyjnie tej zbitki � o mie�cie i jego kulturze jako z³o-
¿onym organizmie, zawieraj¹cym strefy o ró¿nym stopniu podmiejsko�ci,
a wewn¹trz: enklawy, dzielnice, wyspy, tworz¹ce osobne kulturowo-spo³eczne
sub�wiaty jakim� cudem trwaj¹ce razem; w pewnych wymiarach przenikaj¹ce,
a w pewnych zadziwiaj¹co nieprzenikaj¹ce siê nawzajem. Miasto to ogólna
nazwa obejmuj¹ca te¿ �rednie miasta z ich przebogat¹ specyfik¹ oraz ca³y
archipelag miasteczek: od kipi¹cych ¿yciem do zanurzonych w marazmie
i pó³wiejskich klimatach.

Kultury przymiotnikowe jako pojêcia czêsto wspó³cze�nie powstaj¹ b¹d�
rewitalizuj¹ siê w rytmie intelektualnych mód. Na przyk³adzie kultury ludo-
wej mo¿na siê ³atwo przekonaæ, jak taki proces wygl¹da, bo rzecz jest dobrze
opisana. Czêsto w kolejnym cyklu dyskusji funkcjonuj¹cy od dawna przy-
miotnik (np. ludowa) jest poddawany druzgocz¹cej krytyce i zastêpowany
innym (np. tradycyjna) (Fatyga, Michalski red. 2014). Na ogó³ zreszt¹ wiêk-
szo�ci problemów pojêciowych to nie rozwi¹zuje, a jedynie od�wie¿a stare
spory, dodaje im wigoru oraz pozorów nowo�ci. Uwa¿am ten proces za po-
¿yteczny, warto bowiem podkre�liæ, ¿e summa summarum przyczynia siê on
na przyk³ad do ujawniania niebranych wcze�niej pod uwagê aspektów zja-
wisk i praktyk kulturalnych, podtrzymuj¹c tym samym klaryfikowanie pojêæ
(rzadziej) oraz budowanie sytuacyjnych koalicji poznawczych (czê�ciej). Ko-
alicje poznawcze za� mog¹ tworzyæ nie tylko efemeryczne naukowe mafie
i dwory, lecz � b¹d�my optymistami � równie¿ zawi¹zki autentycznych �ro-
dowisk naukowych (Fatyga 2015).

Notabene nazwy dyscyplin, subdyscyplin oraz specjalizacji naukowych,
które zajmuj¹ siê kulturami przymiotnikowymi jako przedmiotami badañ,
tworzone s¹ na ogó³ od rzeczowników, mamy zatem do czynienia raczej z so-
cjologi¹ lub antropologi¹ miasta � a nie miejsk¹; wsi � a nie wiejsk¹; m³o-
dzie¿y � a nie m³odzie¿ow¹; kultury ludowej � a nie ludow¹; religii � a nie
religijn¹ itd. Mo¿na by rzec, i¿ przymiotniki przedmiotom badañ specjalnie
nie szkodz¹ (co najwy¿ej precyzuj¹ i zawê¿aj¹ ich zakresy), ale dyscyplinom
ju¿ tak, poniewa¿ nacechowuj¹ dyscypliny pozamerytorycznie, wskazuj¹c na
w³a�ciwo�ci badaczy (np. wiek, pochodzenie) lub ich �wiatopogl¹dy. W wiêk-

2 O ró¿nicy miêdzy nauk¹ zaanga¿owan¹ a stosowan¹ pisa³am wielokrotnie wcze�niej. Por. te¿: http:/
/www.isns.uw.edu.pl/
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szo�ci wspó³czesnych projektów badawczych wyodrêbnianie kultur przymiot-
nikowych jest jednak konieczno�ci¹ nie tyle z powodów merytorycznych, ile
pragmatycznych: finansowych, organizacyjnych czy temporalnych ograniczeñ
w prowadzeniu badañ. Nie bez znaczenia dla fragmentaryzowania kultury w ba-
daniach jest te¿ z³o¿ono�æ, nawet wyodrêbnionych w opisany sposób, przed-
miotów badañ. Jeszcze trudniejsze jest wiêc ca³o�ciowe ujêcie kultury wspó³-
czesnej. Jak mo¿na siê przekonaæ, studiuj¹c literaturê, przyjmowane s¹ tutaj
dwie g³ówne strategie: albo spekulatywne rozwa¿ania dotycz¹ce kultury en
bloc, albo zbyt daleko id¹ce uogólnienia wyprowadzane z badañ j¹ fragmen-
taryzuj¹cych. Obie maj¹, jak wiadomo, swoje wady i swoje zalety, a przede
wszystkim obie dostarczaj¹ inspiracji do w³asnych poszukiwañ i sprecyzowa-
nia w³asnego stanowiska.

Stawiam tu wszak¿e tezê, ¿e to nie kultury przymiotnikowe pozwalaj¹
sformu³owaæ podstawowe za³o¿enia metodologiczne badañ oraz wytyczaæ
kierunki rozwoju metod i technik badawczych, lecz i¿ zale¿y to od przyjê-
cia ogólnej teorii kultury, a w szczególno�ci sposobu zdefiniowania g³ów-
nego pojêcia. W odniesieniu do socjologii czy antropologii miasta oznacza
to, ¿e wysi³ki zmierzaj¹ce do okre�lenia pojêcia kultura miejska (jakkol-
wiek cenne) w pewnym momencie utkn¹ w sprzeczno�ciach, je�li nie bêd¹
wsparte klarownym rozumieniem kultury jako takiej. Przede wszystkim
zadziwia mnie ³atwo�æ, z jak¹ do jêzyka wspó³czesnych nauk o kulturze
przenikaj¹ sformu³owania par excellence biurokratyczne (i przez biurokra-
tów szczerze kochane), takie jak powszechnie siê dzi� rozpleniaj¹ce SEK-
TOR i SFERA KULTURY3 (Kna� 2012). Pojêcia te rzadko bywaj¹ u nas pod-
dawane refleksji teoretycznej (od czegó¿ bowiem s¹ cytaty z dzie³ ich
twórców). Piotr Kna� z Ma³opolskiego Instytutu Kultury podj¹³ próbê opi-
su merytorycznej zawarto�ci pierwszego z nich, jak rozumiem, na u¿ytek
praktyków: �[...] kiedy mówimy o s e k t o r z e  k u l t u r y  [podkr. �
B.F.], zwykle chcemy wskazaæ, ¿e jest to: � rynek pracy dla kadr kultury, artystów
(nowe miejsca pracy); � obszar kultury zwi¹zany z gospodark¹ (neoindustrializa-
cja, rozwój gospodarki wiedzy); � kluczowy obszar wzrostu innowacyjno�ci
i kreatywno�ci (badania + rozwój); � rynek us³ug zwi¹zanych z czasem wol-
nym, rozrywk¹, turystyk¹; � potencja³ rozwoju metropolitarnego i regional-
nego (nowoczesne miasto, zrównowa¿ony rozwój, wysoka jako�æ ¿ycia)� (ibi-
dem). Co ciekawe, cytowany autor szybko ucieka od sektorowo�ci, proponuj¹c

3 To, poza wszystkim, oczywi�cie pojêciowe importy. Por. np. o sektorowo�ci kultury (Florida 2010);
o sferyczno�ci kultury (Throsby 2010: 133-134). Throsby przynajmniej zastrzega, ¿e jego koncepcjê prze-
mys³u kultury mo¿na poprawnie zrozumieæ w kontek�cie sformu³owanych przezeñ definicji kultury i dóbr
kulturowych.
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nieco dalej pojêcie �ekosystemu kulturalnego�. Symptomatyczne sk¹din¹d
jest te¿, i¿ s³owo �kultura� (bez przymiotników) umieszcza w cudzys³owie
(ibidem).

Typowy wywód dla sektorowo-sferycznego ujêcia kultury miejskiej mo¿-
na znale�æ w wielu tekstach. Oto jeden z licznych przyk³adów: �Obserwacja
najnowszych trendów w gospodarce �wiatowej zdaje siê potwierdzaæ, ¿e
s e k t o r  k u l t u r y  [podkr. � B.F.], a w nim przemys³y kreatywne,
posiadaj¹ potencja³ ekonomiczny, który mo¿e mieæ pozytywny wp³yw na
trwa³y rozwój miast poprzez »kulturyzacjê gospodarki i ekonomizacjê kultu-
ry« oraz »restrukturyzacjê sektorow¹ i innowacyjn¹ modernizacjê gospodar-
ki«� (Sanetra-Szeliga b.d.). Ta sama autorka pisze nieco dalej: �S f e r a
k u l t u r y  [podkr. � B.F.] by³a wyizolowana z polityki miejskiej i nie
odgrywa³a ¿adnej roli w strategiach gospodarczych, paradoksalnie tak¿e tych
zwi¹zanych z turystyk¹ i promocj¹ miasta. Kulturê traktowano jako no�nik
warto�ci pomagaj¹cy w przezwyciê¿eniu przez spo³eczeñstwo wojennej trau-
my, a polityka kulturalna koncentrowa³a siê na »uszlachetniaj¹cych i ducho-
wo wspieraj¹cych warto�ciach kultury wy¿szej«� (ibidem). Takich wywodów
opartych na modnych pojêciach mo¿na znale�æ we wspó³czesnych tekstach
oczywi�cie wiêcej. Do ulubionych i czêsto u¿ywanych, chocia¿ rzadko defi-
niowanych pojêæ, nale¿¹ jeszcze: �pole kultury� i �obszar kultury�, których
nie bêdê tu ju¿ szczegó³owo omawiaæ. Mo¿na poprzestaæ na konstatacji, i¿
im wiêcej sfer, sektorów, obszarów i pól, tym te¿, na ogó³, wiêkszy ba³agan
pojêciowy. Cytowany tekst jest zarazem przyk³adem wskazanej wy¿ej zasady,
czyli ¿enuj¹co p³ytkiej wiedzy autorki o opisywanych zagadnieniach. Na
marginesie: typowe dla wszystko¿ernej kultury popularnej jest ³¹czenie ta-
kich pogl¹dów z mod¹ na peerelowski dizajn. Warto zwróciæ uwagê, ¿e je�li
takich i podobnych tekstów powstaje du¿o zarówno w nauce, jak i na pogra-
niczu nauki i zastosowañ albo w tzw. nauce zaanga¿owanej, mo¿e to prowa-
dziæ do rugowania problematyki kultury z odpowiednich dyskursów, po co
bowiem zajmowaæ siê czym� tak mêtnym jak kultura, gdy mo¿na � po prostu
� badaæ instytucje, dzia³ania, finanse, przemys³y (i tworzyæ b¹d� rewitalizo-
waæ nostalgiczne przestrzenie ancien regime�u).

To jednak zawsze tylko jedna strona medalu, gdy¿ pojawia siê tu swoista
pêtla: badacz, zorientowany empirycznie, pos³uguj¹cy siê praktycznie induk-
cyjn¹ (czyli sk¹din¹d zawodn¹ � o czym warto pamiêtaæ) strategi¹ poznaw-
cz¹, dochodzi (je�li ma szczê�cie) do swojej ogólnej teorii kultury, uogólnia-
j¹c i przeformu³owuj¹c cudze i w³asne bardzo konkretne do�wiadczenia. Co
zatem mo¿e byæ dlañ punktem wyj�cia u pocz¹tku tej drogi, je�li chce unikaæ
pojêciowego zamêtu? Winna to byæ stale mu towarzysz¹ca krytyczna analiza
zgromadzonego zasobu wiedzy wedle wskazówek zamieszczonych wy¿ej, we
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fragmencie �pomys³�; stale konfrontowana z cudzymi i w³asnymi osi¹gniê-
ciami poznawczymi4.

Metodologia trzeciej drogi

W naukach spo³ecznych i naukach o kulturze, zw³aszcza w Polsce, paradyg-
matyczny podzia³ na badania ilo�ciowe i jako�ciowe trzyma siê mocno. Z wolna
i to raczej na interdyscyplinarnych obrze¿ach ni¿ w centrum tradycyjnych
dyscyplin przebijaj¹ siê badania kwestionuj¹ce zarówno ostre i coraz bar-
dziej biurokratyczne podzia³y dyscyplinowe, jak i sensowno�æ takiej charak-
terystyki perspektyw metodologicznych. Tymczasem dziêki komputerom
i internetowi niewyobra¿alnie zwiêkszy³y siê mo¿liwo�ci badawcze, �ród³a
danych i ich dostêpno�æ. Badania spod znaku big data (Dajerling 2016)
wprowadzaj¹ jednak nowe problemy i nowe sposoby patrzenia na dane5.
Wielkie masy danych wymagaj¹ te¿ innych standardów analitycznych, staty-
stycznych i etycznych. Badacz � humanista, boj¹cy siê przedmiotów �cis³ych
w szkole, unikaj¹cy zdyscyplinowanego my�lenia, kochaj¹cy mgliste typolo-
gie i unikaj¹cy jasnych klasyfikacji � z tego rodzaju metodologi¹ nie da sobie
rady. Nawet jednak taka osoba jak ni¿ej podpisana (kochaj¹ca wiedzê �cis³¹
� niestety bez wzajemno�ci) potrzebuje tu wsparcia fachowców. Metodolo-
gia trzeciej drogi � jak j¹ rozumiem � wymaga wspó³pracy i, co niezwykle
trudne, porozumienia z informatykami, geografami, czasem nawet fizykami
i matematykami. Z do�wiadczeñ moich zespo³ów badawczych wynika, ¿e
najwiêkszym problemem tego rodzaju wspó³pracy jest wypracowanie wspól-
nego jêzyka. Pole do nieporozumieñ jest tu bowiem niezwykle szerokie.
Wspomnê choæby o zaprzyja�nionych geodetach, którzy pomogli nam stwo-
rzyæ system geolokalizacji infrastruktury ¿ywej kultury (Piotrowski 2017):
na pierwszym spotkaniu musia³am gromiæ wzrokiem m³odszych cz³onków
zespo³u, którzy nie mogli opanowaæ g³o�nych chichotów, gdy kolega z Poli-
techniki zacz¹³ nam t³umaczyæ, co to s¹ bity, czym jest baza danych i do czego
mog¹ s³u¿yæ przyciski myszy. Podejrzewam, ¿e nasi partnerzy mogli, z kolei,
obawiaæ siê, ¿e uznajemy ich za politechniczne t³uczki bez ¿adnych kompe-
tencji kulturalnych. Kompetencje te zatem w pierwszych rozmowach staran-
nie podkre�lali. Gdy ju¿ pokona siê tego rodzaju nieufno�æ kompetencyjn¹,
najwiêcej problemów pozostaje z tym, ¿e gdy oni u¿ywaj¹ jakiego� pojêcia,
trzeba zawsze dok³adnie sprawdziæ, czy na pewno rozumiej¹ je tak jak my, bo

4 Doskona³ych wskazówek, jak to robiæ, dostarcza przet³umaczona ostatnio przez Paw³a Tomanka
praca Howarda S. Beckera z 1998 r. (Becker 2018).

5 Teza ta jest dyskusyjna, np. mój kolega z zespo³u � dr Mariusz Piotrowski, specjalizuj¹cy siê w du¿ych
zbiorach danych, uwa¿a, i¿ dane te nie stawiaj¹ przed badaczami nowych jako�ciowo problemów.
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na ogó³ okazuje siê, i¿ rozumiej¹ je ca³kiem inaczej. Do anegdoty przesz³y te¿
w naszym �rodowisku kontakty z informatykami: wiadomo na przyk³adzie dra-
matycznych do�wiadczeñ, i¿ gdy w konkluzji wzajemnych wyja�nieñ i nego-
cjacji sensów informatyk mówi: nie ma problemu, to nale¿y przyj¹æ, ¿e proble-
my dopiero siê zaczynaj¹, a negocjacje trzeba kontynuowaæ ze zdwojon¹ energi¹.

Metody badawcze

Kultury przymiotnikowe z punktu widzenia metodologii badañ wyró¿nia
przedmiot (m³odzie¿, religia, lud, miasto itd.), ale metoda � ju¿ niekoniecz-
nie. A zatem, mówi¹c wprost, nie uwa¿am, by socjologia czy antropologia
miasta by³a w stanie wypracowaæ jak¹� metodykê, która by³aby zarezerwo-
wana tylko i jedynie dla niej. Nawet gdy w tych dyscyplinach pojawiaj¹ siê
(wzglêdnie) nowe, wydawa³oby siê specyficzne pojêcia, takie jak choæby �gen-
tryfikacja� (Glass 1964), to po pewnym czasie znajduj¹ siê odwa¿nie my�l¹-
cy, którzy przesuwaj¹ � jak w tym wypadku � granice pojêcia poza w¹sko
rozumian¹ kulturê przymiotnikow¹. Jak pisze £ukasz Drozda: �Wiêkszo�æ
badaczy wskazuje na powi¹zanie tego zjawiska z obszarem miejskim, niektó-
rzy postuluj¹ jednak nazywanie mianem gentryfikacji tak¿e tych przemian,
które dotycz¹ wsi. Powy¿sza enumeracja [autor wskaza³ wcze�niej wiele de-
finicji � B.F.] pozwala dokonaæ operacjonalizacji niniejszego terminu, co sta-
nowi warunek konieczny dla przygotowania pomiarów gentryfikacji� (Drozda
2017: 45; Grzeszczak 2010)

Hipotezy o swoisto�ci lub braku swoisto�ci metod i technik badawczych, po
próbie logiki, si³¹ rzeczy decyduj¹cy test przechodz¹ w konfrontacji z empiri¹.
Tu postêpowanie badacza winny zatem krêpowaæ jedynie ZASADY: RZE-
TELNO�CI i JAWNO�CI WARSZTATU NAUKOWEGO. Zawsze mog¹ mu
natomiast przeszkadzaæ ograniczenia w³asnej wyobra�ni, brak ciekawo�ci,
�rodowiskowy konformizm, braki erudycyjne oraz intelektualne mody. Je�li
uda siê mu ich unikn¹æ, mo¿e on prze¿yæ fascynuj¹c¹ przygodê. Warsztat
metodologiczny zatem winien byæ otwarty, ³¹czyæ refleksjê metodologicz-
n¹ i metodyczn¹ � nie przypominaj¹c tego, co Stefan Nowak nazywa³ �ksi¹¿-
k¹ kucharsk¹�. W 1970 r. uczony ten pisa³: �Podrêczniki, monografie czy
zbiory szkiców stanowi¹ce dorobek metodologicznych sympozjów, podej-
muj¹c zagadnienia ogólnometodologiczne, rzadko �ledz¹ do koñca ich im-
plikacje dla warsztatu badawczego socjologa, z wziêciem pod uwagê wszyst-
kich technicznych szczegó³ów tego warsztatu. Z drugiej strony,
p o d r ê c z n i k i  m e t o d  b a d a w c z y c h  r z a d k o  s t a w i a j ¹  s o b i e
z a  c e l  u j a w n i e n i e  m e t o d o l o g i c z n y c h  z a ³ o ¿ e ñ  t k w i ¹ -
c y c h  u  p o d s t a w  p r e z e n t o w a n e j  t e c h n i k i  b a d a w c z e j  i  d y s -
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k u s j ê  n a d  z a s a d n o � c i ¹  i  g r a n i c a m i  s t o s o w a l n o � c i  t y c h
z a ³ o ¿ e ñ .  Z n a c z n i e  c z ê � c i e j  p r z y b i e r a j ¹  o n e  p o s t a æ
» k s i ¹ ¿ k i  k u c h a r s k i e j «  p r z e d s t a w i a j ¹ c  r e c e p t u r y  w p r a w -
d z i e  w i e l o k r o t n i e  w y p r ó b o w a n e ,  a l e  n i e o p a r t e  n a  m o c -
n i e j s z y m  t e o r e t y c z n o - m e t o d o l o g i c z n y m  z a p l e c z u  [podkr.
� B.F.]� (Nowak 1970: 12). Dla mnie samej tego rodzaju wypowiedzi by³y od
pocz¹tku drogi naukowej zachêt¹, by ksi¹¿k¹ kucharsk¹ pos³ugiwaæ siê w kuch-
ni (a i to do czasu uzyskania odpowiedniej bieg³o�ci w sztuce kulinarnej), ale nie
w badaniach. Zreszt¹ przyjrzenie siê twórcom nowych metodologii pokazuje, i¿
bez ich odwagi i wyobra�ni po prostu nie mog³yby siê one pojawiæ.

Uwaga i ciekawo�æ

Trzeba tu wspomnieæ jeszcze o dwóch wa¿nych kwestiach, bez których nie
ma twórczego podej�cia do metodologii. Otó¿ refleksyjny badacz wie (bo po-
kazuje mu to do�wiadczenie zdobyte nie tylko we w³asnej praktyce badawczej,
ale i w trakcie prowadzenia prac na stopieñ: magisterskich i doktorskich), jak
wielkie s¹ ci¹gle po³acie rzeczy niezbadanych i nawet nienazwanych, nie mó-
wi¹c ju¿ o ich zdefiniowaniu. Zachêcanie studentów, magistrantów i dokto-
rantów do poszukiwañ metodologicznych jest wiêc obowi¹zkiem dobrego
dydaktyka. Wydaje siê zreszt¹, i¿ w czasach tak burzliwych zmian, z jakimi
mamy obecnie do czynienia, nowe obszary eksploracji bêd¹ siê jeszcze d³ugo
pojawiaæ nadmiarowo. Wszak¿e uwaga jest tu potrzebna nie tylko, by dostrze-
gaæ nowe procesy, zjawiska i fakty, lecz i po to, by zobaczyæ, ¿e stare pojêcia
i tradycyjne metody niekoniecznie znacz¹ (i badaj¹) to samo, co znaczy³y (i ba-
da³y) niegdy�. Konsekwentnie: nie zwalnia to badacza od ich poznania i kry-
tycznej (oraz rzetelnej) nad nimi refleksji. Nieokie³znana ciekawo�æ (któr¹
uwa¿am za jedn¹ z najwa¿niejszych cech badaczy akademickich) jest warunkiem
koniecznym, by ich uwaga równie¿ w tê stronê siê kierowa³a. Jestem g³êboko
przekonana, ¿e bez ciekawo�ci odwaga staje siê niem¹dr¹ brawur¹, a uwaga
zamienia siê w poprawno�ciow¹ rutynê, szczególarstwo i rytualizm.

Kilka przyk³adów poszukiwañ metody

Poni¿ej przedstawiam przyk³ady zaczerpniête z badania, które wraz z ze-
spo³em zrealizowali�my w latach 2015�2016 (Fatyga i in. 2017). Zbadali-
�my 48 dobranych celowo gmin oraz dzielnic wielkich miast z 3 województw:
mazowieckiego, ma³opolskiego i warmiñsko-mazurskiego. Jednym z celów
badania by³o stworzenie nowych narzêdzi badawczych. Opowiem tu pokrótce
o kilku z nich, odsy³aj¹c zainteresowanego Czytelnika do raportu (por. wy¿ej).
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Pierwszy przyk³ad dotyczy pomys³u zbadania do�æ zaniedbanego obsza-
ru, jakim jest f u n k c j o n o w a n i e  i n f o r m a c j i  o  k u l t u r z e  zarów-
no w miastach, jak i na wsiach. Gdy zajêli�my siê tym kilka lat temu, skupi-
li�my siê na informacji kulturalnej w internecie, ograniczaj¹c siê do zbadania
jej zawarto�ci merytorycznej i kilku prostych wymiarów formalnych, takich
jak na przyk³ad zapowied� wydarzenia lub dzia³ania versus ich omówienie
b¹d� recenzja (Fatyga, Michalski, Dudkiewicz, Tomanek 2012: 40�41, 87�
100). Stworzyli�my wtedy narzêdzie, które nazwali�my �Kalendarzem Kul-
tury�. Jak du¿¹ kreatywno�æ wyzwoli³o ono w�ród naszych wspó³pracowni-
ków z olsztyñskiego Centrum Edukacji i Informacji Kulturalnej, pokazuj¹
opracowane przez nich autorskie rozwi¹zania konkretnych problemów do-
tycz¹cych: zaprojektowania robota internetowego (crawlera) do zbierania
danych oraz narzêdzi do kodowania danych6. Jednak¿e tamto badanie nie
wyczerpa³o zagadnienia, pojawi³y siê te¿ liczne nowe pytania w zwi¹zku z nie-
wykorzystanymi obserwacjami z terenu. Dotyczy³y one chocia¿by bardzo czêsto
wystêpuj¹cych w estetyce informacyjnej: kiczu, brzydoty i sztampy. W kolej-
nym projekcie postanowili�my dalej testowaæ istniej¹ce narzêdzie, znacznie
je rozbudowuj¹c, miêdzy innymi o aspekty estetyczne szeroko rozumianej
informacji kulturalnej7. Poniewa¿ jednak bali�my siê naszego braku kompe-
tencji w tym zakresie, postanowili�my poprosiæ o analizê zgromadzonej do-
kumentacji wizualnej (by³y to zdjêcia z terenu) wspó³pracuj¹ce z nami spe-
cjalistki: Ma³gorzatê i Ludwikê Malarskie. W trakcie analizy du¿ego zbioru
(N=1200) zdjêæ obrazuj¹cych stan szaty informacyjnej w 48 miejscowo�ciach,
zbudowa³y one obszerny i bardzo dok³adny S³ownik, umo¿liwiaj¹cy syste-
matyczne badanie zarówno tre�ci, jak i formy informacji. Wed³ug tego S³owni-
ka zakodowa³y ca³y materia³ empiryczny. Przy du¿ych liczebno�ciach poszcze-
gólnych elementów tre�ciowych i estetycznych otwiera to dalsz¹, fascynuj¹c¹
drogê badaniom zale¿no�ci pomiêdzy nimi. Co z tego wyjdzie? Za jaki� czas, po
zrealizowaniu jeszcze kilku podobnych badañ, zapewne siê dowiemy. W cyto-
wanym wy¿ej raporcie pierwsze uwagi i wnioski autorki ju¿ sformu³owa³y. Przed-
stawili�my tam te¿ propozycje dotycz¹ce rozwijania tej metodologii. Z satysfak-
cj¹ mo¿na ju¿ jednak stwierdziæ, ¿e narzêdzie potwierdzi³o wstêpnie swoj¹
skuteczno�æ. Jednak¿e wszyscy czujemy, i¿ jego potencja³ nie jest jeszcze do koñ-
ca odkryty i wymaga wielu kolejnych, empirycznych testów. Na razie nie ma na
przyk³ad pewno�ci, czy S³ownik w obecnej postaci jest kompletny i czy dodat-
kowy materia³ nie bêdzie wymaga³ jego rozbudowy. Z drugiej strony byæ mo¿e

6 Instrukcje do metod i technik Kalendarza Kultury s¹ opublikowane pod adresami: Barbara Fatyga:
http://ozkultura.pl/node/965; Marcin Kap³on: http://ozkultura.pl/node/1651; Piotr Rynkiewicz: http://
ozkultura.pl/node/2812 ; S³awomir Molda: http://ozkultura.pl/node/2813

7 A zatem zgodnej z przyjêt¹ przez nas definicj¹ kultury, por. przyp. 1.
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niektóre kategorie z zakresu analizy estetycznej da siê po³¹czyæ, niektóre
usun¹æ jako mniej wska�nikowe itd. Obecnie przygotowujemy osobny ra-
port na ten temat. Skategoryzowane i uporz¹dkowane wed³ug S³ownika dane
zosta³y wpisane w arkusze excel i wstêpnie policzone. Poni¿ej kilka przyk³a-
dowych danych z tego badania � por. wykresy 1 i 2.

Wykres 1. Oferta kulturalna � typy dzia³añ w 3 zbadanych województwach,
N=1373, w %

�ród³o: badanie terenowe, opracowanie L. Malarska, B. Fatyga.

Wykres 2. Typy odbiorców oferty kulturalnej w 3 województwach, wskaza-
nia N=1226, w %

�ród³o: badanie terenowe, opracowanie L. Malarska, B. Fatyga.

Analiza przedstawiona na wykresie 2 wprowadza nowy typ odbiorcy, co
bezpo�rednio wynik³o z danych. Warto wiêc wyja�niæ, kim jest ów tajemni-
czy �odbiorca zale¿ny� � s¹ to: dzieci, czêsto traktowani nadopiekuñczo

8 Por. np. G. Mi³kowska, Analiza postaw spo³ecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii
studentów, �Prace Naukowe Akademii im. J. D³ugosza w Czêstochowie� 2014, t. 16 (http://dli-
bra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/2923/Rocznik_p_u_16_177.pdf).
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seniorzy8 oraz niepe³nosprawni. Aby uczestniczyæ w kulturze, wymienione
kategorie spo³eczne potrzebuj¹, zdaniem twórców oferty kulturalnej i infor-
macji o niej, swoi�cie rozumianej opieki lub � co najmniej � asystentury9.
Niekiedy te¿ wymaga tego prawo. W analizowanym materiale � jak widaæ �
wysz³o to dosyæ dobitnie.

Wykres 3. Brak spójno�ci miêdzy form¹ a tre�ci¹ w informacjach o ofercie
kulturalnej w 3 województwach, N=117, w %

�ród³o: badanie terenowe, opracowanie L. Malarska, B. Fatyga.

Hipoteza o kiczu (tu operacyjnie zdefiniowanym jako brak spójno�ci miêdzy
form¹ a tre�ci¹ oferty kulturalnej), w �wietle danych przedstawionych na wykre-
sie 3, wymaga dalszego namys³u. W stosunku do ogó³u oferty kategoria ta nie
by³a bowiem zbyt obszerna. W ka¿dym razie widaæ wyra�nie, ¿e metoda ta nie
musi byæ stosowana w jakim� konkretnym �rodowisku (miejskim lub wiejskim),
mo¿e dotyczyæ te¿ pojedynczych instytucji i organizacji b¹d� ich grup.

Drugi przyk³ad dotyczy kontrowersyjnej metody obserwacji ukrytej, któ-
r¹ zastosowali�my podczas cytowanego badania w instytucjach kultury10.
Wykorzystali�my tu u¿ywan¹ w badaniach rynkowych metodê �tajemnicze-
go klienta�, oczywi�cie starannie j¹ modyfikuj¹c (tê czê�æ projektu bardzo
dok³adnie i wnikliwie opracowa³a Aleksandra Zalewska-Królak). Zbiera-
nie danych w terenie polega³o tu na tym, i¿ badacze mieli spróbowaæ zapi-
saæ cz³onka rodziny (co wa¿ne � nie siebie!) na zajêcia w instytucji kultu-

9 Swoisto�æ jest tu szeroka: od uregulowañ prawnych do postaw i stereotypów emocjonalnych.
10 Por. A. Zalewska-Królak, Analiza obserwacji prowadzonych w gminnych instytucjach kultury metod¹

�tajemniczego klienta�, w: Fatyga i in. 2017: 97�112 (http://ozkultura.pl/node/10513). Tam¿e interesuj¹-
ce uwagi nt. aspektu etycznego tej czê�ci badania (http://ozkultura.pl/sites/default/files/strona-archiwum/
DIAGNOZY%20%20RAPORT%20Z%2048%20GMIN%2C%20Z%203%20WOJEW%C3%93DZTW%
202016%20r..pdf).
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ry11. Dokumentacja by³a prowadzona w formie dziennika obserwacji, we-
d³ug przygotowanego scenariusza, weryfikowanego zarówno w trakcie ba-
dania, jak i podczas porz¹dkowania i kategoryzowania zgromadzonych in-
formacji. Oto przyk³adowe wyniki przedstawione w tabelach 1�5.

Tabela 1. Traktowanie odwiedzaj¹cych instytucje kultury wed³ug województw,
N=105, w lb i w %

�ród³o: badanie terenowe, opracowanie A. Zalewska-Królak, B. Fatyga.

Tabela 2. Odsy³anie do kogo� innego, N=105, w lb i w %

�ród³o: badanie terenowe, opracowanie A. Zalewska-Królak, B. Fatyga.

Tabela 3. Udzielenie wyczerpuj¹cej informacji o dzia³aniu instytucji i sytuacji
kulturalnej gminy, N=105, w lb i w %

�ród³o: badanie terenowe, opracowanie A. Zalewska-Królak, B. Fatyga.

11 Podczas prezentacji wyników w jednym z badanych miast wojewódzkich dowiedzieli�my siê, i¿ tam-
tejsi urzêdnicy stosowali tê metodê w wersji telefonicznej, w pierwotnym celu � czyli do oceny kadrowej
pracowników instytucji kultury � i zdziwili siê, ¿e mo¿na jej u¿ywaæ tylko ze wzglêdu na walory poznawcze.

-

-

-
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Tabela 4. Zachêcanie do skorzystania z innych elementów oferty kultural-
nej, N=105, w lb i w %

�ród³o: badanie terenowe, opracowanie A. Zalewska-Królak, B. Fatyga.

Tabela 5. Zachêcanie do skorzystania z innych elementów oferty kultural-
nej, N=105, w lb i w %

�ród³o: badanie terenowe, opracowanie A. Zalewska-Królak, B. Fatyga.

W efekcie powsta³o narzêdzie, które mo¿e byæ wykorzystywane w badaniach funk-
cjonowania instytucji, zw³aszcza jego aspektów trudnych do uchwycenia innymi
sposobami. Jednak¿e � co ciekawe � uzyskali�my w ten sposób jeszcze inny, nie-
planowany i nieprzewidywany wcze�niej rezultat. Okaza³o siê, ¿e przetestowany
empirycznie s c e n a r i u s z  o b s e r w a c j i  ³atwo mo¿na przekszta³ciæ w n a -
r z ê d z i e  a u t o e w a l u a c j i  i n s t y t u c j i ,  które mog¹ one wykorzysty-
waæ do anonimowej oceny swej dzia³alno�ci dokonywanej przez uczestników.

Trzeci przyk³ad jest zwi¹zany z metod¹ standardowo wykorzystywan¹ w an-
kietowaniu uczestników (odbiorców) instytucjonalnej kultury. Najpopular-
niejszym zabiegiem jest tu, jak wiadomo, badanie potrzeb. Tak¿e w³adze ró¿nych
szczebli i typów, aby stworzyæ strategie lub plany rozwojowe itp. dokumenty,
zamawia³y w ostatnich latach masy diagnoz opartych na rozpoznawaniu tzw.
potrzeb mieszkañców. Gdy analizuje siê te dokumenty, widaæ, i¿ owe diagno-
zy czasami wykonywali profesjonali�ci, czasami urzêdnicy samorz¹dowi lub
przys³owiowe panie z biblioteki. Rzadko jednak tego rodzaju badaniom to-
warzyszy³a refleksja nad sam¹ kategori¹ potrzeby (Encyklopedia socjologii
2000:160�163): chocia¿by nad pojêciowym rozdzieleniem p o t r z e b  i  p r a -
g n i e ñ ,  nie mówi¹c ju¿ o z a c h c i a n k a c h ;  nad s p e c y f i k ¹  p o t r z e b

-

-
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k u l t u r a l n y c h  (trudnych do wytworzenia, ale gdy ju¿ siê pojawi¹, nie
daj¹cych siê wygasiæ wedle wzoru: brak �� potrzeba �� dzia³anie �� zaspoko-
jenie), a wreszcie nad mo¿liwo�ci¹ alternatywnego badania potrzeb, innego ni¿
zadawanie � czêsto sugeruj¹cych ze swej natury � pytañ12. Jedn¹ z modyfikacji,
które wprowadzili�my do kilku ostatnich naszych badañ potrzeb mieszkañców
by³a, wcze�niej ju¿ zastosowana do badañ m³odzie¿y, metoda pytania krzy¿owe-
go: po podzieleniu próby mieszkañców na kategorie (np. wiekowe) pytali�my
ka¿d¹ z grup wed³ug jednolitego schematu, na przyk³ad dzieci o ich w³asne po-
trzeby, potrzeby ich rówie�ników, nastêpnie m³odzie¿y, doros³ych i seniorów13.
Podobne pytania zadawali�my samorz¹dowcom i na przyk³ad personelowi lo-
kalnych instytucji kultury, nauczycielom. Systematyczne porównywanie odpo-
wiedzi by³o tu bardzo pouczaj¹ce. Jednak¿e po d³ugich i ró¿norodnych do�wiad-
czeniach oraz wielu seminaryjnych dyskusjach, obecnie jeste�my coraz bardziej
pewni, ¿e z powodzeniem mo¿na zastêpowaæ badanie potrzeb za pomoc¹ mniej
lub bardziej przemy�lnych, zamkniêtych lub otwartych pytañ wywiadu kwestio-
nariuszowego, analizami ogromnej obfito�ci ró¿norodnych danych zastanych,
które mo¿na tak skonceptualizowaæ, by w rezultacie otrzymaæ precyzyjne obra-
zy potrzeb, pragnieñ i zachcianek danej zbiorowo�ci, grup czy jednostek. To
zatem kolejny pomys³ do rozwijania w przysz³o�ci.

Konkluzja

Sytuacje naszkicowane w przytoczonych przyk³adach s¹ � jak widaæ �
ró¿ne: w pierwszym przypadku, aby rozwi¹zaæ od strony metodologicznej
nowy problem poznawczy, skorzystali�my ze wspó³pracy multidyscyplinar-
nej w zakresie teorii i historii sztuki (do�æ niestandardowo tu zreszt¹ wyko-
rzystanych)14. Kwestia, z jakiego �rodowiska (miejskiego, m³odzie¿owego lub
innego) pochodzi materia³ empiryczny, ma tu dla zbudowania metody dru-
gorzêdne znaczenie; mo¿e, ale nie musi mieæ znaczenia w perspektywie wy-
ników badañ, gdy na przyk³ad wykazane zostan¹ ró¿nice pomiêdzy �rodka-
mi estetycznymi stosowanymi w ró¿nych �rodowiskach lokalnych, niezale¿nie
od kompetencji twórców przekazów.

W drugim przyk³adzie pokaza³am, jak i dlaczego przetransponowali�my
metodê z dziedziny badañ marketingowych do dziedziny badañ uczestnic-

12 Pytanie o potrzeby odwo³uje siê z regu³y do pojêcia braku, wiêc i sugeruje, ¿e jakie� braki odpo-
wiadaj¹cy powinien odczuwaæ.

13 Pomys³, by tak pytaæ, nasun¹³ siê nam dziêki odpowiedziom nastolatków z Bydgoszczy, którzy
pytani o to, jak zagospodarowaæ ich podwórka, mówili nie tylko o swoich potrzebach, ale i o potrzebach
maluchów (Fatyga, Fluderska 1998: 143).

14 Co do pojêcia multidyscyplinarno�ci � por. Czy¿ewski, Otrocki, Piekot, Stachowiak 2017: 13.
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twa w kulturze (z jednej do drugiej kultury przymiotnikowej), jednocze�nie
j¹ modyfikuj¹c. Tu równie¿ nie widaæ specyfiki jakiej� kultury przymiotniko-
wej czy jej wp³ywu na ostatecznie powsta³¹ metodê. Obie strategie nie tylko
przynios³y interesuj¹ce wyniki, ale równie¿ otworzy³y nowe horyzonty po-
szukiwañ metodologicznych.

Ostatni przyk³ad tak¿e nie pozwala odró¿niæ specyfiki metodyki badania
potrzeb mieszkañców miast od pozosta³ych. Jest on jednak nieco innej natu-
ry ni¿ obie poprzednie egzemplifikacje. Pokazuje, ¿e mo¿na pomy�leæ, i¿ tra-
dycyjnie u¿ywana metoda (badanie potrzeb), funkcjonuj¹ca od dawna jak
Nowaka �receptura z ksi¹¿ki kucharskiej�, jest wspó³cze�nie coraz mniej
u¿yteczna, myl¹ca i metodologicznie stêpiona, by nie rzec � têpa. Nie musi
to prowadziæ do jej wycofania z metodologicznych arsena³ów badaczy, lecz
wymaga ponownego, uwa¿nego przetestowania jej u¿yteczno�ci. D³uga tra-
dycja u¿ywania danego pojêcia (i zwi¹zanej z nim metody) nie musi zamykaæ
ani mo¿liwo�ci jego rewizji, ani podejmowania prób zast¹pienia go innym,
lepiej pasuj¹cym do empirycznego �wiata tu i teraz.

Jak podane przyk³ady maj¹ siê do tytu³owych kultur przymiotnikowych?
Do�wiadczenie szerokiego definiowania kultury i my�lenia o niej bez ograni-
czaj¹cych przymiotników przenosi siê w pewnym momencie równie¿ na
my�lenie o metodzie, a tak¿e � wraz z prac¹ zespo³ow¹ � wp³ywa na: odwa-
gê m³odego badacza (nie boi siê on my�leæ krytycznie) oraz nawet na jego
kulturê osobist¹ (która w terenie bywa bardziej skuteczna ni¿ szkolenie z etyki
badañ). Budzi te¿ � wcze�niej lub pó�niej � ¿ywe zainteresowanie epistemo-
logicznymi podstawami metod. Wszystko razem otwiera wyobra�niê, która
zaczyna pracowaæ na rzecz stawiania i rozwi¹zywania problemów badaw-
czych, bez skrêpowania modami i rutyn¹, a z poszanowaniem ogólnych re-
gu³ uprawiania nauki, o czym pisa³am wy¿ej.

Uwaga koñcowa: o etosie Entuzjastycznego D³ubacza

Dzia³alno�æ badawcza, taka jak tu j¹ bardzo szkicowo zarysowa³am, naj-
lepsze rezultaty osi¹ga dziêki pracy zespo³owej. Praca na przestrzeni ca³ego
procesu badawczego jest zwykle bardzo ¿mudna, poniewa¿ rzetelne stoso-
wanie warsztatu badacza (zarówno jako�ciowego, jak i ilo�ciowego) jest pra-
coch³onne, a czêsto nawet nudnawe i monotonne, o czym rzadko siê wspo-
mina. W zasadzie dobrze, je�li zespó³ w d³u¿szym czasie realizuje projekty
badawcze z niewielu zbli¿onych do siebie dziedzin, rozwijanie bowiem me-
tod badawczych wymaga pewnej specjalizacji oraz pielêgnowania pamiêci
o zasobach operacyjnych. Jednak¿e taki zespó³ nie musi byæ jednolity pod
wzglêdem kompetencji czy umiejêtno�ci. Przy wchodzeniu w modn¹ proble-
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matykê nadmierna zgodno�æ mo¿e groziæ wrêcz sekciarstwem lub, co naj-
mniej, samowystarczalno�ci¹ i zamkniêciem siê na krytykê. Jednak¿e w dzi-
siejszych czasach nie jest wcale ³atwe stworzenie zespo³u, którego cz³onko-
wie zarazem chc¹ siê ci¹gle wspólnie uczyæ, maj¹c przy tym temperament,
talent i dyspozycje (uwagê, rzetelno�æ, dok³adno�æ, ciekawo�æ �wiata) do
badañ empirycznych. Uczelnia jest pod tym wzglêdem miejscem uprzywile-
jowanym, bo otwartym, w którym � w sposób quasi-naturalny � takie osoby
co pewien czas szczê�liwie siê pojawiaj¹. (Niestety, wiêkszo�æ z nich co parê
lat te¿ nieuchronnie znika, wiêc utrzymywanie miêdzygeneracyjnego zespo-
³u przy ¿yciu jest swego rodzaju syzyfow¹ prac¹). Jednak¿e ¿aden z naszych
projektów badawczych nie móg³by byæ zrealizowany w opisywany tu sposób
bez naszych Studentów, którzy etos Entuzjastycznego D³ubacza dzier¿yli i na-
dal dzier¿¹ wysoko, lubili i lubi¹ razem pracowaæ i � co doprawdy nie jest
bez znaczenia � dobrze siê przy tym bawiæ.
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Z warsztatów
badawczych

Mapa jako narzêdzie wizualizacji
i analizy danych jako�ciowych

The goal of this article is to show the possible applications of cartographic
maps in qualitative research. The author, taking her own research on the multi-
sensory perception of Warsaw�s urban space by its inhabitants as the starting
point, contemplates the usage of maps to visualize quantitative data and the
analytical opportunities provided by such a solution. She also indicates dilem-
mas created by combining social research with cartographic methods and out-
lines the limitations of the research process planned in this way.
Keywords: qualitative research, map, cartography, projection, representation,
relation

Wprowadzenie

W latach 2012�2014 prowadzi³am badania na temat wielozmys³owego
odbioru przestrzeni Warszawy przez jej mieszkañców. Interesowa³o mnie, czy
u¿ytkownicy przestrzeni urefleksyjniaj¹ swoje do�wiadczenia sensoryczne oraz
w jaki sposób siê do nich odwo³uj¹ w procesie intepretowania przestrzeni
i miejsc. Przedmiotem badania by³a tak¿e relacja pomiêdzy pamiêci¹ miejsca
i do�wiadczeniami zmys³owymi oraz sposoby jej werbalizowania. W kontek-
�cie pamiêci sensorycznej istotny by³ tu w¹tek reprezentacji umys³owych
uruchamianych za pomoc¹ pojedynczych zmys³ów b¹d� ich konfiguracji.
Celem moich badañ by³a miêdzy innymi próba odpowiedzi na dwa wa¿ne
pytania: Jaki jest wielozmys³owy obraz tego miasta? Jak wygl¹da Warszawa,
gdy przestanie siê j¹ postrzegaæ tylko i wy³¹cznie za pomoc¹ wzroku?

W zwi¹zku ze specyfik¹ badañ, zdecydowa³am siê zastosowaæ triangula-
cjê jako�ciowych metod badawczych. W tym celu korzysta³am ze znanych
metod (takich jak mapy mentalne, wywiady, spacery etnograficzne, dzienni-
ki), przy czym wiêkszo�æ z nich podda³am daleko id¹cym modyfikacjom.
Zaprojektowana w ten sposób metodyka badania umo¿liwi³a mi zebranie
obszernego materia³u empirycznego, dotycz¹cego wielozmys³owej konstrukcji
ludzkiego do�wiadczania przestrzeni. Problemem, z którym jednak przysz³o
mi siê zmierzyæ na dalszym etapie pracy, by³o wybranie metody prezentacji
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tak zgromadzonych i nastêpnie poddanych analizie danych. Mia³am bowiem
poczucie, ¿e tabele, diagramy (które sk¹din¹d chêtnie stosujê) oraz rozmaite
formy opisu s³ownego okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce do zrekonstruowania
wielozmys³owego �obrazu� Warszawy. Dlatego te¿ zaczê³am poszukiwaæ in-
nych form wizualizacji danych, aby ostatecznie, przy wsparciu kartografa
mgr in¿. Piotra Ob³udki, siêgn¹æ po narzêdzia w³a�ciwe jego dziedzinie. Za-
nim jednak to siê sta³o, inspiracj¹ do pod¹¿ania w tym kierunku okaza³ siê
sposób definiowania obrazu przez Ronalda Langackera. Wed³ug niego obraz
nie odnosi siê ani do wzrokowego, ani do zmys³owego obrazowania per se,
ale raczej do tego, jak dana sytuacja jest konceptualizowana i strukturyzowa-
na w wyra¿eniu jêzykowym (Langacker 2005: 6). Wyra¿enie jêzykowe samo
bowiem narzuca pewien sposób obrazowania, które � jak pisze Langacker �
�jest tylko jednym spo�ród niezliczonej liczby sposobów postrzegania i przed-
stawiania danej sytuacji� (Langacker 2008: 18).

Paradoksalnie zatem, punktem wyj�cia do my�lenia o mapie sta³y siê s³owa,
a nie obrazy. Poszczególne opisy wra¿eñ zmys³owych uporz¹dkowa³am w pierw-
szej kolejno�ci w kategorie jêzykowe. Chcia³am w ten sposób zrekonstruowaæ spo-
soby mówienia o mie�cie przez pryzmat zmys³ów, ze szczególnym naciskiem na
stosowane przez badanych wyra¿enia metaforyczne. Nastêpnie jednak zwróci³am
uwagê na to, ¿e wra¿enia zmys³owe po-
zwalaj¹ tak¿e zrozumieæ geograficzne ulo-
kowanie jednostki oraz rolê, jak¹ w pro-
cesie do�wiadczania miasta odgrywa
cia³o. Historia przestrzeni i miejsc to tak-
¿e historia �zamieszkuj¹cych� je cia³. Za-
uwa¿y³am, ¿e wiele z przytoczonych
przez badanych do�wiadczeñ sensorycz-
nych mo¿na przypisaæ do konkretnych
miejsc lub szerzej � obszarów miasta.
Geolokalizacja pojedynczych wra¿eñ
zmys³owych pozwoli³a z kolei na stwo-
rzenie, za pomoc¹ programów ArcGIS
i MapInfo z MapBasic, kartograficznych
map Warszawy dla ka¿dego z piêciu zmy-
s³ów podstawowych � wêchu, wzroku,
s³uchu, dotyku i smaku. Poszczególnym
pogrupowanym tematycznie wra¿e-
niom sensorycznym zosta³a tak¿e przypisana temperatura emocjonalna (kolor
zielony oznacza pozytywn¹ temperaturê emocjonaln¹, niebieski � neutraln¹,
fioletowy � ambiwalentn¹, a czerwony � negatywn¹; zob. rys. 1�5).
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Rysunki 1�5. Warszawskie mapy do�wiadczeñ sensorycznych

�ród³o: opracowanie B. Kietliñska, P. Ob³udka.
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Z prac¹ nad mapami wi¹za³y siê jednak tak¿e pewne problemy. W du¿ej
mierze wynika³y one z interdyscyplinarnego charakteru pracy. Trudno�ci¹
okaza³o siê to, ¿e �mówiê� innym jêzykiem ni¿ kartografowie. W pewnym
momencie konieczne by³o wyja�nienie pojêæ i ich ujednolicenie, tak aby by³y
zarówno zgodne z podej�ciem socjologicznym, jak i poprawne pod wzglê-
dem kartograficznym. Znacznym ograniczeniem by³a tak¿e niska dostêpno�æ
danych przestrzennych. Baza Danych Obiektów Topograficznych1

(BDOT10k) jest co prawda teoretycznie udostêpniana w celach naukowych,
niemniej jednak w praktyce sytuacja wygl¹da nieco inaczej. Po pierwsze, w wa-
runkach korzystania z BDOT10k nie zosta³o jasno okre�lone, co dok³adnie
jest celem naukowym, a po drugie, sam czas oczekiwania na decyzjê jest d³ugi,
co czêsto uniemo¿liwia dalsze postêpowanie badawcze. W efekcie konieczna
by³a praca na danych ogólnodostêpnych, które s¹ niekompletne i w wielu
miejscach niedok³adne, w zwi¹zku z czym wymagaj¹ licznych korekt. Ostat-
ni¹ trudno�æ stanowi³o prze³o¿enie wypracowanych kategorii na punkty, li-
nie i powierzchnie, tak aby mo¿na je by³o nanie�æ na mapê Warszawy. Wie-
lokrotnie by³a to nie tyle decyzja techniczna, co merytoryczna, która znacz¹co
wp³ywa³a na informacyjny i analityczny wymiar finalnego narzêdzia.

W dalszej czê�ci niniejszego tekstu przedstawiê konsekwencje wykorzy-
stania mapy w celu wizualizacji danych jako�ciowych oraz zastanowiê siê
nad analitycznymi mo¿liwo�ciami takiego jej zastosowania.

Czym jest mapa?

Andrzej Makowski � kartograf z gruntownym artystycznym i filozoficz-
nym przygotowaniem � definiuje mapê jako wytwór ludzkiej psychiki i inte-
lektu, który jest rezultatem uczenia siê, zdobytej wiedzy i zwi¹zanego z ni¹
poziomu �wiadomo�ci czasoprzestrzennej, bêd¹cego wynikiem celowego
poznawania konkretnego wycinka czasoprzestrzeni przedmiotowej2 (Makow-
ski 2005: 14). Aby jednak dan¹ formacjê mo¿na by³o nazwaæ map¹, musi ona

1 Baza danych przestrzennych o szczegó³owo�ci odpowiadaj¹cej mapie topograficznej w skali 1:10 000.
Baza ta powsta³a w latach 2012�2013 na podstawie wytycznych technicznych zawartych w rozporz¹dze-
niu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych
obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a tak¿e standardowych opra-
cowañ kartograficznych (Dz. U. 2011 Nr 279, poz. 1642). Do czasu wej�cia w ¿ycie tego rozporz¹dzenia
funkcjonowa³a Topograficzna Baza Danych (TBD). Zob.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Topograficzna_Ba-
za_Danych (dostêp 22.01.2016).

2 Poznawana przez cz³owieka czê�æ �wiata, tzw. terra cogita (Pirvelli 2011: 508). Poznanie to zawsze
odnosi siê do konkretnego obszaru i czasu (poznanie jako interakcja, która zachodzi w czasie i przestrze-
ni). Dlatego te¿ bardzo wa¿nym elementem mapy jest jej odniesienie do czasu, czyli okre�lenie, jakiego
dok³adnie okresu ona dotyczy. Pod tym wzglêdem kluczowymi elementami mapy s¹ przestrzeñ (rzeczywi-
sta, wyobra¿ona itp.) i w³a�nie wspomniany czas.
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stanowiæ �celow¹ ca³o�æ informacyjn¹� (ibidem, s. 45), zasadzon¹ na �jedni
trzech pojêæ� (ibidem, s. 35): systemu (celu), modelu (informacji) i obrazu
(przekazu), pomiêdzy którymi zachodzi wiele �zintegrowanych� zale¿no�ci.
Co wa¿ne, takie rozumienie mapy obejmuje tak¿e jej niematerialne forma-
cje, jak chocia¿by mapy mentalne. W efekcie tych rozwa¿añ Makowski pro-
ponuje zwiêz³¹ i, jak sam zaznacza, ogóln¹ definicjê mapy. Zgodnie z ni¹
mapa geograficzna to �systemowa modelowo-obrazowa ca³o�æ informacyj-
na, odwzorowuj¹ca czasoprzestrzenne sytuacje praktyczne jako przyk³ady
dzia³añ celowych w przyjêtym uk³adzie odniesienia� (ibidem, s. 44).

Lech Ratajski jako warunek konieczny mapy wskazuje z kolei jej czytel-
no�æ. Wed³ug niego: �Mapa stanowi system znaków-ideogramów. W obrê-
bie tego systemu mo¿na wykonywaæ operacje analityczne, prowadz¹ce od
zrozumieñ do elementów, i operacje syntetyczne, prowadz¹ce od elementów do
zrozumieñ. Tak rozumiany system równowa¿y siê z pojêciem kodu. W naszym
przypadku mapa jest kodem opisowo-ilustracyjnym� (Ratajski 1973: 13).
Oznacza to, ¿e poziom czytelno�ci mapy jest równoznaczny ze stopniem zro-
zumienia wspomnianego kodu opisowo-ilustracyjnego. Czytelna mapa to
zatem taka, któr¹ ³atwo jest zdekodowaæ, dziêki czemu u¿ytkownik ju¿ na
pierwszy rzut oka orientuje siê, czego ona dotyczy. Dalej Ratajski pisze: �[�]
mapa jako rodzaj informacji jest rozumiana od momentu, gdy ca³y system
znaków (informacji prostych) zaczyna graæ rolê przekazu chorologicznego3,
tzn. gdy rozmieszczenie znaków na papierze lub innej p³aszczy�nie odzwiercie-
dla rozmieszczenie odpowiednich faktów w rzeczywisto�ci� (ibidem, s. 15).
Wynika z tego, ¿e zadaniem mapy jest odwzorowywanie tego, co faktycznie
istnieje. Ratajski, w przeciwieñstwie do Makowskiego, w swojej definicji nie
uwzglêdnia map mentalnych, których poszczególne elementy nie musz¹
w �cis³y sposób odpowiadaæ rzeczywisto�ci. Akcent w jego sposobie rozu-
mienia mapy po³o¿ony jest zatem na czytelno�æ i odwzorowanie rzeczywi-
sto�ci, podczas gdy Makowski jako warunek konieczny mapy wskazuje za-
le¿no�ci pomiêdzy map¹, systemem i dzia³aniem, ze szczególnym naciskiem
na obustronne oddzia³ywania pomiêdzy map¹ i dzia³aniem.

Powy¿sze definicje warto jeszcze uzupe³niæ spojrzeniem autorów ksi¹¿ki
Kartografia tematyczna, istotnym z punktu widzenia problemu, którym zaj-
mowa³am siê w trakcie badañ przywo³anych na pocz¹tku tekstu. Mapy war-
szawskich do�wiadczeñ zmys³owych wpisuj¹ siê tak¿e w obszar kartografii
tematycznej, której celem jest ukazanie �obiektów i zjawisk oraz procesów
fizycznych i abstrakcyjnych, zwi¹zanych z wybranymi elementami �rodowi-

3 Informacja chorologiczna � informacja o rozmieszczeniu faktów i zjawisk w przestrzeni geograficz-
nej (Ratajski 1973: 13).
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ska geograficznego, wystêpuj¹cymi na, nad i pod powierzchni¹ Ziemi� (¯ysz-
kowska, Spallek, Borowicz 2012: 13). W przeciwieñstwie do map ogólnoge-
ograficznych, mapy tematyczne prezentuj¹ �jeden lub kilka wybranych ele-
mentów przestrzeni geograficznej, zjawisk, procesów, ale te¿ idee, hipotezy
oraz rezultaty analiz i syntez� (ibidem, s. 19�20). To ostatnie zdanie ma tu
znaczenie kluczowe. Uwzglêdnia ono bowiem jako�ciowy charakter danych,
które mog¹ byæ wizualizowane za pomoc¹ mapy i tym samym otwiera ob-
szar wspó³pracy pomiêdzy kartografi¹ i takimi dziedzinami, jak socjologia,
antropologia, etnografia czy geografia humanistyczna. Przyk³adem tego typu
mapy mo¿e byæ na przyk³ad mapa zapachów Singapuru4  oraz inne mapy
zamieszczone na stronie: https://sensorymaps.com/.

Przyjêcie za punkt wyj�cia danych jako�ciowych niesie za sob¹ jednak
znacz¹ce konsekwencje. Przewa¿nie s¹ to dane niekompletne, co wiêcej �
czêsto maj¹ charakter efemeryczny, bywaj¹ temporalne i zmienne. Z kwesti¹
t¹ próbuj¹ siê zmierzyæ, z nie do koñca � moim zdaniem � udanym skutkiem,
Tod Presner, David Shepard i Yoh Kawano. W odniesieniu do gromadzenia,
syntetyzowania i obrazowania z³o¿onych danych geograficznych proponuj¹
oni termin thick mapping (Presner, Shepard, Kawano 2014: 15�19), który �
ze wzglêdu na zakres i charakter danych � bywa zamiennie stosowany z deep
maps. Mapy te budowane s¹ na podstawie narracji, zdarzeñ i konkretnych
interakcji. Podstaw¹ dla nich s¹ ró¿ne, nie zawsze ze sob¹ spójne �ród³a da-
nych. W efekcie mapy te czêsto charakteryzuje du¿y stopieñ nie�cis³o�ci, przy-
padkowo�æ i w³a�nie niekompletno�æ. Ich zalet¹ jest z kolei uwzglêdnienie
dynamicznego, zale¿nego od sytuacji i co za tym idzie zmiennego w czasie
porz¹dku �wiata. W trakcie procesu badawczego, poprzez gromadzone opo-
wie�ci, odkrywa siê kolejne warstwy historii i znaczeñ danych przestrzeni.

Omawiane tu mapy s¹ co prawda dynamiczne, niemniej jednak ich za-
³o¿eniem jest to, ¿e wraz z ods³anianiem kolejnych poziomów badacz stopnio-
wo zbli¿a siê do �prawdy� lub, co moim zdaniem jest nawet wa¿niejsze i o czym
autorzy nie wspominaj¹, do �b³êdu�. Z punktu widzenia poprawno�ci karto-
graficznej trudno jest jednak wyobraziæ sobie mapy, których istot¹ jest jed-
noczesna rozszerzalno�æ i wielog³osowo�æ, diachroniczno�æ i synchronicz-
no�æ, temporalna i historyczna wielowarstwowo�æ, wieloznaczno�æ narracji
i nieskoñczona mo¿liwo�æ tworzenia i rozszerzania tych znaczeñ (Presner,
Shepard, Kawano 2014: 18). Mapy proponowane przez amerykañskich bada-
czy sprzyjaj¹ wielo�ci interpretacji, które nie musz¹ byæ ze sob¹ spójne. Z tego
powodu raczej mno¿¹ pytania, ni¿ udzielaj¹ odpowiedzi. Mapy te musz¹ mieæ
si³¹ rzeczy charakter interaktywny, procesualny i zmienny, co oznacza, ¿e w ¿ad-

4 Zob.: https://sensorymaps.com/portfolio/scentscape-06-2015-singapore/ (dostêp 09.11.2018).
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nym momencie nie s¹ skoñczone, a wytworzone dziêki nim znaczenia � osta-
teczne. Trudno�ci¹, z punktu widzenia analizy tego typu danych, jest zachowa-
nie nad nimi kontroli. Zreszt¹ sami autorzy zauwa¿aj¹, ¿e taki sposób konstru-
owania i w du¿ej mierze samoistnego wytwarzania siê map jest w swej naturze
�paranoiczny� i �nieokie³znany� (ibidem, s. 17). Ponadto z ci¹g³ym �stawa-
niem siê� i modyfikowaniem map ³¹czy siê ryzyko ich nieczytelno�ci (bêd¹c
efektem wielog³osu, nak³adania siê na siebie porz¹dków temporalnych itp.),
uniemo¿liwiaj¹ce analizowanie zgromadzonych danych i � w konsekwencji
� poprawne wnioskowanie. Co wiêcej, autorzy wykazuj¹ zwi¹zek thick maps
z opisem gêstym Clifforda Geertza (ibidem, s. 18). Niemniej jednak, poza
prób¹ nakre�lenia pog³êbionego kontekstu badanego zjawiska, trudno jest
tu znale�æ punkty styczne dla obu tych podej�æ. Podczas gdy opis gêsty ma
s³u¿yæ odkryciu �struktur pojêciowych przenikaj¹cych dzia³ania badanych
przez nas osób� (Geertz 2005: 43), a tak¿e skonstruowaniu systemu analizy,
który pozwoli z owych struktur wydobyæ to, co dla nich charakterystyczne
na tle �innych czynników okre�laj¹cych ludzkie zachowanie� (ibidem), to
mapy proponowane przez Presnera, Sheparda i Kawano zdaj¹ siê raczej za-
ciemniaæ badane pole, ni¿ s³u¿yæ ich obja�nianiu i interpretacji.

Procesualne i temporalne podej�cie do mapy wymaga³oby tak¿e zasta-
nowienia siê, czy tego typu formacja spe³nia konieczny, zdaniem Makowskiego,
warunek jedno�ci i ca³o�ci informacyjnej. Z jednej strony w pe³ni wpisuje siê
ono w koncepcjê sprzê¿enia zwrotnego pomiêdzy map¹ i dzia³aniem, z drugiej
jednak pod znakiem zapytania stawia celowo�æ my�lenia systemowego, któ-
re ma byæ � jak wskazuje Makowski � logiczne, sekwencyjne i zorganizowa-
ne (Makowski 2005: 46), a nie przypadkowe, sytuacyjne i niejednoznaczne,
czego � jak siê zdaje � chcieliby Presner, Shepard i Kawano. Obecny kieru-
nek rozwoju kartografii zmierza w stronê map interaktywnych, niemniej mapy
te nadal musz¹ spe³niaæ kryterium czytelno�ci, a zatem powinny opieraæ siê
na generalizacji wizualizowanych za ich pomoc¹ danych.

Odwzorowywanie czy reprezentacja

Mapa, zgodnie ze swoim podstawowym zastosowaniem, ukazuje gdzie, w sensie
geograficznym, ulokowane s¹ dane elementy. Jest sposobem wizualizowania zgro-
madzonych przez badacza danych w konkretnej przestrzeni. Pozwala miêdzy in-
nymi zobaczyæ obszary, w których znajduj¹ siê skupienia objêtych badaniem zja-
wisk, a tak¿e zdiagnozowaæ miejsca puste albo takie, w których stopieñ rozproszenia
danych elementów odbiega od przyjêtego b¹d� przewidywanego wzorca.

Ju¿ jednak na tym poziomie nale¿y dokonaæ rozró¿nienia miêdzy od-
wzorowaniem a reprezentacj¹. W S³owniku jêzyka polskiego termin �odwzo-
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rowanie� definiowane jest jako utworzenie czego� wed³ug ustalonego wzor-
ca. Innymi s³owy, jest to tworzenie modelu lub projekcji5. Odwzorowanie
kartograficzne to zatem �odwzorowanie na p³aszczy�nie powierzchni kuli
ziemskiej lub jej czê�ci, razem z siatk¹ po³udników i równole¿ników�6. Zak³a-
da ono pewien poziom uproszczenia tego, co odwzorowywane, jednak u jego
podstaw le¿y maksymalne zachowanie wierno�ci wzglêdem orygina³u. Ste-
fan Nowak pisze w tym kontek�cie o zale¿no�ciach matrycowych: �[�] po-
miêdzy poprzednikiem zale¿no�ci [�] a jej nastêpnikiem zachodzi relacja
strukturalnej odpowiednio�ci tego rodzaju, i¿ mo¿na patrzeæ na figuruj¹ce
w nastêpniku prawa zdarzenie czy stan rzeczy jako na izomorficzne �powie-
lenie� tego elementu poprzednika w nastêpniku zale¿no�ci. Sk³adnik poprzed-
nika, który ulega powieleniu, �odbiciu�, �odwzorowaniu�, nazywamy �matry-
c¹� kszta³towanego przezeñ nastêpnika [�]� (Nowak 2006: 255�256).
Upraszczaj¹c powy¿szy opis, mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e odwzorowanie jest
równoznaczne z odbitk¹ tego, co znajduje siê na matrycy.

Z kolei reprezentacja zastêpuje swój obiekt w procesach przetwarzania
informacji, przy czym obiekt ten mo¿e byæ realny, fikcyjny lub hipotetyczny.
Zale¿no�ci semantyczne okre�laj¹ zatem �stosunek znaku do rzeczywisto�ci
i polegaj¹ na nadawaniu wyra¿eniom formalnym (jakim jest znak) elementu
znaczeniowego. Odgrywaæ tu bêd¹ rolê relacje oznaczania i orzekania� (Ra-
tajski 1973: 17). Co za tym idzie reprezentacja nie zawsze musi byæ wierna
orygina³owi, a nawet mo¿e odnosiæ siê do tego, co nieuchwytne lub niema-
terialne. Jest zast¹pieniem, a nie odwzorowaniem. Wiêkszo�æ map ³¹czy obie
te sytuacje i jest zarówno odwzorowaniem, jak i reprezentacj¹ ukazywanego
zjawiska. Wynika to ze sposobu budowania modelu kartograficznego, o czym
pisze Andrzej G³a¿ewski: �[�] model kartograficzny � znakowy (Digital
Cartographic Model � DCM) przekazuje informacje o obiektach (zjawiskach)
za pomoc¹ ustalonych konwencji graficznych � systemu znaków kartogra-
ficznych, które s¹ tu no�nikami informacji geograficznej. Jest wiêc obrazem
przestrzeni geograficznej, który zosta³ przygotowany do bezpo�redniego
odbioru za pomoc¹ zmys³ów cz³owieka. W³asno�ci topologiczne prezento-
wanych obiektów s¹ zachowywane w sposób po�redni � mog¹ byæ odczyty-
wane metod¹ interpretacji obrazu� (G³a¿ewski 2006: 221).

Mapa jako reprezentacja mo¿e mieæ jednak tak¿e inny, z punktu widze-
nia badacza spo³ecznego, byæ mo¿e istotniejszy wymiar. Zdaniem Presnera,
Sheparda i Kawano mapy s¹ reprezentacjami �wiata, które czêsto odnosz¹
siê do innych, podobnych reprezentacji. Jako przyk³ad podaj¹ oni mapy hi-

5 Zob. has³o �odwzorowanie� (http://sjp.pl/odwzorowanie [dostêp 05.12.2016]).
6 Ibidem.
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storyczne: �gdy nadajemy georeferencje mapom historycznym, nie korygu-
jemy ich ani nie zwiêkszamy ich dok³adno�ci; zamiast tego odnosimy jedn¹
reprezentacjê do innej reprezentacji, a nie do rzeczywisto�ci� (Presner, She-
pard, Kawano 2014: 15). Mo¿na tu zatem mówiæ o dwóch wymiarach re-
prezentacji. Pierwszy z nich dotyczy poziomu wizualnego i wynika z mode-
lowania kartograficznego, gdzie konkretne oznaczenia zastêpuj¹ w³asno�ci
topologiczne danych obiektów czy zjawisk. Drugi zwi¹zany jest z natur¹ sa-
mych danych � na ile s¹ one �ród³owe, a na ile s¹ zapo�redniczeniem (np.
poprzez pamiêæ). Decyduj¹c siê na mapê jako sposób wizualizacji danych,
nale¿y zatem zastanowiæ siê, czy mamy do czynienia z odwzorowaniem, czy
z reprezentacj¹ przede wszystkim na tym drugim poziomie (powraca tu pod-
stawowe pytanie, na ile, jako badacze, docieramy do istoty rzeczy, a na ile
��lizgamy� siê po jej powierzchni; i dalej � czy mamy dostêp do danych obiek-
tywnych, czy jednak s¹ one podczas procesu badawczego ka¿dorazowo kon-
struowane).

Wed³ug mnie w przypadku danych jako�ciowych najczê�ciej mamy do
czynienia z tym drugim typem obrazowania, czyli z reprezentacj¹. Jako przy-
k³ad mog¹ pos³u¿yæ badane przeze mnie do�wiadczenia zmys³owe. Opowie-
�ci badanych s¹ bowiem si³¹ rzeczy no�nikiem wspomnieñ o tych wra¿eniach,
a nie w³a�ciwymi wra¿eniami. Wra¿enie od wspomnienia mo¿e dzieliæ krót-
sza b¹d� d³u¿sza odleg³o�æ czasowa, co z kolei mo¿e przek³adaæ siê na sto-
pieñ zachowania podobieñstwa pomiêdzy jednym i drugim. Przy rekonstru-
owaniu zmys³owego obrazu miasta z opowie�ci badanych, kluczowy by³
moment u�wiadomienia sobie powy¿szej natury wra¿eñ i wspomnieñ o nich.
Ponadto konieczne by³o uwzglêdnienie komponentu lingwistycznego, czyli
tego, w jaki sposób poszczególne wspomnienia konkretyzuj¹ (urzeczywist-
niaj¹) siê w wypowiedzi jêzykowej. Wspomnienie, mimo struktury podobnej
do spostrze¿enia, najczê�ciej odbiega od niego dok³adno�ci¹ i nasyceniem.
Jest jego reprezentacj¹, a nie odwzorowaniem i jako takie powinno byæ ana-
lizowane w dalszej kolejno�ci.

Narzêdzie badawcze

Zdaniem Franca Moretti jedynym sposobem na wydobycie wzorca z toku
narracji jest sporz¹dzenie mapy (Moretti 2016: 51). Mapy nie s¹ bowiem
jedynie przestrzenn¹ wizualizacj¹ zgromadzonych danych, ale stanowi¹ tak-
¿e narzêdzie analityczne, które mo¿e byæ wykorzystywane w programach
badawczych o �ci�le socjologicznym lub antropologicznym charakterze.
Wed³ug Morettiego mapa nie musi pe³niæ funkcji wyja�niaj¹cej, ale �przynaj-
mniej pokazuje ona, ¿e pojawia siê co�, co wymaga wyja�nienia. Krok po
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kroku� (Moretti 2016: 51). I choæ autor ten zajmuje siê rekonstruowaniem
map na podstawie dzie³a literackiego, to jednak jego uwaga ma wymiar uni-
wersalny.

To, co ³¹czy opisane wcze�niej sposoby rozumienia mapy � z jednej stro-
ny jako statycznej, jednoznacznej i stanowi¹cej czytelne odwzorowanie rze-
czywisto�ci, z drugiej � jako dynamicznej, zmiennej i nie zawsze odzwier-
ciedlaj¹cej �realne�, a tak¿e, pos³uguj¹c siê innym porz¹dkiem, jako
odwzorowania i jako reprezentacji � to kategoria relacyjno�ci. Mapa, nieza-
le¿nie od swojej wizualnej formy czy tre�ci, zawsze pozostaje w relacji do
tego, co ukazuje oraz zarówno do tych, którzy mapê tworz¹, jak i tych, któ-
rzy z niej korzystaj¹. Co wiêcej, sama w sobie jest uk³adem relacji sk³adaj¹-
cych siê na ni¹ elementów. Takie my�lenie o mapie pozwala wpisaæ j¹ w pojêcie
¿ywej kultury autorstwa Barbary Fatygi oraz relacyjnej kultury � Marka Kra-
jewskiego.

Zgodnie z jedn¹ i drug¹ koncepcj¹ kultura rozumiana jest jako wszystko
to, co otacza cz³owieka. Zdaniem Fatygi kultura to wielowymiarowe, dyna-
miczne �rodowisko, charakteryzuj¹ce siê zró¿nicowanym nacechowaniem
aksjologicznym, w którym wytwarzane s¹ wielowarstwowe i czêsto polise-
miczne znaczenia7. Krajewski z kolei stawia akcent na sposób powi¹zania
poszczególnych elementów konstytuuj¹cych okre�lon¹ zbiorowo�æ (Krajew-
ski 2014: 32). Interesuj¹ go nie tyle same sk³adowe kultury, ale w³a�nie wy-
twarzaj¹ce siê miêdzy nimi relacje oraz ich dynamika. Jak pisze Krajewski:
�[�] kultura okre�lonej zbiorowo�ci to specyficzny sposób po³¹czenia ele-
mentów, które na tê zbiorowo�æ siê sk³adaj¹, rodzaj stale ewoluuj¹cego prze-
pisu, okre�laj¹cego, w jakich stosunkach czê�ci te wobec siebie pozostaj¹�
(ibidem). Badacz, pos³uguj¹c siê map¹, mo¿e staraæ siê ów �przepis� odkryæ.
Mapa stanowi wówczas narzêdzie do badania relacji pomiêdzy poszczegól-
nymi jej sk³adowymi, czego przyk³adem jest projekt �GIS Kultura. Budowa
systemu geolokalizacji infrastruktury ¿ywej kultury�8. Mapa pozwala w tym
przypadku badaæ miêdzy innymi zale¿no�ci (b¹d� ich brak) pomiêdzy gêsto-
�ci¹ sieci komunikacyjnej (drogi, kursowanie autobusów, lokalizacja przy-
stanków) a obecno�ci¹ danych typów infrastrukturalnych9. Mo¿liwe jest tak¿e
obserwowanie, jakie obiekty wspó³wystêpuj¹ w danej przestrzeni oraz jakie
typy infrastrukturalne dominuj¹ na wskazanych obszarach. Informacje tego
typu, zestawione na przyk³ad z ofert¹ kulturaln¹ wybranej gminy, pozwalaj¹
w du¿o wiêkszym stopniu zrozumieæ lokalne otoczenie kulturalne, wskazaæ

7 B. Fatyga, definicja autorska dla O¯K-SB (http://ozkultura.pl/wpisy/86 [dostêp 05.12.2015]).
8 GeoPortal Obiektów ¯ywej Kultury: http://zks.gik.pw.edu.pl/ozk/
9 Spis indeksów infrastruktury ¿ywej kultury: http://ozkultura.pl/sites/default/files/strona-archiwum/indek-

sy%20infrastruktury%20kulturalnej%20po%20pilota%C5%BCu%2BOK_0.pdf (dostêp 21.01.2017).
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jego potencjalne deficyty oraz nakierowaæ badacza na mo¿liwe tropy inter-
pretacyjne.

Mapa jako przyczynek do zmiany

Mapy pozwalaj¹ nie tylko wizualizowaæ i poprzez wykonywane dziêki
nim analizy wyja�niaæ dane zjawiska, ale tak¿e wp³ywaæ na okre�lone prak-
tyki spo³eczne mieszkañców danych przestrzeni oraz decyzje urzêdników. Dla
przyk³adu, efektem stworzenia mapy warszawskich zapachów mo¿e byæ ograni-
czenie zainteresowania mieszkañców miasta inwestycjami budowlanymi w miej-
scu, które kojarzy siê z nieprzyjemnymi zapachami, a z kolei mapa barier
przestrzennych mog³aby s³u¿yæ jako punkt wyj�cia do dzia³añ maj¹cych na
celu dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z ró¿nymi rodzajami niepe³-
nosprawno�ci. Zdaniem Andrzeja Makowskiego: �[�] pobudzanie dzia³a-
nia celowego map¹ wynika z jej przyczynowego zwi¹zku ze skutkiem tego¿
dzia³ania, wskazuj¹c na szczególn¹ rolê mapy jako na initium zmian celowo
antycypowanych, które poprzedza owo dzia³anie, zwane skutkiem. Zwi¹zek
mapy z dzia³aniem jest wiêc zwi¹zkiem przyczynowo-skutkowym� (Makow-
ski 2005: 45).

Badacz musi mieæ zatem �wiadomo�æ, jaki wp³yw na interesuj¹cy go
wycinek rzeczywisto�ci mo¿e mieæ stworzona przez niego mapa. Co wiêcej,
powinien ten wp³yw przewidzieæ ju¿ na etapie projektowania mapy i decy-
dowania, co zostanie na niej ukazane. Nie mo¿na tym samym zapomnieæ, na
co zwraca uwagê Piotr Luczys, o ideologicznym wymiarze map. Wed³ug nie-
go geografiê i kartografiê, a zatem nauki kluczowe dla powstawania map,
�nale¿y równie¿ traktowaæ jako no�niki ideologii � w znaczeniu doktryn
okre�laj¹cych generalne ramy poznania (Ziemi, nieba, obrazu jakiego� tere-
nu) i pozwalaj¹ce na rozszerzanie zakresu w³adzy (wytwarzanie uzasadnieñ
powiêkszania, podporz¹dkowanego danej instancji, terytorium), wiedzy (drogi
»doj�cia« i »powrotu«, szacowania wielko�ci) i �wiadomo�ci istnienia w �wiecie
(warunki geograficzne, s¹siednie terytoria, powierzchnie nazywane »domem«,
»obcym mocarstwem« lub »ziemi¹ niczyj¹«)� (Luczys 2010: 4).

Zastosowanie mapy, traktowanej zarówno jako narzêdzie wizualizacji,
jak i narzêdzie badawcze, implikuje konieczno�æ przestrzegania takich sa-
mych zasad etycznych, jakie powinny przy�wiecaæ badaczowi w trakcie ca-
³ego procesu badawczego, w³¹cznie z publikacj¹ wyników i ich �dalszym
¿yciem�. Oznacza to przede wszystkim odpowiedzialno�æ za badanego
i �rodowisko, w którym on funkcjonuje, z uwzglêdnieniem relacji ³¹cz¹cych
go z innymi elementami danej zbiorowo�ci (zarówno ludzkimi, jak i poza-
ludzkimi).
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Generalizacja

Tym, co decyduje o poprawno�ci mapy z kartograficznego punktu wi-
dzenia, jest jej czytelno�æ. Oznacza to dostosowanie mapy do zdolno�ci per-
cepcyjnych ludzkiego oka. Lech Ratajski na podstawie efektów do�wiadczeñ
prowadzonych przez innych badaczy (m.in. Arthura H. Robinsona, Johna S.
Keatesa) przyjmuje, ¿e �liczba 7�9 rozró¿nieñ graficznych stanowi górn¹ gra-
nicê mo¿liwo�ci rozró¿niaj¹cych oka ludzkiego� (Ratajski 1973: 135) i w zwi¹z-
ku z tym �liczba ta w sposób wyra�ny okre�la optymaln¹ ilo�æ przedzia³ów
klasowych10 warunkuj¹cych czytelno�æ mapy� (Ratajski 1973: 135). Oznacza
to, ¿e zgromadzone przez badacza dane musz¹ zostaæ uporz¹dkowane i czêsto
zagregowane, aby da³o siê je w sposób poprawny zaprezentowaæ na mapie.
Mia³am okazjê siê o tym przekonaæ w trakcie przygotowywania danych o war-
szawskich wra¿eniach zmys³owych do wizualnej prezentacji w postaci mapy.
Zasada ta w znaczny sposób wp³ynê³a na dalsz¹ analizê materia³u i porz¹dko-
wanie kategorii. Problemem okaza³a siê struktura danych oraz wielo�æ zmien-
nych, takich jak wra¿enie przypisane do jednego ze zmys³ów, wskazanie kon-
kretnego miejsca i jego kategorii, temperatura emocjonalna oraz kategoria
tematyczna (ogólna i szczegó³owa) poszczególnych wyra¿eñ. Najtrudniejszy
okaza³ siê moment generalizowania kategoryzacji i w konsekwencji rezygno-
wania z czê�ci informacji. Na mapie statycznej (a nie interaktywnej) mo¿liwe
by³o ukazanie wy³¹cznie kategorii ogólnych, co skutkowa³o konieczno�ci¹
znalezienia innego sposobu opisu i zaprezentowania danych szczegó³owych.
Dlatego te¿, aby przedstawiæ ca³o�æ materia³u, konieczne by³o uzupe³nienie
map o diagramy obrazuj¹ce podzia³ kategorii ogólnych na kategorie szcze-
gó³owe. Dopiero tak zaprezentowany materia³ móg³ byæ poddany dalszej
interpretacji.

10 Przedzia³y klasowe to element metodyki prezentacji danych na mapie. S¹ one stosowane w celu
zaprezentowania rozk³adu zjawiska, które z natury ma ci¹g³y rozk³ad warto�ci, ale w celu zwiêkszenia
czytelno�ci mapy konieczne jest pokazanie go za pomoc¹ kilku warto�ci. Domena warto�ci okre�laj¹cych
dane zjawisko zostaje wówczas podzielona na klasy (grupy, przedzia³y, kategorie), które okre�la siê mia-
nem przedzia³ów klasowych. Poszczególne warto�ci z ci¹g³ego rozk³adu wchodz¹ wtedy do poszczegól-
nych klas. Jak pisze Ratajski: �Dobór przedzia³ów klasowych polega na grupowaniu ca³ej zbiorowo�ci
w odpowiednie klasy ilo�ciowe� (Ratajski 1973: 134).
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Rysunek 6. Fragment mapy Warszawy dla zmys³u dotyku11

�ród³o: opracowanie B. Kietliñska, P. Ob³udka.

Rysunek 7. Legenda: Kategorie ogólne dla zmys³u dotyku

�ród³o: opracowanie B. Kietliñska, P. Ob³udka.

11 Mapa Warszawy zosta³a podzielona na pola podstawowe (ma³e kwadraty). Nastêpnie dla ka¿dego pola
wyznaczono �redni¹ wa¿on¹ na podstawie informacji przypisanej do linii, powierzchni lub punktu (oznacza to, ¿e
je�li wiêkszo�æ do�wiadczeñ dotykowych przywo³ywanych przez badanych mia³o pozytywn¹ temperaturê emo-
cjonaln¹, to odpowiadaj¹cy jej zielony kolor nak³adano na dane pole podstawowe � z kwadratowej formy punktu
wynika zgeometryzowanie plam barwnych). Pozytywna temperatura wra¿eñ dotykowych oznacza³a, ¿e do�wiad-
czenie to by³o dla badanego/badanych przyjemne. Symbole umieszczone na mapie odnosz¹ siê do danego punktu
i najbli¿szej mu okolicy, a nie do ca³ego obszaru oznaczonego danym kolorem.
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Diagram 1. DOTYK: podzia³ na kategorie g³ówne i szczegó³owe w lb,
N=298 wyra¿eñ

�ród³o: opracowanie w³asne.

Na diagramie zosta³y umieszczone tak¿e te wra¿enia, których nie mo¿na
by³o umie�ciæ na mapie, ze wzglêdu na brak mo¿liwo�ci ich geolokalizacji
(by³y to np. takie wyra¿enia, które odnosi³y siê do Warszawy jako ca³o�ci).

Przy wyborze mapy jako narzêdzia wizualizacji warto zatem pamiêtaæ, ¿e
przedstawienie materia³u w tej formie wielokrotnie wymaga decyzji (na ró¿-
nych etapach pracy), czy rezygnacja ze szczegó³u na rzecz uproszczenia przy-
niesie korzy�ci przewa¿aj¹ce nad ograniczeniami tej metody. W przypadku
badañ nad wielozmys³owo�ci¹ zale¿a³o mi przede wszystkim na powi¹zaniu
wra¿eñ zmys³owych z ich nacechowaniem emocjonalnym. St¹d mapa okaza-
³a siê najlepsz¹ form¹ prezentowania tak zagregowanych danych. Niemniej
jednak, bez zastosowania innych form wizualizacji i porz¹dkowania danych
(diagramów, tabel, wykresów) mapy stanowi³yby jedynie fragmentaryczn¹
reprezentacjê badanego zjawiska, co prowadzi³oby do jego niepe³nej analizy
i interpretacji.

Zakoñczenie

Na koniec chcia³abym krótko nawi¹zaæ do kwestii merytorycznych, cha-
rakterystycznych nie tylko dla pracy z mapami, ale dla warsztatu badacza
spo³ecznego w ogóle i zwi¹zanych z nim dylematów metodologicznych. Tezy
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Rados³awa Sojaka o nieuniknionym spotkaniu socjologa z filozofi¹12  (Sojak
2013: 51) do�wiadczy³am, prowadz¹c badania empiryczne i borykaj¹c siê
praktycznie z zagadnieniem stosunku socjologii do z³o¿ono�ci obserwowa-
nej rzeczywisto�ci. Jak powiada ten autor, nale¿y siê tu �wiadomie opowie-
dzieæ za jedn¹ z dwóch postaw filozoficznych. Zgodnie z pierwsz¹ z nich
mo¿na potraktowaæ z³o¿ono�æ �wiata jako wyzwanie. Oznacza to, ¿e z³o¿o-
no�æ ta jest czym� zewnêtrznym wobec badacza, co jednak nie wyklucza
podejmowania prób obiektywizacji wyników badañ. Zgodnie z drug¹ nale¿y
z kolei przyj¹æ, ¿e ��wiat jest tylko tak z³o¿ony jak ten, kto nañ patrzy� (ibi-
dem ). Z³o¿ono�æ staje siê wtedy jedynie funkcj¹ naszych zdolno�ci do opisy-
wania �wiata, konstruujemy j¹ na w³asny u¿ytek i wedle w³asnej miary (ibi-
dem ). Mapy bez w¹tpienia takiej obiektywizacji wymagaj¹, generalizowanie
�wiata jest wpisane w ich naturê i decyduje o ich poprawno�ci. Jednocze�nie
oznacza to, ¿e im wiêkszy jest poziom generalizacji danych, tym bli¿ej jest
mapie do bycia reprezentacj¹ �wiata ni¿ jego odwzorowaniem. Na podsta-
wie w³asnych do�wiadczeñ badawczych jestem tak¿e przekonana, ¿e maj¹ one
moc ods³aniania tego, co wcze�niej niewidoczne. St¹d, mimo wielu ograni-
czeñ oraz zagro¿eñ zwi¹zanych z u¿yciem map, pozwalaj¹ one dostrzec struk-
turê wy³aniaj¹c¹ siê z poszczególnych narracji oraz, jak pisze Moretti, ods³a-
niaj¹ �formê jako wykres si³, a mo¿e wy³¹cznie jako si³ê� (Moretti 2016: 76).
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Z warsztatów
badawczych

Jak brzmi Warszawa, czyli wspó³czesne zagadnienia
zwi¹zane ze zró¿nicowaniem

miejskich przestrzeni akustycznych

Do we routinely wonder how Warsaw sounds? Or whether in some way the
city�s audiosphere is unique? What comprises the spectrum of sounds that
surround us, and how does this influence our everyday existence and percep-
tion of reality? In my paper, I focus on the different and often unacknowl-
edged relations of sound and space, and examine meanings of sound related to
marketing and symbolism, as well as certain artistic practices. I also analyse
documents drawn up by the Warsaw City Hall, mainly focusing on so-called
acoustic maps.
Keywords: audiosphere, soundscape, sounds in public space, pollution, noise

D�wiêk jako �ród³o zmiany

Nasze uwik³anie w prymat oka powoduje, ¿e nie potrafimy, nomen omen,
dostrzegaæ znaczenia i wagi perspektywy badawczej opieraj¹cej siê na war-
stwie d�wiêkowej. G³uchota poznawcza sta³a siê w wielu, nie tylko stricte
akademickich krêgach, wrêcz anegdotyczna1. Muzyka czy d�wiêk w ogóle,
mo¿e z powodu swojej ulotno�ci i abstrakcyjnego charakteru, nie wydaj¹ siê
wystarczaj¹co atrakcyjnym polem analitycznym. Na warsztat bierze siê za-
zwyczaj analizê stylów muzycznych i ich kontrkulturowe konotacje. Jest to
o tyle zastanawiaj¹ce, ¿e wspó³czesny cz³owiek jest permanentnie �bombar-
dowany� nieustaj¹cym strumieniem d�wiêkowych bod�ców, na których
wp³yw stajemy siê podatni, a mo¿e nawet przez nie obezw³adnieni. Nie po-
maga nam refleksja muzykologiczna, która odrzuca profanów swoim her-
metycznym aparatem pojêciowym, natomiast socjologia nie wykszta³ci³a jesz-
cze swojego autonomicznego jêzyka, adekwatnego do badania tego
zagadnienia, lokuj¹cego siê na styku dyscyplin. Sytuacja ulega jednak powol-

1 Czy Krzysztof Penderecki jest nadal wspó³czesnym kompozytorem? Jak wygl¹da edukacja muzycz-
na w Polsce, kraju, który reklamuje siê Fryderykiem Szopenem?
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nej zmianie. W globalnym dyskursie akademickim i teoretycznym próbuje
siê zrewidowaæ podej�cie do d�wiêku oraz audiosfery. Od lat siedemdziesi¹-
tych XX w. wzrasta nie tylko zainteresowanie ogniskuj¹ce siê wokó³ subdy-
scyplin sound art (audio art, sonic art itp.), ale tak¿e pod¹¿aj¹ca za tym in-
stytucjonalizacja. Przebiega ona pod postaci¹ licznych o�rodków badawczych
skupiaj¹cych siê na relacjach muzyki (mo¿e raczej rozumianego na nowo
d�wiêku2) ze spo³eczeñstwem oraz kultur¹. W Polsce, za spraw¹ dwóch wio-
d¹cych o�rodków (pracownie audiosfery w Poznaniu i we Wroc³awiu3) o cha-
rakterze silnie interdyscyplinarnym, dyskurs dotycz¹cy d�wiêku staje siê co-
raz bardziej zauwa¿alny, a zarazem inkluzywny.

Bezpo�rednim impulsem do napisania niniejszego artyku³u nie by³o jed-
nak wy³¹cznie odkrywanie nowych pól analitycznych. Przyczynkiem sta³a
siê g³o�na sprawa zanieczyszczenia atmosfery przez py³y PM2,5 i PM10,
okre�lane zbiorczo mianem smogu. Zwrócenie bacznej uwagi na konkretny
wycinek naszego �rodowiska uwypukli³o dotychczas nieu�wiadomiony, nie-
widoczny problem. Wed³ug mnie podobnie �niewidzialnym�, ale mo¿e tak-
¿e i �nies³yszalnym� zagro¿eniem sta³ siê poziom ha³asu oraz jako�æ naszego
miejskiego fonosystemu (nadmiar okre�lonego typu komunikatów). Ha³as,
bêd¹cy jedn¹ z form zanieczyszczenia �rodowiska, paradoksalnie równie
namacaln¹ i materialn¹ w swojej ulotno�ci, mo¿e staæ siê czynnikiem prze-
mian naszego d�wiêkowego otoczenia spo³ecznego. Wyk³adniê rozumienia
ha³asu jako zanieczyszczenia �rodowiska przywo³ujê za brzmieniem ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,
poz. 627, z pó�n. zm.). Swoje rozwa¿ania zacznê od uporz¹dkowania termi-
nologii dotycz¹cej d�wiêku w przestrzeni. W dalszej czê�ci przyjrzê siê doku-
mentom strategicznym, mapom akustycznym dostêpnym na stronach Urzê-
du Miasta Sto³ecznego Warszawy i innym badaniom dotycz¹cym sfery
d�wiêkowej stolicy. Interesuje mnie nie tylko czysta analiza zdarzeñ d�wiê-
kowych oraz opisanie wyj¹tkowo�ci (lub nie) warszawskiego fonosystemu,
ale równie¿ sproblematyzowanie d�wiêku w przestrzeni publicznej miasta.
Moim celem jest z jednej strony osadzenie d�wiêku w miejskim pejza¿u, jak
równie¿ uwra¿liwienie na ró¿ne wymiary spo³ecznego uwik³ania jego od-
dzia³ywania, a z drugiej � zwrócenie uwagi na jego czêsto dyscyplinuj¹cy,
opresyjny charakter, wykorzystywany przez w³adzê o ró¿nej proweniencji
(realizowany jako polityka ciszy i s³yszalno�ci).

2 D�wiêk rozumiany jako znak poszerzony o immanentny element szumowy nieod³¹czny od ka¿dego
d�wiêku. Podej�cie to znosi dotychczasow¹ tradycjê muzyki nowo¿ytnej.

3 Mam tu na my�li Pracowniê Audiosfery Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego
czy Pracowniê Audiosfery Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
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Zainteresowanie ha³asem jako markerem zmiany spo³ecznej ma swoje
korzenie w refleksji dotycz¹cej gwa³townych procesów industrializacji, któ-
re wp³ywa³y na znacz¹c¹ ró¿nicê w natê¿eniu, jako�ci d�wiêku, ale i jego
nowych rodzajach. W XIX-wiecznej literaturze znajdziemy obszerny mate-
ria³ analityczny; o miejskim ha³asie pisali miêdzy innymi Charles Dickens
czy Fryderyk Engels4. Spostrze¿enia te stanowi³y inspiracjê zarówno dla kom-
pozytorów, jak i teoretyków. Najbardziej znany przyk³ad to manifest z 1913 r.,
nosz¹cy znamienny tytu³: Sztuka ha³asu, którego autorem by³ w³oski futury-
sta Lugi Russolo. Równie znany gest stanowi³ s³ynny koncert/performance
Johna Cage�a 4:33, poprzez który poszerzy³ on kompozycje o warstwê d�wiê-
kow¹ pozamuzyczn¹, ale tak¿e unaoczni³, ¿e cisza nie istnieje � jest ona kon-
struktem, typem idealnym.

Wspó³czesne teksty naukowe poruszaj¹ce tematykê d�wiêku odnosz¹ siê
zawsze do twórczo�ci Raymonda M. Schafera, kanadyjskiego badacza i teo-
retyka. Podstawowym pojêciem przez niego stworzonym, które jest u¿ywane
przy opisywaniu przestrzeni akustycznej, jest tzw. pejza¿ d�wiêkowy (sound-
scape). Swoj¹ rozleg³¹ i konsekwentn¹ dzia³alno�ci¹ akademicko-popularyza-
torsk¹ Schafer rozwin¹³ nurt badañ nazwany ekologi¹ d�wiêku. Zgodnie z tym
podej�ciem: �d�wiêk, który dociera do naszych uszu, jest odbiciem aktual-
nego stanu �rodowiska fizycznego, zostaje nacechowany ka¿d¹ z nim inte-
rakcj¹� (Sirko 2015: 30). Charakterystyka brzmieniowa jest rezultatem wie-
lu obiektywnych czynników zewnêtrznych, determinuj¹cych jej ostateczny
kszta³t. Mo¿na zatem potraktowaæ odg³osy jako przedstawieniow¹ formê
reprezentacji danej przestrzeni. Podstawowa teza Schafera brzmi: kiedy� fo-
nosfera, czyli ogó³ d�wiêków bez wyszczególniania ich pochodzenia, by³a
bardziej hi-fi, dzi� jest zdecydowanie lo-fi. Gdzie lo-fi jest rozumiane jako
�mnogo�æ nak³adaj¹cych siê d�wiêków tworz¹cych szerokopasmowy szum�
(Schafer 2010: 57). W tym przypadku szum oznacza ha³as, który jest ele-
mentem ubocznym rewolucji przemys³owej i zmian technologicznych. Ha³as
jest tak¿e pojêciem nieco metaforycznym, a co za tym idzie bardzo pojemnym.
Niejako oddziela, kszta³tuje relacje my � �wiat, ale równie¿ wnika w nasze
cia³o, ingeruje w nasz¹ przestrzeñ prywatn¹. Dla uporz¹dkowania termino-
logicznego niezbêdna bêdzie te¿ typologia fonosystemu, czyli sumy d�wiê-
kowej danego �rodowiska, zaproponowana przez Macieja Go³êbia. Poddaje
on d�wiêki dalszemu rozró¿nieniu ze wzglêdu na ich przestrzenny charak-
ter: �melosfera obejmuje dyskursywno-muzyczny aspekt fonosystemu, a wiêc

4 Zob. np. Ch. Dickens, Dombey i Syn, prze³. Z. Sroczyñska, R. Adamski, Warszawa: Czytelnik 1959
lub F. Engels, Po³o¿enie klasy robotniczej w Anglii. Na podstawie w³asnych obserwacji i autentycznych
�róde³, w: Marks K., Engels F., Dzie³a, t. 2, prze³. praca zbiorowa, Warszawa: KiW 1960.
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to, co intencjonalnie skomponowane w sposób estetyczny� (Brzostek 2011: 5).
Jednym s³owem bêdzie to wszystko to, co jest w jaki� sposób zakomponowa-
ne: dzwonki telefonu, d�wiêki z radia itp. Drugim wa¿nym elementem fono-
systemu jest tzw. fonosfera, któr¹ Go³¹b rozumie w sposób odmienny od
Schafera. Jest ona dla niego zjawiskiem tworz¹cym �pozamuzyczny wymiar
audiosfery � s¹ to swoiste fakty akustyczne, zdarzenia d�wiêkowe, niezapla-
nowane i przypadkowe� (ibidem, s. 5) � czyli wpisuj¹ siê w ten zakres wszel-
kie d�wiêki miasta, odg³osy, trzaski, huki itp.

Jako ¿e d�wiêk nigdy nie brzmi tak samo, jest konstruowany za ka¿dym
razem (w procesie s³yszenia) i ukontekstualizowany, jego forma zale¿y nie tylko
od �ród³a d�wiêku, ale i jego odbiorcy. W du¿ej mierze maj¹ na niego wp³yw
czynniki zewnêtrzne, obiektywne: ukszta³towanie terenu, ci�nienie atmosferyczne
i temperatura (maj¹ce wp³yw na tzw. propagacjê fali d�wiêkowej) oraz wiele
innych. Dlatego kolejny wa¿ny wymiar podzia³u i klasyfikacji d�wiêków opiera
siê na dystynkcji geofonia i biofonia, gdzie zgodnie ze �ród³os³owem geofonia
oznacza wszelkie d�wiêki pochodzenia niebiologicznego (wiatr, deszcz, burza
itp.), a biofonia � wydawane przez organizmy biologiczne, z wy³¹czeniem cz³o-
wieka. Fonosystem danego obszaru mo¿na wiêc rozpatrywaæ w kategoriach
metafory orkiestry: dostosowywania siê i specjalizacji d�wiêków do dostêpnych
czêstotliwo�ci � u³atwia³o to selektywne odbieranie informacji i lokalizacjê
w g¹szczu innych odg³osów. To dlatego ludzie pierwotni musieli poszukiwaæ
swoich nisz akustycznych, aby efektywnie komunikowaæ siê ze sob¹, nie zag³u-
szaj¹c siê z odg³osami wydawanymi przez zwierzêta czy przyrodê.

Brzmienie Warszawy

Cennym �ród³em informacji o warszawskim fonosystemie s¹ tzw. mapy
akustyczne, czyli graficzne sposoby reprezentacji rozk³adu pola akustyczne-
go5. Przygotowywane s¹ one przez Biuro Ochrony �rodowiska Urzêdu Miasta
Sto³ecznego Warszawy oraz Instytut Ochrony �rodowiska. Co ciekawe, pierwsze
prawne rozwi¹zanie problemu ha³asu zosta³o podjête ju¿ w 1969 r., w ramach
rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Miêdzynarodowej Rady Muzycznej UNE-
SCO. Jedn¹ z wa¿niejszych kwestii poruszanych przez ów dokument by³o
zwrócenie uwagi na ciszê i niezbywalne prawo cz³owieka do jej posiadania.
Jakie ma to implikacje dla wspó³czesnych rozwi¹zañ polityki miejskiej?

Bezpo�rednim aktem prawnym reguluj¹cym politykê ciszy (choæ w³a�ci-
wie jej przeciwieñstwa, ha³asu) jest Program ochrony �rodowiska przed ha-
³asem dla m.st. Warszawy z 2013 r. Dokumenty �ci�le zwi¹zane z jego prze-

5 Zob.: http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/pl/ (dostêp: 27.11.2016).
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strzeganiem to: Strategia zrównowa¿onego rozwoju systemu transportowe-
go Warszawy do 2015 r., Strategia rozwoju do 2020 r. czy Studium uwarun-
kowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta. Informacje
te oraz dane zaczerpniête z Generalnej Dyrekcji Ochrony �rodowiska mog¹
stanowiæ idealn¹ podstawê teoretyczn¹ do zrozumienia charakteru miejskiej
fonosfery. We wstêpnych informacjach zamieszczonych w Programie ochro-
ny �rodowiska przed ha³asem znajdujemy: �[�] g³ównym celem Programu
jest wskazanie dzia³añ maj¹cych za zadanie ograniczenie emisji ha³asu do �ro-
dowiska, a tym samym polepszenie komfortu ¿ycia spo³eczeñstwa. W konse-
kwencji wykonanie wskazanych dzia³añ powinno prowadziæ do redukcji
ha³asu do warto�ci dopuszczalnych na terenach, na których wyst¹pi³y prze-
kroczenia obowi¹zuj¹cych norm�6. Jakie wnioski mo¿na wysnuæ z interpre-
tacji tych wska�ników? Podobnie jak z zanieczyszczeniem powietrza, prawie
wszystkie normy dotycz¹ce ha³asu s¹ równie¿ przekroczone. Normy dla miast
powy¿ej 100 tys. mieszkañców zawieraj¹ siê w przedziale od 45 do 65 decy-
beli (tzw. ha³as drogowy LN7. Ha³as kolejowy czy tramwajowy nie jest tak
dotkliwy dla mieszkañców Warszawy). Wystarczy nawet pobie¿na analiza
mapy akustycznej zamieszczonej na stronie internetowej Urzêdu Miasta
Sto³ecznego Warszawy, by zauwa¿yæ, ¿e normy te s¹ w wielu miejscach wyra�-
nie przekroczone, nawet do ponad 75 decybeli (np. uchodz¹ca za cich¹ i spo-
kojn¹ Saska Kêpa, okolice ul. Paryskiej: miêdzy 65 a 70 dB). Nale¿y przy
tym zauwa¿yæ, ¿e ostatnia aktualizacja ww. mapy mia³a miejsce w 2012 r.
Bior¹c pod uwagê lawinowo wzrastaj¹cy ruch ko³owy w Warszawie (i nie
tylko), odnoszê wra¿enie, ¿e wska�niki dotycz¹ce emitowanego przez ruch
drogowy ha³asu mog¹ byæ obecnie wy¿sze. Skutki d³ugotrwa³ej ekspozycji
na ha³as s¹ niezwykle kosztowne dla spo³eczeñstwa (i gospodarki), obejmuj¹
problemy zdrowotne, permanentne przemêczenie, zaburzenia snu, nerwice i inne
problemy natury somatycznej. Symptomatyczna wydaje mi siê paralela po-
miêdzy rozwojem zainteresowania zanieczyszczeniami fonosfery a inicjowa-
niem ruchów zielonych i ekologicznych na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych
XX w. Tkwi w tym g³êbokie prze�wiadczenie o holistycznej naturze rzeczy-
wisto�ci spo³ecznej, której poszczególne elementy subsystemu w podobny
sposób reaguj¹ na ogólne trendy. Klamr¹ spinaj¹c¹ wra¿liwo�æ i zaanga¿o-
wanie wspomnianego wcze�niej kanadyjskiego badacza R.M. Shafera a wspó³-
czesnych mu ruchów proekologicznych mog³oby byæ podej�cie w tzw. duchu

6 Program ochrony �rodowiska przed ha³asem dla m.st. Warszawy, s. 7: http://mapaakustycz-
na.um.warszawa.pl/pl/pdf/Program%20ochrony%20%C5%9Brodowiska%20przed%20ha%C5%82asem%
20dla%20m.st.%20Warszawy_za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201.pdf (dostêp: 27.11.2016).

7 Wska�nik LN � d³ugookresowy �redni poziom d�wiêku A wyra¿ony w decybelach (dB), wyznaczo-
ny w ci¹gu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedzia³ czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).
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dark ecology8, czy nawet szerzej, zogniskowane wokó³ antropocenu. Przez
pojêcie antropocenu rozumiem nie tyle now¹ epokê geologiczn¹ ufundowa-
n¹ przez cz³owieka i zmiany, jakie poczyni³ na Ziemi w ci¹gu kilku zaledwie
wieków, ale bardziej postawê etyczno-filozoficzn¹ redefiniuj¹c¹ pojêcia na-
tury, �rodowiska oraz roli cz³owieka. Optyka ta w znacz¹cy sposób rozwija
dotychczasowe podej�cia teoretyczne, poszerzaj¹c je o perspektywê biolo-
giczn¹, pozacz³owiecz¹ (np. animal studies). Antropocen to �wiat spo³eczno-
-biologiczny wykreowany i stworzony przez nas samych, niechciany odprysk
rewolucji przemys³owej, skrywaj¹cy siê pod postaci¹ wszelkiej ma�ci zanie-
czyszczeñ: powietrza, gleby, fonosystemu. O mo¿liwych sposobach przechwy-
cenia tych niedoborów i adaptacji pisa³ chocia¿by Jean Baudrillard: �[�] nie
tylko dobrobyt, lecz tak¿e szkody pad³y ³upem logiki spo³ecznej. Dominacja
�rodowiska miejskiego i przemys³owego przyczynia siê do powstania nowych
niedoborów i pojawienia siê nowych dóbr rzadkich: przestrzeni i czasu, czy-
stego powietrza, zieleni, wody i ciszy...� (Baudrillard 2006: 58).

Powróæmy jednak na chwilê do pytania, jak brzmi Warszawa. Przytoczê
wyniki z krótkiego nagrania/badania fonosystemu, które zosta³o zrobione na
placu Konstytucji w grudniu 2010 r. (Marciniak 2010: 12). Na ca³o�ciow¹
kompozycjê miejsk¹9, a wiêc na brzmienie Warszawy ma wp³yw wiele czyn-
ników: natê¿enie ruchu, ale i zmieniaj¹cy siê jego charakter (np. coraz wiêcej
nowoczesnych tramwajów), warunki atmosferyczne, pora roku itp. Wybija-
j¹ce siê d�wiêki, które zosta³y zarejestrowane, by³y �ci�le zwi¹zane z trans-
portem, czyli elementem ubocznym pracy, rozumianym dos³ownie (pracy
silników spalinowych), jak i bardziej metaforycznie (przemieszczanie siê jako
forma pracy w ogóle). Pojazdy napêdzane silnikami spalinowymi generuj¹
g³ównie d�wiêki niskie, basowe, dudni¹ce � to nieomal te same odg³osy, ja-
kie towarzysz¹ cz³owiekowi od koñca XIX w. S¹ to wiêc d�wiêki oswojone,
uto¿samiane jako normalne w fonosferze miasta. Oczywi�cie mamy do czy-
nienia z powoln¹ zmian¹ brzmienia, nowymi tonacjami lub brakiem starych,
ale kluczowym elementem zmiany mo¿e okazaæ siê dopiero bardziej gwa³-
towne przej�cie w stronê transportu elektrycznego. W Warszawie stopniowo
wymieniany jest tabor tramwajowy, zakupiono ju¿ ponad 186 nowoczesnych
tramwajów PESA, inwestuje siê tak¿e w projekt carsharingu, wzorowany na
Veturilo. Co jednak najwa¿niejsze, oferowane w systemie samochody bêd¹
albo hybrydami, albo wersjami w pe³ni EV (Electric Vehicle). Jak to wp³ynie
na nowe brzmienie Warszawy, na odczuwanie akustyczne jej odbiorców i miesz-

8 Wiêcej na temat dark ecology: http://ecologywithoutnature.blogspot.com/ (dostêp 27.11.2016).
9 Na kompozycjê miejsk¹ sk³ada siê ogó³ d�wiêków (s³yszalnych i tzw. infrad�wiêków, poni¿ej 20 Hz

odczuwalnych jako dudni¹ce), charakterystycznych dla danej przestrzeni. To zarówno d�wiêki zwi¹zane
z transportem, wydawane przez mieszkañców, ale i zwierzêta (psy, ptaki itp.). Zob. Kusiak 2014.
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kañców? Silniki elektryczne generuj¹ zupe³nie odmienne pasma czêstotliwo-
�ci (zdecydowanie wy¿sze ni¿ silniki spalinowe), które nie s¹ odbierane jako
nieprzyjemne, plus oczywi�cie inne jest natê¿enie samego d�wiêku � s¹ po
prostu zdecydowanie cichsze. Jednak pomimo skokowego wzrostu tak¿e
indywidualnej sprzeda¿y samochodów EV (o 60% w stosunku do poprzednie-
go roku), nadal ich liczba jest znikoma. Dopiero znaczne zwiêkszenie udzia³u
tych¿e samochodów w ogólnej liczbie pojazdów mo¿e wp³yn¹æ na fonosferê
Warszawy. Jak, to pytanie do postawienia i sprawdzenia za kilka lat.

Cisza jako produkt, ha³as jako narzêdzie w³adzy

Reasumuj¹c, Warszawa jest g³o�na, dominuj¹cym ha³asem s¹ d�wiêki
zwi¹zane z transportem ko³owym. Wynika to z metropolitarnego charakteru
miasta (pracownicy doje¿d¿aj¹cy spod stolicy), braku przemys³u oraz innych
dystynktywnych cech fonosfery definiuj¹cych jej brzmienie (np. zró¿nicowa-
ne natê¿enie syren karetek, w ka¿dym mie�cie nieco inne). Na warszawsk¹
kompozycjê miejsk¹ wp³ywa tak¿e skala, relatywnie du¿y obszar miejski, które
determinuj¹ jako�æ fonosystemu i czê�ci sk³adowe samej kompozycji.

W tym miejscu chcia³bym siê bardziej skupiæ na mniej u�wiadomionych
relacjach ciszy i w³adzy, a tak¿e zagro¿eniach p³yn¹cych z monetaryzacji nie-
ha³asu. Odnoszê bowiem wra¿enie, ¿e ha³as jest idealnym znacznikiem, po-
przez który mo¿emy �ledziæ wp³yw i relacje w³adzy rozumianej szeroko, rów-
nie¿ jako w³adzy ekonomicznej. Choæ zmiany w naszym fonosystemie
postêpuj¹ nieustannie, s¹ na razie zbyt subtelne, by przy lawinowo rosn¹cej
liczbie ludno�ci zminimalizowaæ produkowany ha³as, który �jest polityczny,
poniewa¿ cisza i spokój sta³y siê formami bogactwa podlegaj¹cego prawu
poda¿y i popytu� (Flugge 2015: 12). Polityczno�æ i komercjalizacja s¹ tu ze
sob¹ nierozerwalnie po³¹czone � chodzi przede wszystkim o wskazanie punk-
tów stycznych wszelkich zachowañ dominacyjnych, przemocowych, narzu-
canych i sterowanych odgórnie. Cisza traktowana jako rewers ha³asu, staje
siê po¿¹danym dobrem, produktem w pe³ni urynkowionym. Z drugiej stro-
ny kreowanie polityki ciszy, decydowanie, kto i gdzie mo¿e wydawaæ g³os,
staje siê kolejn¹ domen¹ w³adzy. Pierwotny soundscape (pejza¿ d�wiêkowy,
fonosystem) by³ jak najbardziej inkluzywnym �rodowiskiem poznawczym,
no�nikiem komunikacji, medium ³¹cz¹cym wspólnotê i buduj¹cym to¿samo�æ.
Rozwój technologii oraz nowe zachowania w przestrzeni miejskiej w XIX w.
niejako wymusi³y potrzebê nowego dyscyplinowania. Gwa³towna industria-
lizacja, rosn¹ca populacja miejska czy przeobra¿enia struktury spo³ecznej
(odp³yw ludno�ci wiejskiej do miast, zró¿nicowanie statusów) spowodowa³y
stworzenie odmiennych norm zwyczajowych, aktów normatywnych itd.,
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reguluj¹cych �s³yszalno�æ� w analogii do �widzialno�ci� w przestrzeni miej-
skiej, publicznej. W przeci¹gu nieca³ego wieku, ha³as z symbolu triumfu cz³o-
wieka nad natur¹, �wiadectwa postêpu i dominacji nad �rodowiskiem, sta³
siê uci¹¿liwym elementem codziennego krajobrazu miejskiego. Jedynie gru-
py spo³eczne obdarzone odpowiednimi kapita³ami (Matuchniak-Krasuska
2010: 35) by³y w stanie skutecznie siê temu przeciwstawiæ, a graj¹c relacj¹
d�wiêk � cisza, petryfikowa³y podzia³y wewn¹trz spo³eczeñstwa: ekonomicz-
ne, stratyfikacyjne i funkcjonalne.

Samo zanieczyszczenie fonosystemu wykroczy³o poza ramy technologiczne
zwi¹zane z industrializacj¹, ha³asem od-przemys³owym � dosz³y do tego tak-
¿e od-g³osy miasta, gwar ¿ycia miejskiego, nowych form spêdzania wolnego
czasu itd. W efekcie w �lepszych� dzielnicach zaczê³y powstawaæ strefy ciszy
i relaksu, eliminuj¹ce zbyt wysokie natê¿enie ha³asu. Niejako przy okazji
rugowano ulicznych grajków, kupców, czyli starano siê klasowo separowaæ
otoczenie spo³eczne, ograniczaj¹c kontakty poszczególnych klas. Proces wy-
ciszania ulicy, zamykania d�wiêków w domach de facto implikuje zamilkniê-
cie albo nieobecno�æ ludzi (okre�lonych grup i klas spo³ecznych) w prze-
strzeni publicznej. Uciszanie sta³o siê zatem elementem uczenia klasowej
og³ady: �Temperowanie zachowañ aspiruj¹cych klas spo³ecznych poprzez
dyskurs og³ady staje siê natomiast czynnikiem oddolnym, najbardziej efek-
tywnym narzêdziem w³adzy� (Janicki 2015: 56). Wynika z tego, ¿e nawet
niewinny d�wiêk (cisza?) wykorzystywany jest w s³u¿bie spo³ecznej opresji.

Próbuj¹c uwspó³cze�niæ te zagadnienia i wpisaæ je w problemow¹ siatkê
wspó³czesno�ci, mo¿na obecne formy przestrzeni publicznej potraktowaæ jako
przestrzeñ nie-miejsc w rozumieniu Marca Auge. Nie-miejsca, czyli �prze-
strzenie nie-antropologiczne, których nie mo¿na zdefiniowaæ ani jako to¿sa-
mo�ciowe, ani jako relacyjne, ani jako historyczne� (Brzostek 2011: 5), s¹
nierozerwalnie zwi¹zane z przestrzeni¹ miejsk¹. Bez najmniejszego trudu
odnajdziemy takie nie-miejsca na mapie Warszawy: bêd¹ to dworce, lotni-
ska, tereny sieci handlowych, ale tak¿e wszelkie �dostêpne� przestrzenie
komercyjne (parkingi). Z pojêciem nie-miejsc koresponduje inne, bardzo
wa¿ne muzyczne powinowactwo: tzw. muzak, które w znacz¹cy sposób ko-
lonizuje przestrzeñ d�wiêkiem. Jest to forma akustycznego narzêdzia wyko-
rzystywanego do wyznaczania d�wiêkiem przestrzeni, kolonizowania i defi-
niowania jej komercyjnego charakteru (nieco podobnie jak odg³osy dzwonów
ko�cielnych w minionych epokach � d�wiêk supremacji i w³adzy). To zarów-
no nazwa prywatnej firmy za³o¿onej w 1934 r. w Stanach Zjednoczonych
(Muzak Corporation), oferuj¹cej muzykê wykorzystywan¹ jako podk³ad, ilu-
stracjê do innych czynno�ci, jak i w pó�niejszym czasie, sam typ takiej muzy-
ki. Zgodnie z za³o¿eniem muzak (w tym drugim znaczeniu) mia³ stymulowaæ
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i pozytywnie oddzia³ywaæ na swoich odbiorców, a �ci�lej � na klientów. Sys-
tem ten by³ najczê�ciej instalowany w sklepach, gdzie za pomoc¹ skonfiguro-
wanej sieci g³o�ników (niczym socjalistyczne �ko³cho�niki�), emitowa³ non
stop zestandaryzowan¹ i ujednolicon¹ warstwê muzyczn¹, dostosowan¹ do
realizacji okre�lonych funkcji. Podstawowym celem tych kompozycji, a w³a-
�ciwiej gotowych playlist, zawieraj¹cych spokojne, u³adzone przeboje pozba-
wione wszelkiej dysonansowo�ci czy chropowato�ci, by³o kreowanie kom-
fortu i poczucia bezpieczeñstwa u odbiorców (najczê�ciej kupuj¹cych), ale
te¿ form¹ deprywacji sensorycznej, usypiania potencjalnych klientów. Cel
mia³ byæ ostatecznie jeden � zwiêkszanie sprzeda¿y (opartej na bezrefleksyj-
nych impulsach).

W tak zdefiniowanej przestrzeni (przestrzeñ miejska, wystêpuj¹ca cza-
sem jako nie-miejsce), z wykorzystaniem sonicznego narzêdzia (np. muza-
ka), rozgrywa siê walka o hegemoniê, o jak najlepsz¹ ekspozycjê d�wiêkow¹,
któr¹ wspieraj¹ ponowoczesne praktyki marketingowe oparte o intensyfika-
cjê sprzeda¿y (reklama). Muzaka u¿ywa siê tak¿e poza sklepami, w prze-
strzeni publicznej, a �ci�lej, nie-miejscach (przoduj¹ w tym Stany Zjednoczo-
ne, matecznik muzyki t³a), w których sens dzia³ania opiera siê na ekstensji
przestrzeni wewnêtrznej na zewn¹trz, czyli ingerencji komercyjnej w publicz-
n¹. Dla przyk³adu, amerykañski koncern 7-Eleven, emituj¹c muzykê z ze-
wnêtrznych g³o�ników, próbowa³ wp³ywaæ na selekcjê klienteli � d�wiêk mia³
zachêcaæ okre�lone klasy spo³eczne, w domy�le uprzywilejowane statusem
zarówno spo³ecznym (etnicznym?), jaki i materialnym, a odstraszaæ osoby
uznane za niezamo¿ne, wykluczone, defaworyzowane (m³odzie¿, bezdomni,
narkomani). Z analogiczn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia równie¿ w Polsce; mu-
zyka z sieci handlowych �wyp³ywa� na zewn¹trz budynków, na deptaki i par-
kingi samochodowe, zastêpuj¹c komunikatami reklamowymi niegdysiejsze
d�wiêki o charakterze religijno-rytualnym. Dzia³ania te próbuje siê wpisaæ
w logikê walki z dewastacj¹ i chuligañstwem, okre�la siê je mianem nieagre-
sywnych �rodków odstraszaj¹cych, które prowadz¹ do �przekszta³cania prze-
strzeni o ró¿norodnym zastosowaniu w przestrzeñ przeznaczon¹ dla jednego
okre�lonego odbiorcy� (Sterne 2009). Strategia ta udaje, ¿e maskuje ró¿nice
spo³eczne i homogenizuje przestrzeñ, a de facto je wzmacnia, dziel¹c i sepa-
ruj¹c od siebie ró¿ne grupy spo³eczne. Podkre�la wrêcz nie-mo¿no�ci nie-
konsumentów, stygmatyzuj¹c ich tym samym i wykluczaj¹c ze wspólnoty.
Nieagresywne �rodki odstraszaj¹ce s¹ czê�ci¹ szerszego programu znanego
pod nazw¹ Crime Prevention Through Environmental Design. Sk³adaj¹ siê
na nie wszelkie regulacje w przestrzeni publicznej, które maj¹ na celu ogra-
niczanie ilo�ci przestêpstw poprzez �cis³¹ kontrolê otoczenia. I nie chodzi tu
wy³¹cznie o panoptyczne podgl¹danie za spraw¹ tysiêcy kamer umieszczo-
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nych w przestrzeni publicznej, ale równie¿ o tzw. ma³¹ architekturê (np. ³aw-
ki), miejsk¹ zieleñ czy w³a�nie kontrolê d�wiêkow¹. Czy mo¿emy wiêc po-
traktowaæ muzaka jako bia³y szum, niekoñcz¹cy siê potok d�wiêkowy, który
powoduje nasz¹ bezradno�æ i dezorientacjê? Czy by³aby to wiêc forma sy-
gnalizowanej ju¿ wcze�niej, uproszczonej deprywacji sensorycznej, kastruj¹-
cej nasze postrzeganie rzeczywisto�ci i wp³ywaj¹cej na nasze decyzje?

Problem monetaryzacji fonosystemu staje siê zjawiskiem globalnym, czê-
�ci¹ sk³adow¹ aktualnego �wiatosystemu ekonomicznego. Zmianê charakte-
ru przestrzeni d�wiêkowej widaæ tym wyra�niej w Polsce, gdzie przyczyni³y
siê do tego dynamiczne przemiany gospodarcze i w³asno�ciowe. Ciekawym
przyk³adem analitycznym z niniejszej perspektywy mo¿e staæ siê warszaw-
skie Powi�le, silnie ju¿ zgentryfikowana, wrêcz idealnotypiczna subdzielnica,
która za pomoc¹ wsparcia instytucjonalno-akademickiego (Biblioteka Uni-
wersytecka UW, Centrum Nauki Kopernik), sztuki i kultury (�ró¿owe jelon-
ki�10, zag³êbie klubowe na Dobrej, Czu³y Barbarzyñca, Festiwal Przemiany,
Plac Zabaw itp.), diametralnie przekszta³ci³a w ci¹gu kilkunastu lat swój kra-
jobraz ekonomiczno-spo³eczny. Polityce gentryfikacji pomog³a z pewno�ci¹
decyzja dotycz¹ca schowania czê�ci trasy Wis³ostrady do tunelu. Umo¿liwi³o
to nie tylko bezpo�redni dostêp do Wis³y, zmniejszenie ha³asu drogowego,
ale tak¿e powstanie takich instytucji, jak Centrum Nauki Kopernik (od 2017 r.
zlokalizowana jest te¿ w tym miejscu tymczasowa siedziba Muzeum Sztuki
Nowoczesnej). Obecnie mamy ju¿ do czynienia z co najmniej drug¹ fal¹ mo-
dernizacji � wypierania nieatrakcyjnych produktów kulturalnych (zamyka-
niem klubów i klubokawiarni) oraz wp³ywaniem na regulacje prawne do-
tycz¹ce ciszy. Tematykê tê podejmuje miêdzy innymi Joanna Kusiak: �Pomimo
tego, ¿e konflikty pomiêdzy konsumentami intensywnego ¿ycia nocnego a zmê-
czonymi mieszkañcami s¹ naturalne dla wielu du¿ych miast, przypadek War-
szawy wydaje siê bardziej skomplikowany. Posi³kuj¹c siê definicj¹ sonic war-
fare Steve�a Goodmana, niektóre cechy (wci¹¿ dziej¹cej siê) walki o d�wiêk
ujawniaj¹ wiele na temat tego, jak d�wiêk i cisza by³y historycznie wykorzy-
stywane jako si³y w politycznym zwarciu, synchronicznie umo¿liwiaj¹c wgl¹d
w ekonomiê zainteresowañ wspó³czesnego kapitalizmu� (Kusiak 2014: 208).
W artykule �Acoustic gentrification: the silence of Warsaw�s sonic warfare�
odnosi siê ona do napiêtej sytuacji z 2013 r. i debaty, jaka odby³a siê w zwi¹zku
z pozwem prof. Ewy Kury³owicz skierowanym przeciwko miastu11. Autorka

10 Praca autorstwa Hanny Kokczyñskiej i Luizy Marklowskiej, Jelonki stanê³y u wylotu ulicy Lipowej
w Warszawie w 2004 r. Wiêcej: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,95158,4754325.html?disable-
Redirects=true (dostêp: 27.11.2016).

11 Wiêcej o sporze: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/prof-kurylowicz-przegrala-proces-o-halas-nad-
wisla (dostêp: 27.11.2016).
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kwestionuje szlachetno�æ motywacji Kury³owicz, interpretuje je przez pry-
zmat jej funkcji spo³ecznej i wszelkich kapita³ów, jakimi siê charakteryzuje
(kulturowych, ekonomicznych, symbolicznych itd.). O ile mo¿na zgodziæ siê
z tak¹ wyk³adni¹, to trudniej jest jednoznacznie zidentyfikowaæ i przypo-
rz¹dkowaæ poszczególnych aktorów konfliktu. Czy prawo do ha³asu (zaba-
wy po godz. 22) jest wa¿niejsze i bardziej naturalne ni¿ prawo do ciszy (osób
pracuj¹cych w ustalonych godzinach, dzieci itd.)? Do jakiej kategorii zacho-
wañ i motywacji przypisaæ zatem takie dzia³ania, jak: koalicja Ciszej, proszê!,
Warszawa � tu siê nie �pi! Czy reprezentuj¹ jedynie interesy jednej, okre�lonej
grupy mieszkañców (albo biznesu, najczê�ciej deweloperów), czy s¹ po prostu
oddolnym i spontanicznym ruchem walcz¹cym o swoje prawo do ciszy/ha³a-
su? Rodzi to pytanie: kto tak naprawdê jest tu pokrzywdzony i uciszany?

Podsumowanie

Na charakter brzmieniowy Warszawy ma wp³yw wiele czynników: ha³as
emitowany przez transport, specyfika tego transportu, stosunkowo ma³a liczba
zak³adów przemys³owych zlokalizowanych w okolicach osiedli, ale tak¿e
ukszta³towanie terenu (skarpa warszawska), odg³osy wydawane przez liczne
gatunki ptaków itp. Wszystkie te d�wiêki tworz¹ jedn¹ wielk¹ kompozycjê
d�wiêkow¹, któr¹ Raymond Schafer nazywa pejza¿em d�wiêkowym, a któ-
ry, co warto dodaæ, ulega nieustannym przemianom. Na jego kszta³t ma rów-
nie¿ wp³yw ponowoczesny kapitalizm i jego zniuansowane, subtelne formy
nacisku i opresji. Muzyka tworzy bowiem i zarazem znosi podzia³ na sferê
zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹, prywatn¹ i publiczn¹. Inwazyjno�æ d�wiêku prze-
jawia siê w ingerencji prywatnego w publiczne.

Wspó³cze�nie mamy do czynienia z prób¹ normatywizacji s³uchania, s³y-
szenia. Narzuca siê tym samym pytanie, czy regulacje prawne, ograniczaj¹ce
poziom ha³asu nie s¹ raczej praktykami klasowego i uprzywilejowanego uci-
szania? Czy s³u¿¹ wy³¹cznie komfortowi naszego ¿ycia, a nie na przyk³ad
zwiêkszaniu efektywno�ci pracy, intensyfikacji sprzeda¿y poprzez tworzenie
bardziej selektywnych i spersonalizowanych komunikatów? Przedstawione
powy¿ej przyk³ady mog¹ �wiadczyæ o tym, ¿e ha³as i ciszê, pojmowane jako
konstrukty, ostatecznie niedefiniowalne, traktuje siê wy³¹cznie instrumen-
talnie, nadaj¹c im jedynie s³u¿ebn¹ rolê.

Powracaj¹c jeszcze do Powi�la, skupia ono w sobie wszelkie wspó³czesne
problemy zwi¹zane z d�wiêkiem oraz jego politycznym charakterem. Do-
tychczasowe rozwi¹zania legislacyjne, zbiorowe opinie spo³eczne wyg³asza-
ne przez uprawomocnione klasy, znamionuj¹ dzia³ania z zakresu biopolityki
(Foucault 2011: 417), dyscyplinowania naszego cia³a i naszych zachowañ.
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W tym przypadku walka z i o ciszê mo¿e przyjmowaæ znamiona klasowej �
jako element dystynkcji oraz d¹¿enia do ekskluzywno�ci. Jest to traktowanie
przestrzeni d�wiêkowej jako zbioru zasobów, które mo¿na dzieliæ, eksplo-
atowaæ i kontrolowaæ. Takim luksusem s¹ nie tylko miejskie strefy ciszy, ale
tak¿e specjalne przedzia³y ciszy w wybranych wagonach PKP Intercity. Opcja
ta nie jest dodatkowo p³atna, jednak¿e jest dostêpna w dro¿szych poci¹gach
i w reglamentowanej ilo�ci.

Czy wobec tego d�wiêk mo¿e jeszcze staæ siê ratunkiem wobec obowi¹-
zuj¹cego wzrokocentryzmu? Nie widzimy zanieczyszczenia powietrza (i in-
nych ska¿eñ), tak samo jak nie s³yszymy ju¿ wszechobecnego ha³asu. Roz-
wi¹zaniem mog³aby byæ perspektywa multisensoryczna i dalsze uwra¿liwianie
na dochodz¹ce do nas zró¿nicowane bod�ce. D¹¿enie do uporz¹dkowania
fonosystemu, sprawienie, ¿e znowu bêdzie bardziej hi-fi, a nie lo-fi (zgodnie
z rozró¿nieniem Schafera), z zastrze¿eniem, ¿e nie stanie siê to przywilejem
wybranych, premiowanych spo³ecznie grup (ani tym bardziej narzêdziem do
biznesowej komunikacji). Czy jest na to szansa? Pierwsze oznaki zmiany ju¿
s¹. Przyczynia siê do tego postêpuj¹ca wymiana taboru transportowego (w
Warszawie pojawiaj¹ siê tak¿e pierwsze elektryczne autobusy), która powo-
duje nie tylko zmniejszenie ha³asu, ale te¿ zmienia brzmienie samej Warsza-
wy. Rodzi siê pytanie, jak wp³ynie to na nasze postrzeganie tego zmienione-
go fonosystemu i nasz komfort ¿ycia w stolicy?
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Warszawska kamienica czynszowa na prze³omie XIX
i XX wieku w perspektywie socjologii architektury

The author discusses the phenomenon of the late 19th-century Warsaw tene-
ment in the perspective of sociology of architecture. He considers how the
lives of tenants were influenced by the buildings� character, their shape, how
they were planned and the atmosphere in them. In addition he analyses which
aspects of the tenements may have contributed to social integration among
their tenants, and which to social disintegration. He also strives to demon-
strate how forms of coexistence within a specific space were generated as a
result of the interweaving of actions by different actors (buildings, objects,
and residents with varied social, economic and cultural backgrounds � and
thus living and communicating in numerous different ways). A comparison of
tenements and their residents, in older and newer buildings erected both in
city centres and on the outskirts, helps show which featured the conditions
most conducive to the formation of close neighbourly relations.
Keywords: tenement building, Warsaw, sociology of architecture, neighbourly
relations, 19th century

Wprowadzenie

W socjologii oraz antropologii miejskiej, a szczególnie w rozwijaj¹cych
siê specjalistycznych ich od³amach, jak socjologia architektury, coraz wiêcej
uwagi po�wiêca siê tematowi wp³ywu otaczaj¹cej przestrzeni na cz³owieka.
Budynki i ich otoczenie mog¹ wywieraæ wp³yw na wiele sposobów: wywie-
raj¹c okre�lone wra¿enie estetyczne, wywo³uj¹c pewn¹ aurê, atmosferê, mog¹
sprawiaæ, ¿e czujemy siê w nich dobrze, swobodnie lub wrêcz przeciwnie �
nieswojo (Boehme 2002: 6�7; 27). Sposób zaprojektowania przestrzeni, ty-
pów zabudowy lub pojedynczych budynków mo¿e równie¿ w pewnym stop-
niu determinowaæ zachowania spo³eczne (Fischer 2009a: 9), co chcia³bym
pokazaæ na przyk³adzie warszawskiej XIX-wiecznej kamienicy czynszowej,
której uk³ad wp³ywa³ na integracjê i zarazem dezintegracjê zamieszkuj¹cych
j¹ lokatorów.

Prezentowane zagadnienie jest wynikiem szerszych badañ nad relacjami
s¹siedzkimi w Warszawie na prze³omie XIX i XX w. (Hummel 2016). U podsta-
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wy moich rozwa¿añ stoi przekonanie, ¿e rozpoznanie natury stosunków miê-
dzyludzkich w lokalnych spo³eczno�ciach miejskich by³oby niepe³ne, a wrêcz
zafa³szowane bez wziêcia pod uwagê oddzia³ywania przestrzeni, w której ¿yli
ówcze�ni warszawianie. W ujêciu przedstawicieli klasycznej socjologii miej-
skiej, wywodz¹cej siê ze szko³y chicagowskiej, przestrzeñ miasta stanowi
zaledwie t³o do opisu szerszych zjawisk spo³ecznych, ekonomicznych czy
kulturowych. Jak zauwa¿a Heike Delitz, chicagowska �socjologia miasta
zajmuje siê [�] pytaniem o sposób egzystencji »spo³eczeñstwa« na poziomie
aktorów spo³ecznych: zainteresowanie budz¹ grupy spo³eczne i ich rozmiesz-
czenie, mentalno�æ, dezintegracja »w« przestrzeni miejskiej. Spojrzenie so-
cjologa miasta pada na nie zawsze z góry, skupiaj¹c siê na obrysie czy struk-
turze terytorialnej najwy¿ej wówczas, gdy te mówi¹ co� na temat specyficznie
rozmieszczaj¹cych siê czy izoluj¹cych wzajemnie �rodowisk spo³ecznych�
(£ukasiuk 2011: 94; Delitz 2009: 12). Zbli¿on¹ perspektywê prezentuj¹ teksty
o dziewiêtnastowiecznej socjotopografii Warszawy, opisuj¹ce przemiany
uprzemys³awiaj¹cego siê w duchu kapitalistycznym miasta, formowanie siê
sfer i sektorów produkcyjnych, us³ugowego centrum (Herbst 1978), arysto-
kratyczno-bur¿uazyjnych dzielnic rezydencjonalnych i rzemie�lniczo-robot-
niczych peryferii (¯arnowska 1985: 60�90)1. W mniejszym za� stopniu zwraca
siê uwagê na materialny wymiar przestrzeni miejskiej sk³adaj¹cej siê z ulic,
placów czy budynków, jakby zapominaj¹c, ¿e to one stanowi³y arenê ¿ycia
codziennego mieszkañców. Sk³oni³o mnie to do zadania pytania o wp³yw
specyficznego typu miejskiej zabudowy na zachowania warszawian, a nawet
relacje pomiêdzy budynkami a mieszkañcami traktowanymi jako równopraw-
ni aktorzy, co postaram siê wyja�niæ poni¿ej.

Oddanie podmiotowo�ci budynkom wpisuje siê w przemianê my�li so-
cjologicznej widoczn¹ we wzrastaj¹cym zainteresowaniu czynnikami poza-
ludzkimi � non-human (zwierzêtami, przedmiotami, przyrod¹). Id¹c za jed-
nym z twórców teorii aktora-sieci (ANT) Bruno Latourem, sprawczo�æ, czyli
zdolno�æ do dzia³ania nie jest ograniczona jedynie do intencjonalnie dzia³a-
j¹cych ludzi, ale przys³uguje wszelkim bytom, które zmieniaj¹ stan rzeczy,
wprowadzaj¹ ró¿nicê w sposobie dzia³ania innego podmiotu (Latour 2010:
100�101). W³a�nie pod tym k¹tem staram siê przeanalizowaæ wp³yw budyn-
ków na zamieszkuj¹cych je ludzi. Bliskie jest mi podej�cie socjologów ar-
chitektury, którzy traktuj¹ architekturê jako punkt wyj�cia do rozmowy o spo-
³eczeñstwie miejskim, zauwa¿aj¹c, ¿e wszelkie ludzkie dzia³ania w mie�cie

1 W ujêciu socjologiczno-urbanistycznym punktem odniesienia sta³a siê koncepcja modelu koncen-
trycznego Ernesta Burgessa, zmodyfikowana nastêpnie przez Homera Hoyta � w ramach modelu klino-
wego, którego autor zwraca³ uwagê, ¿e miasta niekoniecznie rozwija³y siê w formie koncentrycznych
krêgów, ale raczej sektorów (dzielnic) o ró¿nych funkcjach.
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zachodz¹ w zurbanizowanej przestrzeni, przez co nie da siê rozmawiaæ o rela-
cjach spo³ecznych w oderwaniu od materialnego kontekstu �rodowiska miej-
skiego. Joachim Fischer pisze, ¿e �[�] socjologia architektury oznacza prze-
mieszczenie akcentów w ramach socjologii miasta. Poprzez architekturê
tworzy siê przestrzeñ spo³eczna, miasto powstaje dziêki dostêpnej, zabudo-
wanej przestrzeni. Z socjologicznego punktu widzenia konsekwencj¹ tego
jest umieszczenie punktu ciê¿ko�ci miasta nie w spo³ecznych interakcjach,
jakie w nim przebiegaj¹, lecz w budowlach, wzglêdem których ludzie orien-
tuj¹ i koordynuj¹ swoje zachowania. Miasto jako system spo³eczny funkcjo-
nuje pierwotnie poprzez budowle, które prekoduj¹ miejskie komunikowa-
nie� (£ukasiuk 2011: 96; Fischer 2009b: 402). Zgadzaj¹c siê z Fischerem
w kwestii dowarto�ciowania roli architektury jako jednego z kluczowych czyn-
ników warunkuj¹cych sposoby ¿ycia w mie�cie, nie przyznajê jej jednak pry-
matu nad interakcjami miêdzyludzkimi. Staram siê pokazaæ, ¿e formy wspó³-
¿ycia w okre�lonej przestrzeni wytwarzaj¹ siê w wyniku splotu dzia³añ ró¿nych
aktorów. Z jednej strony budynki �wysy³aj¹ komunikaty�, podpowiadaj¹c
sposoby poruszania, oferuj¹c miejsca mniej lub bardziej dostêpne czy suge-
ruj¹c formy spêdzania czasu, z drugiej � reakcja mieszkañców jest nieprzewi-
dywalna, zale¿na od ich ¿yciowych do�wiadczeñ, zwyczajów, pochodzenia,
statusu spo³ecznego, sposobu wychowania, mo¿liwo�ci ekonomicznych czy
wreszcie wzajemnych relacji miêdzy bli¿szymi lub dalszymi s¹siadami2.

Badanie sposobu ¿ycia lokatorów domów czynszowych przysparza wielu
trudno�ci wynikaj¹cych miêdzy innymi z nieformalnego charakteru kontak-
tów s¹siedzkich, niemal¿e nieuchwytnych w �ród³ach typu normatywnego.
Bezcennym �ród³em informacji s¹ dla mnie za to XIX-wieczna literatura piêk-
na, pamiêtniki i reporta¿e prasowe3. Felietoni�ci, autorzy reporta¿y, a tak¿e
drobnych wiadomo�ci prasowych opisuj¹ ówczesne stosunki spo³eczne rów-
nie¿ z perspektywy ¿ycia codziennego mieszkañców Warszawy, ich stosunku
do s¹siadów, jak i miejsca zamieszkania. Podobn¹ tematykê podejmowali
dziewiêtnastowieczni literaci, pe³nymi gar�ciami czerpi¹cy z formy reporta-
¿u. Sukces powie�ci realistycznej w du¿ej mierze opiera³ siê na wiarygodnym
dla czytelników odwzorowaniu ówczesnej rzeczywisto�ci. St¹d nawet w przy-
padku opisywania fikcyjnych wydarzeñ autor stara³ siê osadziæ je w realiach
spo³ecznych, gospodarczych czy kulturowych swojej epoki. Szczególnie w tle
g³ównej intrygi powie�ci i nowelek takich autorów, jak Boles³aw Prus, Pola

2 Nieprzewidywalno�æ ludzkich zachowañ mimo dzia³ania w ramach okre�lonych spo³ecznych sche-
matów (habitusów) podkre�laj¹ Pierre Bourdieu (2007[1972]) oraz Antony Giddens (2003[1984]).

3 Z szersz¹ analiz¹ bazy �ród³owej badañ nad s¹siedzko�ci¹ oraz metodologii mojej pracy mo¿na siê
zapoznaæ we wstêpie mojej pracy magisterskiej (Hummel 2016).
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Gojawiczyñska czy Maria D¹browska mo¿na znale�æ wiele wzmianek o drob-
nych s¹siedzkich sprzeczkach, ¿yciu na podwórku, podgl¹daniu czy obgady-
waniu innych lokatorów, s³owem, codzienno�ci. Zarówno artyku³y prasowe, jak
i dzie³a literackie wyra¿aj¹ punkt widzenia twórców jako obserwatorów, st¹d
niezwykle wa¿ne by³o dla mnie dotarcie do bezpo�rednich �wiadectw mieszkañ-
ców, lokatorów poszczególnych domów. Najobficiej korzystam z pamiêtników
przedstawicieli warszawskiego proletariatu, spisywanych w wiêkszo�ci w po-
³owie XX w., których autorzy siêgali pamiêci¹ do lat dzieciñstwa, opisuj¹c
�rodowisko, w jakim przysz³o im siê wychowywaæ. Najistotniejsze wydaje
siê, ¿e autorzy ci po�wiêcili wiele miejsca opisom codzienno�ci, czêsto schodz¹-
cej na dalszy plan w pamiêtnikach postaci bardziej znanych. Dziêki szczegó³o-
wym przekazom mo¿na dowiedzieæ siê o atmosferze podwórek, charakterach
s¹siadów, hierarchii w�ród lokatorów kamienicy, ale równie¿ o wygl¹dzie
domów, ulic, miejsc, w których lubili przebywaæ, bawiæ siê � co jest szczegól-
nie istotne w badaniu relacji miêdzy mieszkañcami a otaczaj¹c¹ ich prze-
strzeni¹. Mimo ¿e pamiêtniki robotników by³y spisywane z d³u¿szej perspek-
tywy czasu, przez co niektóre wspomnienia mog³y ulec nie tylko zatarciu lub
deformacji, ale i ideologicznej reinterpretacji ze wzglêdu na fakt, ¿e by³y
wydawane w latach piêædziesi¹tych w warunkach re¿imu socjalistycznego,
to wci¹¿ pozostaj¹ wyj¹tkowym �ród³em badania ¿ycia warszawskiej ulicy
prze³omu XIX i XX w. Pomocniczo do rekonstrukcji owych realiów wyko-
rzystujê równie¿ relacje ze spraw s¹dowych dotycz¹cych drobnych przestêpstw
i wykroczeñ. Naturalnie zebrany materia³ w wiêkszo�ci dotyczy konfliktów,
jakie powstawa³y miêdzy s¹siadami, jednak po�rednio pozwala tak¿e wnio-
skowaæ na temat �rodowiska i relacji zaanga¿owanych w sprawê stron. Nie-
w¹tpliw¹ zalet¹ akt s¹dowych jest pewno�æ, ¿e dotycz¹ zaj�æ, które mia³y
miejsce w rzeczywisto�ci, o czym nie mo¿na byæ przekonanym przy lekturze
pamiêtników, reporta¿y, a tym bardziej literatury piêknej. �ród³a narracyjne
staram siê przedstawiæ w szerszym kontek�cie badañ nad demografi¹ i pro-
cesami migracyjnymi w Warszawie prze³omu XIX i XX w., mie�cie do�wiad-
czaj¹cym lawinowego wzrostu populacji, a co za tym idzie ca³kowitej zmiany
swojej tkanki spo³ecznej po³¹czonej z boomem budowlanym. Wnioski ze
wspomnianych �róde³ i opracowañ osadzam w materialnym kontek�cie mia-
sta, analizuj¹c przemiany w formach budownictwa mieszkaniowego, korzy-
staj¹c z planów miasta, jak i poszczególnych budynków, a tak¿e spaceruj¹c
po Warszawie � przygl¹daj¹c siê zachowanym kamienicom, co pozwala po-
czuæ formê i atmosferê tej specyficznej formy zabudowy, by spróbowaæ le-
piej zrozumieæ zale¿no�ci pomiêdzy budynkiem a jego mieszkañcami.

Pretekstem do moich rozwa¿añ bêdzie fenomen architektoniczno-spo-
³eczny warszawskiej kamienicy czynszowej, bêd¹cej od po³owy XIX w. a¿ do
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okresu miêdzywojennego dominuj¹c¹ form¹ zabudowy mieszkaniowej w mie-
�cie. Punktem wyj�cia jest dla mnie struktura modelowego warszawskiego domu
czynszowego i jej wp³yw na sposób funkcjonowania lokatorów w ich miej-
scu zamieszkania. Zastanawiam siê, jak podzia³y horyzontalne na dom fron-
towy i oficyny oraz wertykalne na �lepsze i gorsze piêtra� przek³ada³y siê na
relacje pomiêdzy lokatorami, zadajê pytanie, czy podzia³y architektoniczne
znajdowa³y swe odbicie w podziale na lepiej i gorzej sytuowanych mieszkañ-
ców i w jakim stopniu ogranicza³y kontakty pomiêdzy nimi. W kolejnym
podrozdziale uwypuklam rolê podwórka i bramy jako przestrzeni o poten-
cjale integracyjnym dla spo³eczno�ci kamienicy, analizuj¹c, które spo�ród cech
tych przestrzeni mog³y sprawiaæ, ¿e stawa³y siê b¹d� nie miejscami spotkañ.
Na koniec podkre�lam, jak mocno wp³ywa³a na spo³eczno�æ lokatorów zmiana
skali kamienic, objawiaj¹ca siê we wznoszeniu coraz wiêkszych domów.
Zwracam uwagê na problem mieszkania w warunkach przeludnienia, bêd¹-
cego podstawowym utrapieniem warszawian zarówno w mikroskali kamie-
nicy, jak i makroskali ca³ego miasta. Z jednej strony patrzê, jak architektura
wp³ywa³a na sposób ¿ycia mieszkañców, z drugiej za� � jak mieszkañcy ada-
ptowali i modyfikowali zamieszkiwan¹ przestrzeñ dla swych potrzeb i jak
wp³ywa³o to na relacje miêdzy nimi oraz �ich� kamienic¹. Zdajê sobie spra-
wê, ¿e ca³o�ciowa analiza owego problemu wymaga³aby wziêcia pod uwagê
jeszcze wielu innych czynników (stan techniczny budynku, sposób jego utrzy-
mania, rola lokalnych lokali us³ugowych, warsztatów dla ¿ycia wspólnoty
itp.), których znaczenie jedynie sygnalizujê na marginesie, ze wzglêdu na
ograniczon¹ d³ugo�æ artyku³u.

Struktura kamienicy a relacje pomiêdzy lokatorami

�Ca³a dawna Warszawa, gdyby j¹ kto� kiedy� ogl¹da³ z wysoka, przywo-
dzi³aby na my�l opró¿niony z miodu plaster pszczeli, którego g³êbokie, szare
komórki to by³y [�] ciasno obudowane podwórza� (Waldorff 2010: 19).
Tak pisa³ Jerzy Waldorff o charakterze miejskiej zabudowy z pocz¹tku XX
stulecia. Owe �komórki pszczelego plastra� mia³y symbolizowaæ typowe dla
Warszawy kamienice czynszowe, sk³adaj¹ce siê z domu frontowego oraz ofi-
cyn (bocznych i tylnej) okalaj¹cych podwórko. Kamienice projektowano jako
pojedyncze ogniwa zwartej zabudowy, maj¹ce fasadê od ulicy oraz �lepe,
zewnêtrzne �ciany oficyn, do których przylepiano s¹siednie budynki. Powsta-
wa³a w ten sposób siatka przylegaj¹cych do siebie budynków, ale jednocze-
�nie �ci�le od siebie oddzielonych �cianami szczytowymi, a zarazem funkcjo-
nuj¹cych jako wspólny blok zabudowy. Ka¿da kamienica by³a poniek¹d
odrêbnym �wiatem zwróconym przede wszystkim do wewn¹trz, o czym
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�wiadczy fakt, ¿e w 1915 r. a¿ 63% okien mieszkañ warszawskich wychodzi-
³o na podwórze, przy jedynie 37% skierowanych na ulicê (Gajewski 1973:
104). W wysokich kamienicach oznacza³o to niedo�wietlenie lokali z okna-
mi na podwórze na ni¿szych kondygnacjach. Ciemne, g³êbokie podwórka
studnie sta³y siê symbolem struktury budownictwa mieszkalnego z prze³omu
wieków.

W pe³ni dojrza³¹ formê czynszówka otrzyma³a pod koniec XIX stulecia,
kiedy dom frontowy i oficyny projektowano ju¿ jako budynki murowane,
równej wysoko�ci i tworz¹ce zintegrowan¹ ca³o�æ. W nowych kamienicach
ostatecznie zamkniêto podwórko, do³¹czaj¹c tyln¹ oficynê, która zajê³a miejsce
prowizorycznych zabudowañ gospodarczych. Podwórka stawa³y siê coraz
mniejsze, z niezagospodarowanych, niewybrukowanych placów chaotycznie
zabudowanych zwykle drewnianymi warsztatami, sklepikami, innymi loka-
lami us³ugowymi, �mietnikami czy wychodkami, szczególnie w centrum miasta
ewoluowa³y w kierunku u³adzonych dziedziñców z utwardzon¹ nawierzch-
ni¹ i zorganizowan¹ zieleni¹, zwykle w postaci pojedynczego drzewa i frag-
mentu trawnika. Koñcowym rezultatem przemian warszawskiej czynszówki
by³o wspominane podwórko studnia, typowe dla wysokiej (trzy-, czteropiê-
trowej lub nawet wy¿szej) zabudowy centrum. Zaczê³y powstawaæ domy
molochy, maj¹ce nawet trzy lub cztery podwórka, otoczone oficynami wzno-
szonymi tak, by pomie�ciæ jak najwiêksz¹ liczbê lokatorów. Szczególnie
w dzielnicach robotniczych rozwinê³o siê budownictwo koszarowe, charak-
teryzuj¹ce siê nie tylko wielkimi gabarytami kamienic, ale i wysokim odset-
kiem mieszkañ jednoizbowych dla najbiedniejszych. Mimo wykszta³cenia siê
dominuj¹cego modelu warszawskiej czynszówki, w latach dziewiêædziesi¹-
tych XIX w. i na pocz¹tku nastêpnego stulecia zabudowa miasta wci¹¿ by³a
nieujednolicona. Nowoczesne kamienice wznoszono bowiem w s¹siedztwie
starszych budynków. O ile w centrum stopniowo zaczyna³a dominowaæ wie-
lopiêtrowa zabudowa, to na peryferiach nadal bardziej rozpowszechnione
by³y budynki parterowe lub jedno- i dwupiêtrowe. Lu�niej zabudowane, nie-
zorganizowane podwórza starych i peryferyjnych domów oferowa³y zupe³-
nie inn¹ przestrzeñ ni¿ dziedziñce eleganckich kamienic w centrum miasta
lub wielkich proletariackich domów koszarowych, co pozostawa³o nie bez
znaczenia na sposób ich wykorzystywania przez mieszkañców.

Struktura domu mia³a istotny wp³yw na relacje pomiêdzy lokatorami,
poniewa¿ uk³ad kamienicy determinowa³ rozmieszczenie lokatorów w poszcze-
gólnych partiach budynku. Przekrój kamienicy zarówno w pionie, jak i w po-
ziomie obrazuje stratyfikacjê miejskiego spo³eczeñstwa. Mo¿na nawet po-
wiedzieæ, ¿e uk³ad kamienicy czynszowej jest przestrzennym odbiciem
ówczesnej hierarchii spo³ecznej. Szczególnie w centrum unaocznia siê wy-
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ra�ny podzia³ na lepsze i gorsze strefy kamienicy. Elita domu zajmuje zazwy-
czaj wiêksze, elegancko wykoñczone i widniejsze mieszkania od frontu, pod-
czas gdy mniej zamo¿ni lokatorzy wynajmuj¹ izby w oficynach. Podobny
podzia³ zarysowuje siê w wymiarze wertykalnym � najlepiej usytuowane piê-
tra, pierwsze i drugie, zarezerwowane s¹ dla bardziej zamo¿nych mieszkañ-
ców, natomiast wy¿sze kondygnacje i poddasza, a w szczególno�ci sutereny
daj¹ schronienie biedniejszym lokatorom. Oczywi�cie mo¿na znale�æ odstêp-
stwa od tego modelu, jednak wyra¿a on ogóln¹ tendencjê wytwarzania siê
lepszych i gorszych stref kamienicy. Podzia³ ów zarysowuje siê najmocniej
w dzielnicach centralnych, gdzie wystêpowa³o najwiêksze spo³eczne rozwar-
stwienie. W zamieszka³ych przez biedotê ruderach Powi�la trudno jest wy-
znaczyæ, w ramach danej posesji, mieszkania o wy¿szym standardzie � nie-
mal wszyscy wynajmowali lokale jednoizbowe (Kopczyñski, £upienko 2015:
155), podobnie jak w najwiêkszych kamienicach koszarowych (Tchórznicki,
Wojnicz 1895a: 275�276).

Struktura typowej kamienicy czynszowej pog³êbia³a dystans miêdzy przed-
stawicielami poszczególnych warstw spo³ecznych. Wiele wskazuje, ¿e zamiesz-
kiwanie w odizolowanych czê�ciach budynku, a tym bardziej u¿ywanie in-
nych klatek schodowych ogranicza³o kontakt pomiêdzy lokatorami lepszej
i gorszej sfery kamienicy. Mieszkañcy oraz go�cie domu frontowego u¿ywali
reprezentacyjnych schodów dostêpnych bezpo�rednio z przejazdu bramne-
go, pozostali korzystali z klatek w g³êbi podwórza. W efekcie na co dzieñ
lokatorzy oficyn nie mieli okazji do spotkañ z lepiej sytuowanymi domowni-
kami. Za to stykali siê z pañsk¹ s³u¿b¹; zazwyczaj tzw. klatki kuchenne pro-
wadzi³y zarówno do czê�ci gospodarczej frontowych apartamentów, jak i lo-
kali w oficynach.

Klatki frontowe przyjmowa³y formê reprezentacyjnej sieni, podziwianej
przez go�ci przed wej�ciem do mieszkania, podczas gdy schody w oficynach
pe³ni³y jedynie funkcjê u¿ytkow¹. Kontrast pomiêdzy g³ównymi a tylnymi
schodami móg³ byæ ogromny, jak w przypadku kamienicy na rogu Marsza³-
kowskiej i Królewskiej, gdzie znajdowa³a siê �ozdobna frontowa klatka scho-
dowa� wyposa¿ona w �[�] marmurowe, bia³e schody, pokryte czerwonym
pluszowym dywanem, na nim dla ochrony, bia³y p³ócienny chodniczek, czê-
sto zmieniany, l�ni¹ce, br¹zowe prêty przytrzymuj¹ce dywany. Dozorca domu
co dzieñ sczyszcza³ dywany, co tydzieñ przeciera³ mosiê¿ne prêty, rzadziej
zachodzi³ z miot³¹ na klatki schodowe bocznych oficyn o zu¿ytych, powybi-
janych, drewnianych stopniach niewygodnych schodów� (Zanowa 1961: 99).

Stró¿ szczególnie pilnowa³ dostêpu do frontowej klatki schodowej, by
zapewniæ spokój najlepiej sytuowanym mieszkañcom. St¹d rzadko docierali
tutaj niezapowiedziani go�cie. Bogaci lokatorzy zamykali siê zazwyczaj w swo-
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ich mieszkaniach, które zaspokaja³y wszystkie ich potrzeby, co ogranicza³o
szansê na integracjê. Na schodach kuchennych panowa³a znacznie lu�niejsza
atmosfera. Ruch by³ o¿ywiony za spraw¹ krz¹taj¹cych siê s³u¿¹cych, a tak¿e
domokr¹¿ców i obno�nych handlarzy. S³u¿¹ce miewa³y tutaj schadzki ze
swoimi amantami. Niejaki Jan Gawracki z Powi�la, odwiedzaj¹c Wandziê
us³uguj¹c¹ u pañstwa na Piêknej, zawsze wybiera³ schody kuchenne (Gaw-
racki 1983: 42�43). Klatki w oficynach stawa³y siê tak¿e aren¹ zabaw dzie-
ciêcych (�widrowski 1980: 41), szczególnie ha³a�liwych, jako ¿e rodziny
proletariackie bywa³y bardzo liczne. Zgie³k potêgowa³y nawo³ywania han-
dlarzy oraz odg³osy s¹siedzkich rozmów, g³ównie namiêtnie plotkuj¹cych
gospodyñ oraz s³u¿¹cych. Klatki w oficynach �oswajali� sami mieszkañcy,
u¿ywaj¹c ich jako przed³u¿enia swoich mieszkañ, wystawiaj¹c na nie nie-
mieszcz¹ce siê w ma³ych lokalach przedmioty, takie jak balie do prania czy
sk³adane ³ó¿ka. Zreszt¹ wiele z tych przedmiotów codziennego u¿ytku sta-
nowi³o dobra wymienne, które po¿yczano sobie nawzajem, kursuj¹c po klat-
kach schodowych, zmieniaj¹c je tym samym ze zwyk³ych ci¹gów komunika-
cyjnych w przestrzeñ wymiany i codziennych spotkañ. Klatki kuchenne dziêki
swojej nieograniczonej dostêpno�ci i ró¿nym formom adaptowania ich do
potrzeb mniej zamo¿nych lokatorów by³y przestrzeni¹, w której mogli po-
czuæ siê jak �u siebie�, w odró¿nieniu od eleganckich klatek frontowych,
onie�mielaj¹cych ju¿ samym bogatym wystrojem, kojarzonym z wy¿szymi
sferami spo³ecznymi i dodatkowo pilnowanych przez stró¿ów lub w najza-
mo¿niejszych domach przez specjalnie oddelegowanych, dystyngowanych
lokajów.

Pod koniec XIX stulecia mo¿na zauwa¿yæ symptomy pog³êbiania siê pro-
cesu izolacji bogatych lokatorów od reszty s¹siadów. Zamo¿niejsi mieszkañ-
cy przy za³atwianiu codziennych czynno�ci pos³ugiwali siê s³u¿b¹, ogranicza-
li kontakt z s¹siadami, czêsto nie pozwalaj¹c nawet swoim dzieciom bawiæ
siê na podwórkach z rówie�nikami z oficyn. Lektura wspomnieñ mieszkañ-
ców czynszówek pozwala stwierdziæ, ¿e zdarza³y siê przypadki przekracza-
nia spo³ecznych podzia³ów pomimo utrzymuj¹cego siê dystansu miêdzy elit¹
kamienicy a pozosta³ymi mieszkañcami. Zazwyczaj jednak kontakt by³ utrud-
niony ze wzglêdu na wzajemn¹ rezerwê miêdzy s¹siadami o odmiennym sta-
tusie materialnym i spo³ecznym. Bli¿sze relacje mia³y szansê zawi¹zywaæ siê
g³ównie w�ród gorzej sytuowanych lokatorów, dla których wspó³praca czê-
sto by³a jedyn¹ szans¹ na przezwyciê¿enie codziennych trudno�ci. Najwiêcej
przejawów s¹siedzkiego wspó³¿ycia mo¿na by³o zaobserwowaæ na obrze¿ach
miasta � w dzielnicach peryferyjnych, gdzie mieszkañcy tworzyli wspólnoty
zbli¿one do ma³omiejskich, a na rubie¿ach Pragi czy Woli nawet wiejskich
(Hummel 2016: 41, 44�45, 91�95).
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W kamienicach dzielnic peryferyjnych, mimo powielonego uk³adu z do-
mem frontowym i oficynami, podzia³y miêdzy lokatorami zwykle nie by³y
tak ostre. Wp³ywa³ na to podobny status spo³eczny wszystkich mieszkañ-
ców, nawet bowiem lokatorzy zajmuj¹cy mieszkania frontowe stanowili je-
dynie lokaln¹ elitê drobnych przedsiêbiorców, w³a�cicieli sklepów, niewiel-
kich warsztatów lub fabryczek. Zatem czêsto mieszkali i pracowali w okolicy,
przez co mieli codzienn¹ styczno�æ z mniej zamo¿nymi s¹siadami. W gor-
szych rewirach miasta kontrast miêdzy klatkami schodowymi domów fron-
towych i oficyn by³ znacznie mniejszy, a stró¿e zwykle nie bronili dostêpu do
klatki frontowej z tak¹ skrupulatno�ci¹, jak w domach w centrum.

Potencja³ integracyjny: podwórka i bramy

Podczas gdy podzia³ na dom frontowy i oficyny, lepsze i gorsze piêtra
pog³êbia³ rozwarstwienie spo³eczne i ogranicza³ kontakty miêdzy lokatora-
mi, podwórko i brama stanowi³y miejsca integruj¹ce mieszkañców. Podwór-
ko by³o przestrzeni¹ wspóln¹ dla mieszkañców kamienicy. Obok funkcji
komunikacyjnej (dostêp do oficyn), spe³nia³o tak¿e rolê zaplecza gospodar-
czo-sanitarnego oraz miejsca rekreacji. W podwórkach lokowano ustêpy,
�mietniki, ujêcia wody, zabudowania gospodarcze, knajpy, warsztaty, sklepy
i inne lokale obs³uguj¹ce mieszkañców, jak pralnie czy magle.

Warszawskie podwórka ró¿ni³y siê ze wzglêdu na wiek zabudowy i po³o-
¿enie w mie�cie. Jak wspomina³em, w starszych kamienicach bywa³y obszer-
ne i s³oneczne, poniewa¿ nie zamyka³y ich szczelne, wysokie oficyny. Od-
wiedzaj¹cy Warszawê w latach siedemdziesi¹tych XIX w. podró¿nik Fritz
Wernick pisa³, ¿e po przekroczeniu bramy typowej kamienicy ujrzymy: �[�]
prawdziwe skupisko domków, stajni, wozowni i komórek. [�] Bardziej ku
peryferiom np. na Nalewkach �rodek podwórza wype³nia zazwyczaj wielkie
usypisko �mieci obwiedzione parkanem ze sztachet, wokó³ którego gnie¿d¿¹
siê budy zamieszka³e przez biednych wyrobników, handlarzy tandety i ró¿-
nych amatorów pok¹tnych interesów. Tam te¿ znajduj¹ siê ponure knajpy
i miejsca innych uciech. Tutaj jednak, w eleganckim �ródmie�ciu podwórka
zdobi¹ wypielêgnowane, okr¹g³e ogródki, okolone specjalnym ogrodzeniem,
a zabudowania wokó³ wykorzystywane s¹ na sklepy, warsztaty, mieszkania,
bawarie i traktiernie4. Nawet teatrzyki letnie znajduj¹ siê na dziedziñcach
wiêkszych posesji� (Kosimowie red.1970: 311�312).

Zatem standard podwórzy pogarsza³ siê diametralnie w miarê oddalania
siê od centrum. Podobnie jak w dziedziñcach peryferyjnych, tak i central-

4 Podrzêdna restauracja, jad³odajnia.
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nych znajdowa³y siê sklepy, warsztaty i lokale gastronomiczne, które stwa-
rza³y warunki do spotkañ, chocia¿ dla odmiennej klienteli. Renomowane
lokale us³ugowe w centrum mia³y mniej familiarny charakter; go�cie �ci¹gali
tutaj z ca³ego miasta, st¹d nie zawsze siê znali. Wytworna atmosfera najlep-
szych lokali wp³ywa³a na bardziej oficjalny sposób komunikowania siê miê-
dzy go�æmi. Z kolei podrzêdne knajpki znajduj¹ce siê w gorszych dzielni-
cach, ale równie¿ w podwórkach tañszych kamienic �ródmiejskich, gromadzi³y
przede wszystkim miejscowych i pe³ni³y funkcjê integruj¹c¹ spo³eczno�æ lo-
kaln¹. Tanie knajpy i szynki by³y jednymi z najwa¿niejszych instytucji ówcze-
snej Warszawy, znajdowa³y siê na niemal ka¿dej ulicy. Chodzono tam nie
tylko, by siê zabawiæ, ale równie¿ zje�æ (w niewielkich mieszkaniach zwykle
nie by³o kuchni).

W wiêkszych domach maj¹cych kilka podwórzy, ka¿de kolejne pe³ni³o
inn¹ funkcjê. W kamienicy wspominanej przez Bronis³awa Kopczyñskiego
znajdowa³y siê a¿ cztery podwórka otoczone niskimi oficynami. Podwórko
frontowe odgrywa³o rolê reprezentacyjn¹, dalsze mie�ci³o restauracjê, a ostat-
nie by³y aren¹ zabaw dzieciêcych i miejscem wypoczynku dla doros³ych.
Zazwyczaj mniej reprezentacyjny charakter podwórek w g³êbi posesji sprzy-
ja³ zawi¹zywaniu siê swobodniejszej s¹siedzkiej komitywy (Kopczyñski 1959:
26�27). W dzielnicach robotniczych ró¿nice pomiêdzy kolejnymi podwór-
kami mia³y mniejsze znaczenie ze wzglêdu na podobny status materialny
wszystkich lokatorów. Jednak nawet w kamienicach biednego Powi�la wy-
stêpowa³a gradacja pomiêdzy podwórkami. Liczne stajnie i wozownie w miarê
mo¿liwo�ci spychano na ty³y posesji, jak na Przemys³owej 5, gdzie zajmowa-
³y drugie podwórze (Gawracki 1983: 79�80). Na peryferiach hodowla zwie-
rz¹t by³a na porz¹dku dziennym. Jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych XIX
w. na zapleczach niektórych kamienic sta³y obory. Zwierzêta czêsto stanowi-
³y dobro wspólne, jak w jednej z koszarówek w dzielnicy zachodniej, gdzie
na drugim podwórzu trzymano cztery krowy, które zapewnia³y mleko wszyst-
kim mieszkañcom (Tchórznicki, Wojnicz 1895a: 274). Nie mniej popularne
by³y chlewy i kurniki obecne równie¿ w podwórzach �ródmiejskich (£upienko
2015: 156�157). Tendencja do lokowania zabudowañ gospodarczych i warsz-
tatów na ty³ach posesji uwidocznia³a siê w przestrzeni ca³ego miasta.

Dopiero pod koniec XIX stulecia parterowe, a nierzadko drewniane za-
plecza podwórek ustêpuj¹ stopniowo murowanym, kilkupiêtrowym oficy-
nom. Proces ten jednak zachodzi³ przede wszystkim w centrum, na peryfe-
riach bowiem w dalszym ci¹gu podwórka otacza³a lu�niejsza zabudowa.
Podwy¿szanie kamienic �ródmiejskich doprowadza³o do powstawania po-
dwórek studni. Dziedziñce bywa³y bardzo ciemne, a mieszkañcy najni¿szych
kondygnacji musieli czasem po³o¿yæ siê na parapecie, by dojrzeæ kawa³ek
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nieba (ibidem, s. 168). Studnie w eleganckich kamienicach bywa³y dobrze
urz¹dzone, ale mimo wszystko mia³y monotonny i smutny wygl¹d. Podwór-
ka, wybrukowane lub wylane asfaltem, o¿ywiane by³y jedynie przez rachi-
tyczne drzewka lub niewielkie klomby cierpi¹ce z powodu niedoboru s³oñ-
ca. Tego typu zamkniête przestrzenie by³y znacznie mniej atrakcyjnym terenem
zabaw dzieciêcych i spotkañ s¹siedzkich ni¿ starsze, obszerniejsze podwórza.
Dla dzieci, szczególnie tych z mniej zamo¿nych rodzin, podwórka by³y g³ówn¹
aren¹ zabaw; im mniej ich przestrzeñ by³a urz¹dzona, tym wiêcej dawa³a
mo¿liwo�ci. Wszelkie � jak siê wydaje � codzienne elementy wyposa¿enia
podwórka mog³y w dzieciêcej wyobra�ni przeistaczaæ siê w idealny teatr za-
baw, otwarte rynsztoki udawa³y rzeki, w zimie pe³ni³y za to funkcjê �lizgawek,
nieutwardzona nawierzchnia dawa³a okazjê do zabaw ziemi¹, szopy, w któ-
rych znajdowa³y siê wychodki i �mietniki, zamienia³y siê w �cianki wspinacz-
kowe, a warsztaty rzemie�lnicze dawa³y szansê przygl¹dania siê pasjonuj¹-
cym czynno�ciom, takim jak wytapianie metalu w ku�niach czy gwintowanie
nóg sto³owych u tokarza. Czytaj¹c wspomnienia warszawian, trudno oprzeæ
siê wra¿eniu, ¿e dzieci odgrywa³y niebagateln¹ rolê w integrowaniu lokalnej
spo³eczno�ci. To one nieraz przekracza³y bariery spo³eczne i inicjowa³y kon-
takty pomiêdzy do tej pory nieznajomymi rodzinami.

A¿ do drugiej wojny �wiatowej, a nawet do pierwszych lat po wojnie
podwórka kamienic pe³ni³y funkcje lokalnych estrad. Codziennie odwiedza-
³y je grupy ulicznych grajków, kataryniarze, handlarze uliczni. Lokatorzy
kamienic, nie wychodz¹c nawet z mieszkania, mogli przez okna obserwowaæ
wystêpy cyrkowców i muzyków. Szczególnie dla spêdzaj¹cych wiêkszo�æ czasu
w domach kobiet, dzieci, s³u¿¹cych i pracuj¹cych lokalnie rzemie�lników by³a
to czêsto jedyna odskocznia w ci¹gu dnia pracy. Z czasem jednak dostêp do
podwórek by³ ograniczany, szczególnie w centrum, gdzie bardziej zamo¿ni
mieszkañcy nie ¿yczyli sobie zak³ócania spokoju przez ha³a�liwych katary-
niarzy czy nawo³uj¹cych sprzedawców. Zatem, podczas gdy na peryferyjnych
podwórkach wystêpy grajków i wizyty handlarzy by³y atrakcj¹ ³ami¹c¹ mo-
notoniê dnia, w centrum miasta ci sami przybysze traktowani byli jako intru-
zi zak³ócaj¹cy ciszê i spokój przyzwyczajonych do innych rozrywek przed-
stawicieli wy¿szych sfer (Hummel 2016: 109�110; Hertz 1966: 38)5.

Pozostaje pytanie, na ile ogl¹danie wydarzeñ na podwórkach mog³o inte-
growaæ spo³eczno�æ kamienicy, szczególnie gdy ogranicza³o siê do wygl¹da-
nia przez okno. Z pewno�ci¹ by³o uczestnictwem we wspólnym wydarzeniu,
co ju¿ samo w sobie daje wspólnotê do�wiadczenia. Jednak z drugiej strony

5 Skargi na kataryniarzy by³y niekoñcz¹cym siê tematem prasowym, chocia¿by w Kronikach tygo-
dniowych B. Prusa.
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nie wymaga wej�cia w bezpo�redni¹ interakcjê z s¹siadami. Obserwowanie ¿ycia
miejskiego i s¹siedzkiego przez okna jest bardzo czêstym motywem w dzie-
wiêtnastowiecznej literaturze piêknej i wspomnieniach. Rzeczywi�cie wiele
wskazuje na to, ¿e by³a to jedna z najpowszechniejszych czynno�ci ¿ycia co-
dziennego. W Lalce i w nowelkach Prusa mieszkañcy gros wiadomo�ci o s¹-
siadach uzyskuj¹ dziêki seansom okiennym, podczas których obserwowali
ludzi z naprzeciwka. Rozplanowanie domu czynszowego wokó³ podwórza,
na które wychodzi wiêkszo�æ okien, wrêcz sk³ania³o mieszkañców, aby zajrzeæ,
co siê dzieje na dziedziñcu albo u s¹siada. Jednak z faktu, ¿e dziecko z trzeciego
piêtra przygl¹da siê wo�nicy przy stajni, nie musi wynikaæ ¿adna bli¿sza for-
ma kontaktu. Wiadomo, ¿e z jadalni wielopokojowych mieszkañ frontowych
okna wychodzi³y najczê�ciej na podwórka, zatem zamo¿niejsi lokatorzy mie-
li okazjê obserwowaæ ¿ycie reszty mieszkañców kamienicy, ale zwykle nie
sk³ania³o ich to do podjêcia próby nawi¹zania relacji z s¹siadami. Podobnie
mog³o byæ równie¿ w�ród mniej zamo¿nych lokatorów; wydaje siê, ¿e obser-
wacja przez okna mo¿e byæ w wiêkszej mierze praktyk¹ mówi¹c¹ o formie
spêdzania czasu, byæ mo¿e równie¿ sposobie kontroli spo³ecznej � pilnowa-
nia poczynañ s¹siadów, ni¿ oznak¹ bli¿szych wiêzi miêdzyludzkich w�ród
lokatorów kamienic.

Podwórka na peryferiach bywa³y równie¿ miejscami kultu religijnego.
Szczególnie wiele wzmianek o religijno�ci ludowej w przestrzeni mieszkalnej
znalaz³em w odniesieniu do Pragi, co mog³o siê wi¹zaæ z bliskimi powi¹za-
niami tej dzielnicy z zapleczem wiejskim, sk¹d pra¿anie mogli czerpaæ tra-
dycyjn¹ obrzêdowo�æ. Mieszkañcy praskich kamienic niekoniecznie fatygo-
wali siê do ko�cio³a, by uczestniczyæ w ¿yciu religijnym. Spotykano siê równie¿
i modlono wspólnie na podwórkach i przy krzy¿ach przydro¿nych, gdzie
do�æ czêsto odbywa³y siê regularne nabo¿eñstwa. W dziewiêtnastym wieku
to ksi¹dz przychodzi³ do kamienicy, by �wiêciæ pokarmy, dopiero pó�niej
wykszta³ci³ siê zwyczaj chodzenia ze �wiêconk¹ do ko�cio³a. Równie¿ przed-
stawiciele innych wyznañ korzystali z podwórek dla celów kultowych, jak
chocia¿by stanowi¹cy 30% ludno�ci Pragi ¯ydzi. Tradycyjne ¿ydowskie �lu-
by oraz pogrzeby urz¹dzano na wolnym powietrzu, co w warunkach war-
szawskiej Pragi oznacza³o podwórko kamienicy czynszowej (Bauerberg 2014:
374�375). Co wiêcej, w zwi¹zki ma³¿eñskie bardzo czêsto wchodzili s¹sie-
dzi, nierzadko mieszkañcy tego samego domu, jak na Brukowej 30 (ibidem).
Niekiedy nawet, by udaæ siê do domu modlitwy, nie trzeba by³o przekraczaæ
bramy, poniewa¿ wiele z nich umieszczano w murach kamienic (ibidem;
Tchórznicki, Wojnicz 1985a: 274�275). Mieszkañcy oznaczali przestrzeñ
sacrum na swój sposób: katolicy budowali podwórkowe kapliczki, a ¯ydzi
na framugach drzwi do klatek schodowych lub mieszkañ przytwierdzali
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mezuzy6. W ten sposób symbolicznie oznaczano przestrzeñ, komunikuj¹c jej
znaczenie dla danej wspólnoty. Dziêki temu zaniedbane, bezbarwne podwórka
przestawa³y byæ miejscami anonimowymi, mieszkañcy adaptowali je do swoich
potrzeb i zaczynali traktowaæ jako �swoje�. Na Pradze i Powi�lu po pracy
wynoszono na dziedziñce ³awki i stoliki, ¿eby spêdziæ czas z s¹siadami, nie-
jako mebluj¹c w ten sposób wnêtrze dziedziñca jako wspólny salon kamieni-
cy. Zamkniêta forma podwórek, w pewnej izolacji od ulicy, dawa³a równie¿
poczucie bezpieczeñstwa w przestrzeni, w której mieszkañcy mogli czuæ siê
dobrze i komfortowo.

Spotkania na podwórku wynika³y równie¿ z codziennych konieczno�ci,
gdy¿ na ty³ach znajdowa³y siê toalety oraz �mietniki. Wychowuj¹cy siê na
pocz¹tku XX stulecia na Powi�lu Jan Gawracki wspomina, ¿e najwiêkszy
t³ok robi³ siê rano przed prac¹ � najlepiej by³o mieæ znajomego, który zaj¹³
miejsce w kolejce (Gawracki 1983: 7). Wspólnie korzystano równie¿ ze studni,
z czasem wymienianych na krany pod³¹czone do wodoci¹gów miejskich, z któ-
rych czerpano wodê, poniewa¿ jeszcze w okresie miêdzywojennym wiele
mieszkañ nie mia³o dostêpu do bie¿¹cej wody. Inaczej ni¿ we wcze�niejszych
okresach, studnie znajdowa³y siê ju¿ coraz czê�ciej wewn¹trz podwórek, a nie
na publicznych placach, co skraca³o dystans chodzenia po wodê, ale równie¿
mog³o byæ kolejnym czynnikiem oddalaj¹cym od ¿ycia wspólnotowego poza
w³asn¹ kamienic¹. Korzystanie ze wspólnych mediów bywa³o nierzadko za-
rzewiem konfliktów. Na korytarzach w oficynach, gdzie pod koniec XIX
stulecia coraz czê�ciej instalowano wspólne krany, s¹siadki regularnie k³óci³y
siê z powodu zapchanych zlewów. Do sprzeczek doprowadza³o tak¿e wspól-
ne u¿ytkowanie strychów, gdzie gospodynie i s³u¿¹ce walczy³y o miejsce na
suszenie swojego prania. Ze wspólnych urz¹dzeñ nie korzystali mieszkañcy
domów frontowych, bo w czynno�ciach gospodarczych wyrêcza³a ich s³u¿-
ba, a pod koniec XIX w. apartamenty o wy¿szym standardzie mia³y ju¿ toa-
lety, a z czasem niektóre nawet ³azienki.

Miejscem prowokuj¹cym do spotkañ by³a równie¿ brama, która mia³a wiele
atutów, by staæ siê towarzyskim centrum kamienicy. Znajdowa³a siê w pobli¿u
mieszkania, najczê�ciej obok wspólnego kranu z wod¹ i w pewnym dystansie od
wychodka7. Kiedy w przerwie od pracy szuka³o siê kontaktu z s¹siadami, wy-
starczy³o zej�æ na dó³, ¿eby porozmawiaæ i chocia¿ na chwilê wyjrzeæ na ulicê.
Szczególnie w biedniejszych kamienicach �¿ycie towarzyskie rozwija³o siê w bra-
mie. Tu najczê�ciej i chêtnie spotyka³y siê przede wszystkim lokatorki oficyn,

6 Wiele kapliczek zachowa³o siê do dzisiaj na Pradze (choæ w wiêkszo�ci ju¿ dwudziestowiecznych).
Po mezuzach (skrzyneczkach, w których umieszczano zwitek z tekstem jednej z najwa¿niejszych modlitw
Szma Israel) pozosta³y gdzieniegdzie jedynie rysy na framugach.

7 Wychodki i �mietniki starano siê lokowaæ na ty³ach posesji.
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maj¹ce niema³o wspólnych interesów� (Dobrowolski 1987: 66�67). S¹siadki
umawia³y siê na po¿yczenie �przys³owiowej� balii do prania lub zwyczajnie plot-
kowa³y. Zreszt¹ w bramie spotykali siê równie¿ mê¿czy�ni � na Powi�lu wypa-
da³o zatrzymaæ siê przy wej�ciu do ka¿dej kolejnej kamienicy, by porozmawiaæ
z kolegami, co zwykle wi¹za³o siê ze spo¿yciem alkoholu (Gawracki 1983: 17).
Najwiêkszy t³ok w bramie robi³ siê w niedzielne wieczory, kiedy mieszkañcy chcieli
wykorzystaæ dzieñ wolny od pracy. W wej�ciu do kamienicy gromadzono siê
tak¿e podczas niecodziennych wydarzeñ: �wi¹t, po¿arów lub �mierci którego�
z lokatorów (Dobrowolski 1987: 70�71). Bramê traktowano jako czê�æ wspól-
nej przestrzeni ulicy, co do pewnego stopnia nadal mo¿na obserwowaæ na Pra-
dze. Po prawej stronie Wis³y w zachowanych kamienicach z prze³omu wieków,
w których wci¹¿ ¿yj¹ potomkowie przedwojennych mieszkañców, zwyczaj przy-
stawania w bramie jeszcze nie zamar³.

Brama pe³ni³a jednocze�nie funkcjê ³¹cznika i granicy ze �wiatem zewnêtrz-
nym. W przypadku rozwiniêtych czynszówek poprzez parter domu fronto-
wego przeprowadzano przejazdy bramne, przystosowane dla pojazdów ko-
³owych. Zwykle w bocznej �cianie przejazdu projektowano wej�cie do
frontowej klatki schodowej oraz drzwi do mieszkania stró¿a. Przejazdy bramne
najczê�ciej osi¹ga³y kilkana�cie metrów d³ugo�ci, st¹d przynajmniej w wy-
miarze przestrzennym stanowi³y poka�n¹ strefê buforow¹ pomiêdzy podwór-
kiem i �wiatem zewnêtrznym. Oprócz roli graniczno-komunikacyjnej brama
spe³nia³a dwojak¹ funkcjê. Z jednej strony ju¿ wspominan¹ � towarzysk¹,
jako ulubione miejsce rozmów lokatorów, a z drugiej � kontroln¹, ze wzglê-
du na rezyduj¹cego w wej�ciu stró¿a, który �mia³ oko� na osoby przekracza-
j¹ce próg kamienicy i z racji swej funkcji zna³ wiêkszo�æ lokatorów. Brama
by³a kolejnym punktem kamienicy, który mimo powtarzalno�ci swojej mate-
rialnej struktury, w zale¿no�ci od okoliczno�ci móg³ przyjmowaæ ró¿ne role
spo³eczne. Oddziela³a mieszkañców od ulicy, szczególnie w nocy, gdy stró¿
zamyka³ j¹ na klucz, co dawa³o lokatorom wiêksze poczucie bezpieczeñstwa.
W bardziej zamo¿nych kamienicach to tutaj nastêpowa³a selekcja, zatrzymy-
wano niepo¿¹danych przybyszów � naprzykrzaj¹cych siê kataryniarzy, sprze-
dawców czy w³óczêgów. Jednocze�nie ów punkt graniczny i kontrolny para-
doksalnie jako pó³otwarta przestrzeñ, dostêpna i zarazem chroni¹ca przed
deszczem i wiatrem, a ponadto znajduj¹ca siê w pobli¿u domu, by³a jednym
z najatrakcyjniejszych miejsc spotkañ towarzyskich.

Wielkie kamienice i mieszkanie w warunkach przeludnienia

Przemo¿ny wp³yw na ¿ycie w kamienicy mia³y nie tylko jej uk³ad, wiek,
stan techniczny, sk³ad spo³eczny mieszkañców czy po³o¿enie w mie�cie, ale
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równie¿ skala budynku. Z powodu potrzeb dynamicznie wzrastaj¹cej popu-
lacji miejskiej budowano coraz wiêksze domy, szczególnie w dzielnicach pro-
letariackich wznoszono ogromne kamienice koszarowe, w których czêsto
mieszka³o powy¿ej 1000 lokatorów. W tego typu domach dominowa³y nie-
wielkie mieszkania, czêsto jednoizbówki stanowi³y oko³o 90% lokali, przez
co mniejsze znaczenie mia³ fakt, czy mieszkanie znajdowa³o siê od frontu,
czy od podwórka, gdy¿ wszystkie mieszkania mia³y zbli¿ony, niski standard.
Lokatorami niewielkich �klitek� byli przewa¿nie ludzie mniej zamo¿ni, zwy-
kle proletariusze, st¹d w koszarówkach kontrasty spo³eczne by³y znacznie
mniejsze ni¿ w kamienicach w centrum. Inaczej jednak ni¿ w kamienicach
peryferyjnych o mniejszej skali, w domach molochach panowa³y trudne
warunki do nawi¹zywania bli¿szych relacji z s¹siadami. Wi¹za³o siê to przede
wszystkim ze zbyt du¿¹ liczb¹ lokatorów, których anonimowo�æ potêgowa³
fakt szybkiej rotacji mieszkañców migruj¹cych za prac¹, czasem zwyczajnie
szukaj¹cych lepszego b¹d� tañszego lokum. Mieszkañcom trudniej przycho-
dzi³o oswojenie przestrzeni projektowanej na �nieludzk¹� skalê. Wydaje siê
równie¿, ¿e monotonny uk³ad wielopiêtrowych domów sk³adaj¹cych siê
z dwóch, a czasem trzech lub nawet czterech podwórek o zbli¿onym charak-
terze, powtarzalnej strukturze zewnêtrznej i rozk³adzie mieszkañ wewn¹trz ofi-
cyn, utrudnia³ identyfikacjê lokatorów z miejscem zamieszkania. Podobnie jak
w wielkich blokach z okresu PRL powtarzalna, anonimowa przestrzeñ nie u³a-
twia³a nawi¹zywania kontaktów, szczególnie na najwy¿szych kondygnacjach,
gdzie wzd³u¿ d³ugich korytarzy rozlokowywano �pokoje kawalerskie�. W te-
go typu mieszkaniach na wynajem nastêpowa³a ci¹g³a rotacja lokatorów. Zo-
fia Rychter wspomina³a, ¿e na czwartym piêtrze kamienicy przy ulicy Zgoda
mieszkañcy ma³ych pokoików nie mieli ze sob¹ kontaktu, a jej próba nawi¹za-
nia znajomo�ci z s¹siadk¹ skoñczy³a siê niepowodzeniem (£upienko 2015: 353).

Warszawa prze³omu XIX i XX w. by³a jednym z najbardziej przeludnio-
nych miast Europy; przy kosmetycznych zmianach terytorialnych od lat trzy-
dziestych XIX w. do 1914 r. populacja miasta wzros³a przesz³o sze�ciokrot-
nie z oko³o 130 tys. do ponad 800 tys. mieszkañców (Kieniewicz 1976: 185).
Przek³ada³o siê to na przegêszczenie lokali mieszkaniowych, które najdotkli-
wiej dotyka³o warstw najubo¿szych, zamieszkuj¹cych najmniejsze, jednoizbowe
lokale, gdzie �rednia gêsto�æ zaludnienia przekracza³a 4 osoby na izbê. W ma-
³ych lokalach gnie�dzi³y siê ca³e rodziny, bardzo czêsto z liczn¹ gromadk¹
dzieci, dziadkami lub dalszymi krewnymi niezdolnymi do wynajêcia w³asne-
go mieszkania. Dodatkowo, by roz³o¿yæ koszty czynszu na wiêksz¹ liczbê
osób, przyjmowano sublokatorów. W 1891 r. mo¿na by³o ich znale�æ w co
pi¹tym warszawskim mieszkaniu (Ciemieniewski 1894: 21). W mieszkaniach
du¿ych nie przysparzali oni tak wielu problemów, poniewa¿ zajmowali za-
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zwyczaj oddzielny pokój (£upienko 2015: 377�379). Patologiczne formy
przyjmowa³o sublokatorstwo w najmniejszych lokalach, szczególnie jedno-
izbowych, gdzie oznacza³o �k¹townictwo�. Na nieszczê�cie to w³a�nie w dziel-
nicach robotniczych odsetek mieszkañ z sublokatorami by³ najwy¿szy i prze-
kracza³ 20%, podczas gdy w centrum oscylowa³ w okolicach 10%
(Ciemieniewski 1894: 21). Specjali�ci alarmowali, ¿e w niektórych izbach
lokatorzy nie mog¹ przej�æ obok siebie, by siê wzajemnie nie potr¹ciæ (Tchórz-
nicki, Wojnicz 1895b: 326). W najgorszej sytuacji znajdowali siê mieszkañcy
suteren (32,5% lokali z sublokatorami) oraz poddaszy (25,5% lokali z sub-
lokatorami) (Ciemieniewski 1894: 26). Mieszkania suterenowe dodatkowo
czêsto bywa³y podmok³e i zawsze niedo�wietlone.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w warunkach warszawskich schy³ku XIX stulecia
w ubogich mieszkaniach proletariackich wykonywano wiele czynno�ci gospo-
darczych, poczynaj¹c od prania, gotowania i suszenia bielizny, po prowadze-
nie drobnych cha³upniczych warsztatów rzemie�lniczych. W ekstremalnych wa-
runkach w jednej izbie mog³o mieszkaæ kilkana�cie osób; w takich warunkach
nie by³o mowy o prywatno�ci. Czêsto w jednym mieszkaniu wynajmowali k¹ty
ludzie zupe³nie sobie obcy, co nie powinno dziwiæ, gdy siê pamiêta o maso-
wym nap³ywie imigrantów i czêstych zmianach lokali przez warszawian8. Su-
geruj¹c siê ustaleniami socjologów i architektów badaj¹cych wp³yw architek-
tury na ludzkie zachowania, wydawaæ by siê mog³o, ¿e s¹ to warunki wysoce
niesprzyjaj¹ce budowaniu zdrowych relacji miêdzyludzkich. Marek Czyñski
argumentuje, ¿e �w sytuacji st³oczenia i du¿ej czêstotliwo�ci bliskich, lecz nie-
po¿¹danych kontaktów, zanika u nich [lokatorów] gotowo�æ do uczestnicze-
nia w ¿yciu towarzyskim, s¹siedzkim, publicznym� (Czyñski 2006: 32)9.

Rzeczywi�cie na prze³omie XIX i XX w. higieni�ci oraz ksiê¿a zaanga¿o-
wani w pracê z miejsk¹ biedot¹ przestrzegali, ¿e atmosfera przepe³nionych
lokali wp³ywa demoralizuj¹co na ich mieszkañców. W jednym z raportów
stwierdzono, ¿e �mieszkanie przepe³nione daje powietrze z³e, a powietrze
z³e usposabia do z³ych my�li, obrzydza ¿ycie i upadla bli�niego w oczach
wspó³lokatora� (Tchórznicki, Wojnicz 1985c: 386). K³ótnie, bójki, a czasem
rany by³y naturalnym nastêpstwem ci¹g³ego przebywania obcych ludzi na
ograniczonej przestrzeni. Z pozoru b³ahe problemy, jak sprzeczki o porz¹-
dek lub kolejno�æ dostêpu do kuchni, ze wzglêdu na swoj¹ powtarzalno�æ
urasta³y do rangi wiêkszych konfliktów. Stres, przemêczenie, nak³adaj¹ca siê
irytacja powodowana trudnymi warunkami ¿yciowymi i brakiem w³asnego

8 Niemal 50% mieszkañców w 1897 r. to ludzie urodzeni poza Warszaw¹, w�ród wyrobników 68%,
a w�ród s³u¿by nawet oko³o 86% (Kieniewicz 1976: 187).

9 Argument M. Czyñskiego wpisuje siê w hipotezê prze³adowania urbanistycznego Stanleya Milgra-
ma (1970).
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miejsca sprzyja³y budowaniu atmosfery przemocy, stanowi¹cej pod³o¿e codzien-
nych relacji panuj¹cych w mieszkaniu, co mog³o odbijaæ siê niekorzystnie na
stosunkach miêdzy wspó³lokatorami. Byæ mo¿e nawet czê�ciej panowa³ na-
strój pe³en apatii i zobojêtnienia; pamiêtnikarze sugerowali, ¿e poszczególne
rodziny lub osoby ¿y³y w³asnym ¿yciem, nie zwa¿aj¹c na s¹siadów. Dla Haliny
Boguszewskiej symbolem owego wyobcowania by³a �kobieta siedz¹ca na brzegu
pos³ania, doskonale obojêtna na resztê otoczenia, [która] samotnie pojada zupê
z garnczka, i od razu wiadomo, ¿e to »sublikatorka«, obca drzazga w mechani-
zmie wnêtrza� (Boguszewska 1954: 236). Czêsto wspólne ¿ycie na ma³ej prze-
strzeni nie musia³o oznaczaæ bliskich wzajemnych relacji, a miêdzy sublokato-
rami wyrasta³a niewidzialna �ciana w poprzek izby.

Jednak mo¿na siê spotkaæ ze wzmiankami �ród³owymi zupe³nie zaprzecza-
j¹cymi zobojêtnieniu lub wrogo�ci w relacjach miêdzy lokatorami przepe³nio-
nych lokali. Niekiedy nawet sublokatorzy wykazywali siê po�wiêceniem dla
s¹siadów z izby. Wed³ug relacji Prusa w jednej z warszawskich suteren pewna
kobieta na pro�bê mieszkaj¹cej z ni¹ praczki opiekowa³a siê jej chorym mê-
¿em, kiedy ta wychodzi³a �na robotê� (Prus 1965: 144�145). Wbrew wszel-
kiej logice harmonijne stosunki panowa³y te¿ w ekstremalnie przeludnionej
izbie w dzielnicy ¿ydowskiej. Izba ��redniej wielko�ci o jednym oknie [�]
w po³owie swej wysoko�ci by³a przeciêta powa³¹ i tym sposobem podzielona
na dwie kondygnacje; doln¹ i górn¹. W kondygnacji wy¿szej, o�wietlonej przez
górn¹ po³owê okna, sta³o cztery ³ó¿ka, czyli � mieszka³o cztery ma³¿eñstwa
z dzieæmi. W kondygnacji ni¿szej, o�wietlonej przez doln¹ po³owê okna, sta³o
równie¿ cztery ³ó¿ka, czyli � mieszka³o znowu cztery rodziny� (ibidem, s. 82).
Zatem prawdopodobnie w izbie gnie�dzi³o siê szesna�cie osób doros³ych plus
dzieci i wszyscy jako� wspólnie funkcjonowali. Autor przypisywa³ to w³a�ciwej
¯ydom solidarno�ci. Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e ówcze�nie ludzie byli znacz-
nie lepiej przystosowani do wspólnego ¿ycia, pracy i spania w niepodzielonej
przestrzeni. Szczególnie przybysze ze wsi i ma³ych miasteczek, przyzwyczajeni
do spêdzania dnia i nocy w jednej izbie, ³atwiej przyjmowali niemo¿no�æ od-
grodzenia siê od s¹siadów. Zdaje siê równie¿, ¿e przepe³nienie lokali mia³o
jeszcze jeden skutek paradoksalnie wp³ywaj¹cy konsoliduj¹co na spo³eczno�æ
s¹siedzk¹, mianowicie ludzie niejako musieli spêdzaæ czas poza domem na
podwórku, na targu, w maglu czy okolicznym szynku.

Podsumowanie

Uk³ad warszawskiej kamienicy czynszowej, który wykrystalizowa³ siê
w po³owie XIX w., w du¿ym stopniu wp³ywa³ na sposób interakcji pomiêdzy
mieszkañcami. Lepsze i gorsze sfery domu determinowa³y i pog³êbia³y po-
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dzia³y pomiêdzy elitami a mniej zamo¿nymi mieszkañcami. Skierowanie ponad
2/3 okien na podwórza powodowa³o równie¿ pewn¹ izolacjê od s¹siednich
posesji i �skierowanie spo³eczno�ci do wewn¹trz�, co izoluj¹c mieszkañców
od �wiata zewnêtrznego, z drugiej strony mog³o zacie�niaæ relacje wewn¹trz
kamienicy, a czasem nie pozwala³o ukryæ siê przed w�cibskim wzrokiem s¹sia-
dów. Obwodowy uk³ad zabudowy dzia³ki sprawia³, ¿e ka¿da kamienica mia-
³a podwórko oraz bramê, które stawa³y siê naturalnymi miejscami spotkañ,
integruj¹cymi spo³eczno�æ kamienicy. Zatem, podczas gdy niektóre cechy
kamienicy wp³ywa³y dezintegruj¹co na wspólnotê mieszkañców, to inne da-
wa³y szansê na integracjê lokatorów. Ponadto te same formy organizacji prze-
strzeni mog³y wywo³ywaæ inne reakcje mieszkañców w zale¿no�ci od oko-
liczno�ci, co dowodzi, ¿e gra miêdzy lud�mi a architektur¹ to dynamiczna
relacja, która mo¿e siê rozwin¹æ w ka¿dym kierunku. Zjawisko przegêszcze-
nia lokali mog³o zarówno zbli¿aæ wspó³lokatorów, jak i niekorzystnie wp³y-
waæ na ich relacje, brama w zamo¿nej kamienicy w centrum przede wszyst-
kim odgradza³a od zewnêtrza, podczas gdy na peryferiach czêsto pe³ni³a
funkcjê miejsca spotkañ. Architektura mo¿e podpowiadaæ formy zachowañ,
jednak wynik jej dzia³ania w po³¹czeniu z praktykami ludzi wynikaj¹cymi
z przeró¿nych motywów (personalnych, zwyczajowych, ekonomicznych, kul-
turowych, zwi¹zanych z pochodzeniem itd.) jest nieprzewidywalny, choæ
w ujêciu historycznym mo¿na próbowaæ siê zastanawiaæ, jakiego typu reak-
cje i zachowania wydaj¹ siê bardziej prawdopodobne w okre�lonych oko-
liczno�ciach i przestrzeniach.

Uprawnionym wnioskiem wydaje siê stwierdzenie, ¿e w mniejszych ka-
mienicach na peryferiach miasta panowa³y zwykle bardziej sprzyjaj¹ce wa-
runki do integrowania siê mieszkañców ni¿ w du¿ych domach w centrum.
Im mniejsza nieruchomo�æ, a co za tym idzie czêsto (choæ nie zawsze) mniej-
sza liczba mieszkañców, tym wiêksza szansa zawi¹zania siê wspólnoty. Bli¿-
sza ludzkiej skali, mniej zintensyfikowana zabudowa, z obszerniejszymi po-
dwórzami, ni¿szymi oficynami sprawia³a wra¿enie bardziej �swojskiej�.
Nieujednolicone podwórka pe³ne murowanych lub drewnianych zabudowañ
gospodarczych, warsztatów i sklepów prowadzonych czêsto przez samych
mieszkañców dawa³y potencja³ do budowania lokalnych mikro�wiatów. Klatki
schodowe, bramy i podwórka nabiera³y nowego wymiaru dopiero w inte-
rakcji z lud�mi, którzy przestrzeñ adaptowali i oswajali b¹d� pozostawali
wobec niej obojêtni. Warsztaty cha³upnicze, niewielkie fabryczki, kapliczki,
mezuzy czy domy modlitwy na podwórkach Pragi, Powi�la, Muranowa by³y
wyrazem akceptacji przestrzeni i przejmowania jej przez mieszkañców. Za-
tem zawi¹zywanie siê relacji s¹siedzkich w niewielkich proletariackich ka-
mienicach by³o z jednej strony konsekwencj¹ bli¿szego wspó³¿ycia miesz-
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kañców o podobnym trybie ¿ycia, statusie materialnym i kulturowym, a z dru-
giej � przebywania w przestrzeni daj¹cej siê oswoiæ i pozwalaj¹cej na identy-
fikacjê z miejscem zamieszkania.

Odmiennym �rodowiskiem architektoniczno-spo³ecznym charakteryzo-
wa³y siê czynszówki �ródmiejskie o strukturze zamkniêtej, gdzie podwórko
okala³y ze wszystkich stron czteropiêtrowe lub wy¿sze oficyny. Ciemne, g³ê-
bokie podwórka studnie nie zachêca³y do spêdzania na nich czasu, tym bar-
dziej gdy nie by³o ¿adnej zieleni, a pod³o¿e wybrukowano kamieniem b¹d�
wyasfaltowano. Równie¿ dziedziñce eleganckich kamienic z estetycznie urz¹-
dzonymi klombami pe³ni³y raczej funkcjê reprezentacyjn¹ ni¿ ogniskuj¹c¹
¿ycie mieszkañców. �ródmiejskie podwórko we wspomnieniach Marii D¹-
browskiej jawi siê jako miejsce smutne, monotonne i bez ¿ycia, gdzie dziecko
nie ma jak siê pobawiæ, a widok z okna ogranicza siê do �ciany przeciwleg³ej
oficyny. Atmosfera tego typu domu nie sprzyja³a integracji nie tylko bardziej
zamo¿nych lokatorów zajmuj¹cych apartamenty w domu frontowym, ale
równie¿ w�ród bardziej zró¿nicowanej spo³eczno�ci oficyn.

Najmniej szczê�cia (z wyj¹tkiem biedoty zamieszkuj¹cej drewniane rudery)
mieli lokatorzy najwiêkszych kamienic koszarowych wznoszonych w rejo-
nach przemys³owych, takich jak dzielnica zachodnia czy Wola. Nie do�æ, ¿e
standard mieszkañ i dostêpno�æ do mediów, us³ug oraz ¿ycia kulturalnego
by³y znacznie ni¿sze ni¿ w centrum, to same kamienice oraz ich otoczenie
sprawia³y mniej przyjazne wra¿enie ni¿ mniejsze domy na przedmie�ciach.
Nieludzka skala kamienic molochów oraz bardzo szybka rotacja lokatorów
nie pozwala³y siê zadomowiæ i potêgowa³y poczucie tymczasowo�ci. Mono-
tonia zabudowy zarówno na zewn¹trz, jak i wewn¹trz, gdzie wiêkszo�æ ko-
rytarzy wygl¹da³a identycznie, przypominaj¹c hotele z pokojami rozstawio-
nymi w rzêdach po bokach, utrudnia³a identyfikacjê z miejscem zamieszkania.
Przygnêbiaj¹cy obraz kamienic koszarowych dope³nia³a s³aba jako�æ wykoñ-
czenia budynków, po³¹czona z wiecznym brudem panuj¹cym w przeludnio-
nych domach, w których budowanie zdrowych relacji spo³ecznych przycho-
dzi³o z najwiêkszym trudem.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e opisywane prawid³owo�ci s¹ pewnym uogólnieniem
i prób¹ opisu wp³ywu poszczególnych typów zabudowy na ¿ycie lokatorów.
W rzeczywisto�ci tkanka urbanistyczno-architektoniczno-spo³eczna Warsza-
wy by³a znacznie bardziej zró¿nicowana, w centrum obok nowych kamienic
wci¹¿ sta³y starsze domy, a na peryferiach s¹siadowa³y ze sob¹ drewniane
rudery i wielkie kamienice koszarowe. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e spe-
cyficzny uk³ad kamienicy czynszowej, jaki wytworzy³ siê w drugiej po³owie
XIX w., okre�la³ sposoby poruszania siê i wykorzystywania przestrzeni nie-
zale¿nie od przyzwyczajeñ mieszkañców. I tak, w wymiarze przestrzennym
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nie da³o siê unikn¹æ podzia³ów na lokatorów domu frontowego i oficyn, lepszych
i gorszych piêter itd., chocia¿ w zale¿no�ci od pod³o¿a spo³ecznego, ekonomiczne-
go, kulturowego i innych czynników mog³y one w ró¿nym stopniu przek³adaæ siê
na procesy integrowania siê i dezintegrowania spo³eczno�ci kamienicy.
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Samorz¹dna spo³eczno�æ lokalna.
Tradycja i codzienno�æ civil society na przyk³adzie

ma³ego miasta

The article tackles the issue of local community, which is presented here in
two aspects. The first section refers to theoretical grasps of the issues related
to a sociological view of an extremely important theme present in scientific
reflection on society: the local community. The second part focuses on the
case of a small town as a construct in a broader social context. The town of
S³awków, situated in the border region of the provinces of Silesia and Lesser
Poland, is the example I use to show the importance of self-governance at the
level of institutions of power and in regard to social awareness. I take into
account the context of the region, nation, state and Europe, while on the oth-
er hand I draw attention to the significance that tradition and local history can
have in generating residents� identity, in shaping and spreading awareness of
the essence of belonging to a �little homeland�, in regard to models of individ-
ual and social conduct, collective perception, and in the responsible develop-
ment of civil society in a small town.
Keywords: local community, local government, social memory, border region

W swoim bodaj najs³ynniejszym wierszu zatytu³owanym Sobota, Andrzej
Bursa obwieszcza, ¿e móg³by �napisaæ 4 reporta¿e o perspektywach rozwoju
ma³ych miasteczek� i w ten sposób spo¿ytkowaæ nadmiar rozpieraj¹cej go
m³odzieñczej energii. Jednak¿e zamiast tego, w niewybredny sposób daje
wyraz swojej frustracji, ujawniaj¹c tym samym jednoznaczny stosunek do
�ma³omiasteczkowo�ci�. Nawet najlepsze wysi³ki interpretatorów nie by³y-
by chyba w stanie ostatnich trzech wersów utworu Bursy uznaæ za przychyl-
ne dla spo³eczno�ci ma³ego miasta. Wydaje siê jednak, ¿e w krêgu analiz so-
cjologicznych, w³a�nie ona mo¿e byæ jedn¹ z najbardziej �wdziêcznych� materii
dla badañ monograficznych. Skupiaæ siê tu bowiem mog¹, niczym w soczewce,
problemy, które w przypadku du¿ych zbiorowo�ci trac¹ sw¹ wyrazisto�æ
poprzez wiêksze ich skomplikowanie, nagromadzenie zmiennych i czêsto
zwiêkszon¹ dynamikê. �Ma³e miasta nie s¹ czêstym przedmiotem badañ, które
koncentruj¹ siê raczej na �ledzeniu przemian dokonuj¹cych siê w miastach
globalnych, megamiastach, gdzie rodz¹ siê innowacje spo³eczne. Ma³e mia-
sta wszêdzie na �wiecie s¹ do siebie podobne. Wiele z nich ustanowiono jako
miasta targowe, inne jako o�rodki administracyjne. Pozosta³y niewielkich
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rozmiarów, gdy¿ ominê³y je g³ówne szlaki komunikacyjne w przesz³o�ci albo
wyczerpa³y siê ich zasoby, które w innych warunkach zapewni³yby im roz-
wój� (Podedworna 2013: 122).

Dwa znaczenia samorz¹du

Niemniej jednak te podobne do siebie miejsca, widziane oczyma socjolo-
ga, dostarczyæ mog¹ refleksji potwierdzaj¹cych ogromne znaczenie, jak¹ tra-
dycja socjologiczna przypisuje spo³eczno�ciom lokalnym (zob. np. Musil 2003).
To w³a�nie tam szczególn¹ rolê odgrywa samorz¹d rozumiany nie tylko jako
instytucja w³adzy, ale jako w³a�nie zbiór ludzi, których ³¹czy znacznie wiêcej
ani¿eli stosunkowo niewielki obszar, jaki wspólnie zamieszkuj¹ (zob. Wenerski
2013: 10). Obszar, który jest i c h miejscem, traktowanym w sposób, który
pozwala im czuæ siê w nim realnymi gospodarzami. Praktyka ¿ycia w ma³ym
mie�cie sprawia, ¿e codzienno�æ wype³niona jest sprawami, o których rezy-
denci wielkich miast czêsto wiedzieæ nie chc¹ (i wiedzieæ nie musz¹), i które
(choæ z innych powodów) obce s¹ tak¿e mieszkañcom wsi. Lewis Mumford
zwraca³ uwagê, ¿e istota procesu, w wyniku którego wie� przekszta³ca siê
w miasto, nie polega tylko na zmianie gêsto�ci zaludnienia b¹d� dostêpno�ci
okre�lonych zasobów, ale stanowi o niej �to wszystko, co rozszerza obszar sto-
sunków wzajemnych, co rodzi potrzebê z³o¿onej spo³ecznej kooperacji, ko-
munikacji i komunii� (Mumford 1995: 6; zob. te¿ Nawrocki 2008: 254).

Miastem, które pragnê wzi¹æ pod uwagê, jest le¿¹cy na pograniczu Za-
g³êbia D¹browskiego i ziemi olkuskiej, siedmiotysiêczny S³awków, o którym
w jednym z po�wiêconych mu wierszy, miejscowa poetka Wanda Malinow-
ska pisze: �W naszym ma³ym miasteczku / tak jak w du¿ym, jest wszystko.
[�] / Przemierzaj¹c wolnym krokiem uliczki S³awkowa, / czujesz wiatr histo-
rii i przysz³o�ci, / która buduje to miasteczko od nowa� (Malinowska 2013: 10).
Przywo³any cytat pochodzi z utworu zatytu³owanego Przyjed� do nas i dotyka
miêdzy innymi kwestii wp³ywu, jaki ma tradycja, historia i kultywowanie
etosu mieszkañca miasta na jego tera�niejszo�æ i wizjê przysz³o�ci zamieszku-
j¹cej je spo³eczno�ci (por. Ja³owiecki, £ukowski 2006). Na te w³a�nie kwe-
stie chcê spojrzeæ, traktuj¹c S³awków jako przyk³ad samorz¹dnej spo³eczno-
�ci, w której wyra�ne jest poczucie �to¿samo�ci jednostki i grupy ze
spo³eczeñstwem miasta; poczucie to¿samo�ci z miastem jako murami,
krajobrazem, przestrzeni¹; poczucie to¿samo�ci z przesz³o�ci¹ miasta � mu-
rów i spo³eczno�ci; poczucie to¿samo�ci z celami i przysz³o�ci¹ miasta� (Wallis
1981: 18; zob. te¿ Wódz 1984: 57; Odoj 2007: 16).

Szczególne usytuowanie miasta na pograniczu województw sprawia³o,
¿e co pewien czas w³adze wy¿szego szczebla próbowa³y dokonywaæ zmian
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na mapie regionu, ze S³awkowem jako g³ównym przedmiotem administra-
cyjnej roszady. Tradycyjnie miasto zwi¹zane by³o z ziemi¹ olkusk¹ i krakow-
sk¹, historycznie i kulturowo przynale¿a³o wiêc do Ma³opolski, jednak z dru-
giej strony rewolucja przemys³owa (od pierwszych jej etapów w XIX w. a¿
po industrializacjê lat siedemdziesi¹tych XX w.) spowodowa³a budowê �ci-
�lejszych relacji na poziomie spo³ecznym, politycznym i infrastrukturalnym
z Zag³êbiem �l¹sko-D¹browskim. Swoistym ich ukoronowaniem by³a budo-
wa w D¹browie Górniczej Huty Katowice, a na terenie samego S³awkowa,
zwi¹zanego z tamt¹ inwestycj¹, szerokotorowego terminalu prze³adunkowe-
go. Obydwa przedsiêwziêcia zawa¿y³y na zacie�nieniu relacji biegn¹cych
bardziej w kierunku na zachód (Zag³êbie i Górny �l¹sk) ani¿eli po³udniowy
wschód (Olkusz i Kraków). Zak³ady przemys³owe Zag³êbia i �l¹ska, daj¹ce
pracê mieszkañcom S³awkowa i okolic, by³y g³ównym czynnikiem integruj¹-
cym. Rozbudowywana w kierunku zachodnim sieæ komunikacyjna stopnio-
wo u³atwia³a tak¿e za³atwianie rozmaitych spraw urzêdowych raczej w wo-
jewództwie katowickim (dzi� rozszerzonym, �l¹skim) ni¿ w krakowskim
(bêd¹cym obecnie czê�ci¹ nowego � ma³opolskiego), a s³awkowska m³odzie¿
licznie uczêszcza do zag³êbiowskich i górno�l¹skich szkó³ �rednich i wy¿szych
uczelni.

�Pograniczno�æ� po³o¿enia jest wiêc jedn¹ z przyczyn �perypetii� S³aw-
kowa dotycz¹cych jego przynale¿no�ci administracyjnej. Od �redniowiecz-
nego pocz¹tku swego istnienia a¿ po niewolê rozbiorow¹ miasto nale¿a³o do
tzw. s³awkowskiego klucza dóbr biskupich, nale¿¹cego do zarz¹dców diece-
zji krakowskiej. Pó�niej, po krótkiej przynale¿no�ci do Królestwa Prus, sta³o
siê czê�ci¹ Ksiêstwa Warszawskiego, a nastêpnie, w wyniku ustaleñ kongresu
wiedeñskiego � do rz¹dzonego przez carów Królestwa Polskiego. W okresie
miêdzywojennym miasto sta³o siê czê�ci¹ województwa kieleckiego i nast¹pi³o
odnowienie administracyjnych relacji z Olkuszem poprzez przy³¹czenie do
powiatu ze stolic¹ w tym w³a�nie mie�cie. Po wojnie S³awków pozosta³ w daw-
nym powiecie, zmieni³ jednak przynale¿no�æ wojewódzk¹, staj¹c siê czê�ci¹
domeny krakowskiej. Stan taki trwa³ do 1975 r., kiedy miasto zosta³o w³¹-
czone do województwa katowickiego, gdzie przez siedem lat by³o tak¿e jed-
n¹ z dzielnic D¹browy Górniczej. Z kolei reforma samorz¹dowa z 1999 r.
�przywróci³a� miasto województwu ma³opolskiemu i w³¹czy³a je ponownie
w obszar powiatu olkuskiego. Stan taki trwa³ jednak krótko. Po dwóch la-
tach S³awków znalaz³ siê na powrót w województwie �l¹skim, lecz ju¿ pod
powiatow¹ kuratel¹ Bêdzina. Jednak¿e zanim spojrzymy na konkretny przy-
k³ad funkcjonowania spo³eczno�ci lokalnej, warto przywo³aæ kilka refleksji
teoretycznych, dotycz¹cych specyfiki tego przedmiotu socjologicznych zain-
teresowañ.
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Miêdzy spo³eczno�ci¹ lokaln¹ a zbiorowo�ci¹

Rozwój nowoczesnego spo³eczeñstwa zagrozi³ trwa³o�ci tradycyjnych wiêzi
spo³ecznych. Z jednej strony rozwój miast zaburza³ dotychczasow¹ strukturê
skupisk wiejskich, nie tylko tych bezpo�rednio s¹siaduj¹cych z powstaj¹cymi
lub rozwijaj¹cymi siê o�rodkami urbanistycznymi, z drugiej za� � zmienia³y
siê same spo³eczno�ci miejskie. Wspó³zale¿no�ci pomiêdzy grupami pierwotny-
mi, znaczenie rodziny i stosunków s¹siedzkich opartych przede wszystkim na
bezpo�rednich relacjach interpersonalnych, zaczê³y traciæ na znaczeniu, a w ka¿-
dym razie ich si³a zaczê³a s³abn¹æ. Migracje, a tak¿e miêdzy innymi zmiana
charakteru dotychczasowych zajêæ codziennych sprawi³y, ¿e stosunki traci³y
na bezpo�rednio�ci i jednostki coraz bardziej siê atomizowa³y. Na coraz trud-
niejsze próby wystawiane by³y wzajemne wiêzi, których trwa³o�æ (je�li do-
chodzi³o do ich powstania) czêsto nie wytrzymywa³a zmieniaj¹cego siê
sposobu spo³ecznego funkcjonowania jednostek i grup. Nastêpowa³ proces
przeobra¿ania siê spo³eczno�ci lokalnej w zbiorowo�æ terytorialn¹, podczas któ-
rego osoby zaczynaj¹ce j¹ tworzyæ �bytuj¹ obok siebie i zaspokajaj¹ swoje po-
trzeby w obrêbie tego samego obszaru geograficznego, ale nie musz¹ czuæ siê
i najczê�ciej siê nie czuj¹ zwi¹zane ani z nim, ani z sob¹ nawzajem. Znacznie
silniejsze s¹ ich zwi¹zki z lud�mi spoza uk³adu lokalnego� (Szacka 2003: 230).

Wobec odchodz¹cych ju¿ coraz czê�ciej do przesz³o�ci tradycyjnych, spe-
tryfikowanych spo³eczno�ci wiejskich (bêd¹cych w naturalny sposób przy-
k³adem interesuj¹cego socjologicznie, w¹sko rozumianego lokalizmu), w celu
poznania, opisu i analizy ¿ycia ma³ych spo³eczno�ci, badacze spo³eczni pierw-
szej po³owy XX w. zaczêli bardziej skupiaæ swoj¹ uwagê na funkcjonowaniu
mieszkañców miast. Niew¹tpliwie zwi¹zane jest to z rozkwitem socjologii
opisowej w Stanach Zjednoczonych, w sposób szczególny zainteresowanej
spo³eczno�ci¹ ma³omiasteczkow¹. Uprawomocnienie tego kierunku analiz
owocowa³o równocze�nie dyskusjami na temat dookre�lenia samego ich
przedmiotu. Przedindustrialna Ameryka nie wytworzy³a modelu wsi w kszta³-
cie podobnym do tego, który dominowa³ w Europie (zob. Szacki 2002: 602).
Spo³eczno�æ lokalna znaczy³a wiêc tyle, co spo³eczno�æ ma³omiasteczkowa.
Nowe pokolenia socjologów zainspirowanych szko³¹ chicagowsk¹ zwróci³y
siê z kolei g³ównie ku problematyce badania metropolii, poszukuj¹c w ich funk-
cjonowaniu obszarów to¿samo�ci i �wiadomo�ci lokalnej. Sprawa nie jest jed-
nak¿e jednoznaczna, gdy¿ nie istnieje konsensus co do tego, na ile (i w jaki
sposób) to, co charakterystyczne dla ¿ycia spo³ecznego wsi i middletown,
daje siê wskazaæ (i w jakiej formie) w funkcjonowaniu aglomeracji. �Spór o
to, czy w warunkach wielkomiejskich spo³eczno�ci lokalne mog¹ funkcjono-
waæ, ma d³ug¹ ju¿ tradycjê� (Szczepañski 1989: 178).
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Zbiorowo�æ wch³ania spo³eczno�æ, mog¹c zachowaæ pewne jej cechy, ale
mo¿e te¿ sprawiæ, ¿e rozp³ynie siê ona w wiêkszej ca³o�ci. Ta z kolei, odcho-
dz¹c si³¹ rzeczy od wspólnotowo�ci, zbli¿a siê nieuchronnie coraz bardziej
do formy zrzeszenia. Z cech konstytuuj¹cych spo³eczno�æ lokaln¹ pozostaje,
jako czynnik jednocz¹cy, terytorium, s³abn¹ jednak¿e interakcje, co ma wp³yw
na trwa³o�æ wiêzi spo³ecznych. Proces przekszta³cania siê wspólnot w zrze-
szenia dokonuje siê stopniowo od zarania ery przemys³owej. Analizowali to
klasycy socjologii zajmuj¹cy siê socjologi¹ miasta, jak Louis Wirth czy Ro-
bert E. Park, pisali o tym te¿ Oswald Spengler czy Georg Simmel. Pod koniec
lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku Pawe³ Rybicki podkre�la³, ¿e �rozpro-
szenie zbiorowo�ci� charakterystyczne dla najbardziej zagêszczonych aglo-
meracji i atomizacja spo³eczna jest jednym z mo¿liwych kierunków, w jakim
pod¹¿y �wiat spo³eczny w przysz³o�ci (Rybicki 1979: 719). Znakomity so-
cjolog pisa³ te s³owa w epoce, gdy zarówno w³adze pañstwowe, jak i ludzie
nauki nie stawiali lokalizmu wysoko na li�cie swoich zainteresowañ. Ale jed-
nocze�nie nie by³ to ju¿ czas apogeum zmierzchu lokalizmu, który w Europie
przypad³ na lata nieco wcze�niejsze (Szacka 2003: 233), wkrótce za� mia³
nast¹piæ prawdziwy powrót do patrzenia na rzeczywisto�æ spo³eczn¹ przez
pryzmat mikrostrukturalny. Dostrzega³ to tak¿e autor Spo³eczeñstwa miej-
skiego, gdy¿ jako drugi mo¿liwy kierunek rozwoju spo³ecznego �wiata wskazy-
wa³ �odnowienie spo³eczno�ci, w której elementy wspólno�ci kulturowej i ele-
menty wynikaj¹cych z organizacji spo³ecznej wzajemnych zale¿no�ci by³yby
znów stopione w jedn¹ wiê� spo³eczn¹� (Rybicki 1979: 719�720). Wkrótce
te¿ nast¹pi³ swoisty �renesans lokalizmu�. Od koñca lat osiemdziesi¹tych
XX w. mamy do czynienia ze szczególnym zainteresowaniem problemami
ma³ych spo³eczno�ci. Proces ten da³ siê zaobserwowaæ w wielu krajach, tak-
¿e w Polsce, i trwa do dzisiaj. Jako przyczyny tego trendu mo¿na wskazaæ
miêdzy innymi rozlu�niaj¹c¹ siê kontrolê autorytarnej w³adzy centralnej, coraz
gorzej radz¹cej sobie w zakresie kwestii ekonomicznych i przestaj¹cej pano-
waæ, szczególnie w ostatniej dekadzie istnienia PRL, nad zapewnieniem wie-
lowymiarowego poczucia bezpieczeñstwa obywateli i ³adu pañstwowego. Ideê
prawdziwej samorz¹dno�ci wdra¿ano powoli. Z jednej strony zmagaj¹c siê
z okoliczno�ciami politycznymi, z drugiej jednak � wychodz¹c naprzeciw roz-
budzonym nadziejom oraz konieczno�ci rozwi¹zywania (na ile to mo¿liwe)
lokalnych problemów, przed jak¹ stawa³y mniejsze spo³eczno�ci wobec nie-
mo¿no�ci liczenia na odpowiednie wsparcie ze strony zbiurokratyzowanego
centrum.

Proces ten, po zmianie ustroju, by³ przez w³adze pañstwowe zarówno
wspierany, jak i swoi�cie wymuszany. Obecno�æ Polski w Unii Europejskiej
dodatkowo upowszechni³a i przyspieszy³a d¹¿enie i realizacjê za³o¿eñ lokali-
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zmu, który �sta³ siê swego rodzaju �wiatopogl¹dem, który wyznaje na �wie-
cie coraz wiêcej zwyk³ych obywateli, a tak¿e przedsiêbiorców, mened¿erów
i polityków� (Ja³owiecki, Sowa 1989: 4�5). Niebagateln¹ rolê w procesie
wzmacniania lub wrêcz odtwarzania wiêzi miêdzyludzkich w�ród cz³onków
spo³eczno�ci odgrywa ich wspólna przesz³o�æ. Wa¿ne jest, aby mieszkañcy
miasta/gminy mieli �wiadomo�æ owej wspólno�ci, w czym mog¹ im pomóc
odpowiednie dzia³ania w³adz, organizacji pozarz¹dowych, lokalnych �rodo-
wisk kulturalno-o�wiatowych. Rzecz nie polega li tylko na upowszechnianiu
wiedzy historycznej, ale na promocji pewnego typu wyobra¿eñ spo³ecznych,
czego�, co mo¿na nazwaæ �wspólnot¹ pamiêci� (Szacka 1995: 68) nieko-
niecznie o konkretnych faktach, ale tak¿e o jednocz¹cych kiedy� cz³onków
zbiorowo�ci mitach i legendach (por. Kurczewska 2003). Mówi¹c przy tym
o promocji, nale¿y j¹ rozumieæ jako postêpowanie, którego celem jest umiesz-
czanie w �wiadomo�ci ludzi okre�lonych idei i postaw maj¹cych, w za³o¿e-
niu, s³u¿yæ wykorzystaniu ich w dzia³aniu.

Pojêcie spo³eczno�ci i zbiorowo�ci potocznie bywa stosowane zamiennie.
Ludzie nauki wiedz¹ jednak¿e, i¿ przywo³ywanie okre�lonych terminów nie-
sie za sob¹ intencje przekazania tre�ci przypisanych zjawiskom/artefaktom
odrêbnym, a u¿ywanie konkretnych s³ów s³u¿yæ ma precyzji wypowiedzi
i co za tym idzie mo¿liwie dok³adnemu wskazaniu przedmiotu badañ, budo-
waniu definicji i unikaniu nieporozumieñ mog¹cych prowadziæ do wypacze-
nia sensu naukowego przekazu. Doskonale wiedz¹ to tak¿e socjologowie.
Nawet je�li znaczeñ poszczególnych terminów, tak¿e w obrêbie jêzyka aka-
demickiego, nie oddziela granica zdecydowana i �wyostrzona� teoretycznie,
to rzadko zdarza siê mieæ do czynienia z pojêciami to¿samymi. Tak te¿ jest
w przypadku wspomnianej zbiorowo�ci i spo³eczno�ci. Dla lepszego rozgra-
niczenia znaczeñ tych pojêæ, socjologowie pos³uguj¹ siê ich wariantami. Mó-
wimy wiêc, dajmy na to, o spo³eczno�ci lokalnej, a blisko tego pojêcia funk-
cjonuje okre�lenie zbiorowo�æ terytorialna.

Jak pokazuje poni¿szy przyk³ad, wymienione rozgraniczenie nie zawsze
przebiega wed³ug jednoznacznych kryteriów. Zdaniem Marka S. Szczepañ-
skiego: �Zbiorowo�ci lokalne (terytorialne) to w gruncie rzeczy spo³eczno-
�ci lokalne in potentia. Spo³eczno�ci lokalne cechuje wysoki stopieñ zorgani-
zowania, wspólnota interesów i dzia³añ, wyra�na samo�wiadomo�æ odrêbno�ci
i jednoznaczne przypisanie terytorialne. Atrybuty te w przypadku zbiorowo-
�ci lokalnych nie s¹ zazwyczaj w pe³ni wykszta³cone� (Szczepañski 1989:
178), gdy¿ albo w wyniku zachodz¹cych przemian spo³eczno-ekonomicznych
zanik³y, albo te¿ � w przypadku zbiorowo�ci dopiero powstaj¹cych (np. nowo
zak³adane osiedla b¹d� wrêcz dzielnice) � jeszcze nie wykszta³ci³y w sobie
charakteru wspólnotowego. Znaczenie zasadnicze mia³oby zatem okre�lenie
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lokalno�ci i terytorialno�ci, które to atrybuty mo¿na by przypisaæ do okre-
�lonych spo³eczno�ci i zbiorowo�ci. Punktem wyj�cia wydaje siê w tym przy-
padku stosunek do zamieszka³ej przestrzeni. I tak, cz³onkowie spo³eczno�ci
maj¹ swoje miejsce, a ludzie tworz¹cy zbiorowo�æ � obszar. Jak pisze Bogdan
Ja³owiecki: �miejsce jest doskonale znane, przyswojone, w³asne. Obszar na-
tomiast jawi siê jako niczyj i obcy� (Ja³owiecki 1989: 101).

Spo³eczno�æ lokalna oznacza³aby wiêc raczej Gemeinschaft, chocia¿ � na
co zwraca uwagê miêdzy innymi Jerzy Szacki � okre�laæ mo¿e tak¿e ró¿ne
formy zbiorowo�ci (etnicznych, zawodowych, wyznaniowych), choæ najczê-
�ciej, oprócz wspólnoty, pojêcie to dotyczy, ogólnie rzecz bior¹c, zbiorowo-
�ci terytorialnej. �Trudno�æ polega na tym, ¿e badacze spo³eczno�ci lokal-
nych rozumieli je przewa¿nie w taki sposób, ¿e w grê wchodzi³y oba znaczenia
� niekoniecznie ze sob¹ sprzeczne, niemniej jednak ró¿ne� (Szacki 2002: 597).

Gród obywatelski

Urz¹d Miasta w S³awkowie na oficjalnej stronie internetowej informuje
o jednej z podstawowych, wa¿nych w mie�cie idei, która stanowi dla w³adz
i mieszkañców rodzaj postulatu, ale jednocze�nie ma byæ charakterystyk¹
s³awkowskiej lokalnej spo³eczno�ci. Czytamy tam: �Spo³eczeñstwo  obywa-
telskie  jest  takim  modelem   spo³ecznym, w którym mo¿liwy jest rozwój
ludzi bez ingerencji w³adz, a tak¿e istniej¹ instytucje, organizacje i stowarzy-
szenia, które powo³ane zosta³y przez ludzi dla zaspakajania ich potrzeb. Sto-
suj¹c tak¹ definicjê, nale¿y siê zgodziæ z tym, ¿e s³awkowianie tak¹ w³a�nie
spo³eczno�æ tworz¹ i aktywnie anga¿uj¹ siê w sprawy miasta�.

�wiadomo�æ miejsca, jakie spo³eczno�æ lokalna zajmuje w strukturze re-
gionu i spo³eczeñstwa w kontek�cie pañstwa, ma niebagatelne znaczenie dla
renesansu idei i praktyki civil society. Wzrost znaczenia lokalizmu i lokalne-
go rozwoju to odwrócenie niegdysiejszego kierunku przemian spo³ecznych.
Oto zbiorowo�ci terytorialne na powrót przekszta³caj¹ siê w maj¹ce sw¹ now¹
podmiotowo�æ spo³eczno�ci lokalne. Proces ten natomiast �[�] jest jedn¹,
byæ mo¿e nawet najwa¿niejsz¹ z dróg prowadz¹cych do odbudowy spo³e-
czeñstwa obywatelskiego, czyli takiego spo³eczeñstwa, w którym funkcjonu-
je wiele niezale¿nych od biurokratycznych struktur pañstwa zrzeszeñ, po-
wstaj¹cych z inicjatywy obywateli w celu samodzielnego rozwi¹zywania
najrozmaitszych problemów spo³ecznych� (Szacka 2003: 235).

Do umniejszenia roli ma³ych spo³eczno�ci i do marginalizacji znaczenia
i mo¿liwo�ci samorz¹dów przyczyniaj¹ siê �przebiurokratyzowane� struktu-
ry. Wiêksz¹ efektywno�æ w zakresie zarówno za³atwiania najpotrzebniejszych
spraw egzystencjalnych, jak i aktywizacji mieszkañców miasta/dzielnicy/gmi-
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ny/wsi osi¹ga siê poprzez zaproponowanie oferty skierowanej bezpo�rednio
do najbardziej zainteresowanych, zw³aszcza gdy inicjatywa oddolna znajduje
instytucjonalne poparcie ze strony miejscowych w³adz i dziêki temu ma szansê
na rozwój nowych form dzia³alno�ci i poszerzanie pola swojego oddzia³ywa-
nia. Celem inicjatyw tego rodzaju jest równie¿ (a mo¿e przede wszystkim)
zwrócenie uwagi cz³onkom spo³eczno�ci lokalnej, ¿e mog¹ oni mieæ wp³yw
na bieg spraw publicznych i kszta³t ¿ycia spo³ecznego w ich w³asnym �rodowi-
sku � nie tylko poprzez uczestnictwo w wolnych wyborach do gminnych w³adz,
ale tak¿e (a nawet g³ównie) w okresie miêdzyelekcyjnym. Chodzi przy tym nie
tylko o branie czynnego lub choæby biernego udzia³u na przyk³ad w sesjach
rady miejskiej, ale o wype³nianie w³asn¹ dzia³alno�ci¹ tych p³aszczyzn ¿ycia
spo³ecznego, na które oficjalne w³adze nie wkraczaj¹ (lub czyni¹ to w ogra-
niczony sposób) czy to z powodu braku ich zainteresowania problemem, czy
z przyczyn organizacyjno-finansowych, czy te¿ z racji postawienia w magi-
stracie na inne priorytety, czy wreszcie z powodu uznania, ¿e dany obszar
zostanie najlepiej i najpe³niej zagospodarowany nie przez urzêdników, a bio-
r¹cych sprawy we w³asne rêce, samych mieszkañców.

Jakiekolwiek s¹ przyczyny, dla których cz³onkowie lokalnej spo³eczno�ci
organizuj¹ siê, wa¿ne jest, ¿e za spraw¹ ich aktywno�ci realizuje siê w prak-
tyce idea spo³eczeñstwa obywatelskiego. Jest ono bowiem przestrzeni¹ dzia-
³ania instytucji, organizacji, grup spo³ecznych i jednostek, rozci¹gaj¹c¹ siê
�pomiêdzy rodzin¹, pañstwem i rynkiem, w której ludzie podejmuj¹ woln¹
debatê na temat warto�ci sk³adaj¹cych siê na wspólne dobro oraz dobrowol-
nie wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ na rzecz realizacji wspólnych interesów� (Fr¹czak,
Rogaczewska, Wygnañski 2005: 4).

Trzeba podkre�liæ, ¿e tradycja ruchów oddolnych jest w S³awkowie d³u-
ga i wci¹¿ ¿ywa. Dla przyk³adu, u progu XX w., w 1901 r. za³o¿ono tu kó³ko
PPS, której popularno�æ uwarunkowana by³a zwi¹zaniem regionu olkuskie-
go z przemys³em Zag³êbia D¹browskiego. Pracuj¹cy tam s³awkowianie ch³o-
nêli, ¿ywe na prze³omie XIX i XX w., idee walki klasowej i sprawiedliwo�ci
spo³ecznej. Do powstaj¹cych wówczas innych inicjatyw spo³ecznych zaliczyæ
nale¿y tak¿e powo³anie, w pamiêtnym dla tych terenów 1905 r., Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej, s³u¿¹cej do dzi� mieszkañcom pomoc¹ i infrastruktur¹.
W okresie miêdzywojennym prê¿nie dzia³a³y tu: Spó³dzielnia Spo¿ywców,
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Towarzystwo Gimnastyczne,
a tak¿e kó³ka o�wiatowe i sportowe (z prê¿n¹ dru¿yn¹ pi³karsk¹) oraz Ko³o
Dramatyczne. Organizowane w mie�cie imprezy i uroczysto�ci licznie gro-
madzi³y ludno�æ, która w celu uczestniczenia w tych wydarzeniach przyby-
wa³a nawet z odleg³ych gmin. Obecnie na terenie miasta dzia³a kilka organizacji
spo³ecznych, które funkcjonuj¹ we wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi,
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miêdzy innymi: Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Miasta S³aw-
ków, dzia³aj¹ce od 40 lat Ko³o Gospodyñ Wiejskich i wydzielone w 1968 r.
z Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Olkuskiej, Towarzystwo Mi³o�ników S³aw-
kowa.

W mie�cie efektywnie pozyskuje siê i wykorzystuje �rodki zewnêtrzne,
g³ównie z Unii Europejskiej (w 2009 r. miasto znalaz³o siê po�ród laureatów
ogólnopolskiego rankingu Europejska Gmina � Europejskie Miasto; w 2015 r.
zajê³o II miejsce w rankingu dziennika �Rzeczpospolita�, w kategorii gmin
miejskich i miejsko-wiejskich najlepiej wykorzystuj¹cych fundusze unijne).
Projekty edukacyjne i spo³eczne zmierzaj¹ w kierunku otwarcia samorz¹du
na zdobywanie do�wiadczeñ w partnerskiej wspó³pracy miêdzynarodowej
z takimi miastami, jak Messeix z Francji i Horni Slavkov oraz Slavkov u Brna
(znanym szerzej pod dawn¹ nazw¹ Austerlitz) z Czech. Integraln¹ stronê tej
aktywno�ci stanowi¹ realizowane w ostatnich latach projekty edukacyjne
i spo³eczne, stawiaj¹ce na wymianê do�wiadczeñ w zakresie dzia³alno�ci sa-
morz¹dowej i kulturalnej, co wpisuje siê w partycypacjê w wieloletnim pro-
jekcie �Europejskie Puzzle Kultury� (zob. Adamczyk 2008). Przedsiêwziêcie
to, oparte na wymianie m³odzie¿y (spotkaniach, prezentacjach poszczegól-
nych kultur, debatach, warsztatach, wycieczkach, zajêciach rozrywkowych
oraz sportowych), wykraczaj¹ce swoim zasiêgiem znacznie poza grono bez-
po�rednich uczestników, traktowane jest jako rodzaj spo³ecznej inwestycji,
obliczonej na przyniesienie profitów w przysz³o�ci. S³u¿y bowiem nie tylko
tworzeniu wiêzi interpersonalnych i miêdzygrupowych, nie tylko zacie�nia-
niu wspó³pracy pomiêdzy w³adzami samorz¹dowymi, ale pozwala u�wiado-
miæ cz³onkom lokalnej spo³eczno�ci ich przynale¿no�æ do konkretnej wspól-
noty, zmusza do refleksji nad jej istot¹, znaczeniem i miejscem, jakie zajmuje
w szerszym spo³ecznym spektrum. Mamy tu wiêc do czynienia z tym, o czym
pisa³ Rybicki, twierdz¹c, ¿e jedno�æ struktur w skali makro jest mo¿liwa tyl-
ko za po�rednictwem zaanga¿owania (siê) czê�ci pomniejszych. Kszta³towa-
nie ��wiadomo�ci i poczucia bycia Obywatelem Europy� wiedzie zatem przez
aktywno�æ maj¹c¹ owocowaæ szacunkiem dla kulturowej ró¿norodno-
�ci i trosk¹ o zapewnienie równo�ci szans. Postawiono na to, by miêdzyna-
rodowa wspó³praca sta³a siê �treningiem� otwarto�ci i tolerancji.

Znaczenie przesz³o�ci

Przesz³o�æ odgrywa w spo³eczno�ci s³awkowskiej rolê niebagateln¹ i cho-
dzi nie tylko o historiê ostatnich stu lat, ale zw³aszcza tê sprzed wielu wie-
ków. �Intensywnie emocjonalny stosunek do dawnej przesz³o�ci ma w S³aw-
kowie charakter wysoce afirmatywny. Spo³eczno�æ S³awkowa aspiruje do
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udzia³u w ponadlokalnych procesach historycznych, a wyj¹tkowym epizodem,
stanowi¹cym trwa³y element tradycji historycznej jest partycypacja w powsta-
waniu Krakowa. W odczuciu mieszkañców przydaje to miastu dziejowej chwa-
³y� (Odoj 2007: 208). Historia jest niew¹tpliwie jednym z istotnych elemen-
tów kszta³tuj¹cych to¿samo�æ s³awkowian i ich poczucie przynale¿no�ci do ma³ej
ojczyzny. Uznawany za jedno z najstarszych miast Polski (zob. Kiryk 1992: 2),
cieszy siê S³awków tym �staro¿ytnym� szlachectwem, które w oczach ¿yj¹cych
tu ludzi, wci¹¿ nadaje miejscu szczególny charakter. Pierwsze zapisy kronikar-
skie wspominaj¹ o S³awkowie ju¿ w XII w. W stuleciu nastêpnym zbudowa-
no tu zamek biskupów krakowskich, stanowi¹cy przyk³ad najstarszej �wiec-
kiej architektury obronnej w tej czê�ci Polski. Z tego samego okresu pochodzi
równie¿ najstarsza czê�æ ko�cio³a parafialnego. Za najbardziej rozpoznawal-
ne i symboliczne miejsce w S³awkowie uchodzi pochodz¹ca z 1701 r., funk-
cjonuj¹ca do dzi�, karczma �Austeria�. O znaczeniu miasta w czasach daw-
niejszych �wiadcz¹ miêdzy innymi nazwy ulic w niegdy� sto³ecznym Krakowie,
jak równie¿ we Wroc³awiu, gdzie ju¿ w XIII w. wa¿ne arterie nosi³y nazwê
�S³awkowskich�, co �wiadczy o randze kierunku i destynacji, jak¹ czêsto
obierali ówcze�ni kupcy, emisariusze czy pielgrzymi.

�Szlachetny� wiek miasta sam w sobie s³u¿y mu rzeczywi�cie nobilituj¹co.
Prawdziwym powodem do dumy jest jednak rola, jak¹ odegra³o ono w burz-
liwym okresie odradzania siê pañstwa polskiego na prze³omie XIII i XIV w.,
kiedy to sta³o siê wa¿nym elementem niezwykle istotnej dla przysz³o�ci kró-
lestwa rozgrywki politycznej pomiêdzy w³a�cicielem miasta, krakowskim
biskupem Janem Muskat¹, a ksiêciem W³adys³awem £okietkiem. Inn¹ przy-
czyn¹, dla której wspó³cze�ni mieszkañcy podkre�laj¹ historyczne znaczenia
S³awkowa, s¹ jego zwi¹zki z ówczesnym miastem sto³ecznym i istotne zas³u-
gi na polu ekonomicznym, a tak¿e strategicznym i � powiedzieliby�my dzi-
siaj � logistycznym. ¯ywe jest w mie�cie przekonanie, ¿e stolica zawdziêcza-
³a dynamiczny rozwój nie tylko s³awkowskim produktom ¿ywno�ciowym
i materia³om budowlanym (w szczególno�ci s³ynnej tamtejszej cegle), ale tak¿e
wyrobom rzemie�lniczym, a nawet importowi s³awkowskich intelektualistów
(zob. np. Witkowski, Krajniewski 2013).

Rzecz nie w tym, aby weryfikowaæ prawdziwo�æ tych przekonañ. Z pew-
no�ci¹ nale¿¹ one do sfery wyobra¿eñ zbiorowych, nierzadko ³¹cz¹cych siê
ze wspomnian¹ spo³eczn¹ pamiêci¹ (por: Opio³a 2015), i to jest socjologicz-
nie interesuj¹ce, natomiast skala ich zgodno�ci z tre�ci¹ podrêczników jest,
w tym kontek�cie, mniej istotna. Jak zauwa¿a Bronis³aw Baczko: �[�] dzie-
dzinê wyobra¿eñ spo³ecznych coraz rzadziej traktuje siê jako rodzaj orna-
mentu zdobi¹cego stosunki ekonomiczne, polityczne itd., które jako jedyne
uznawane s¹ za �rzeczywiste�. Nauki o cz³owieku przyznaj¹ dzi� wyobra¿e-
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niom spo³ecznym uprzywilejowane miejsce w�ród przedstawieñ zbiorowych
i uznaj¹ j¹ za �nierzeczywiste� tylko w cudzys³owie� (Baczko 1994: 21).

Tak du¿e znaczenie przypisywane historii i wspominanie o niej jako o istot-
nym czynniku identyfikacyjnym sprawia, ¿e mo¿na to chyba uznaæ za przy-
k³ad oryginalnego potwierdzenia tezy, wedle której �nawet drobne zacho-
wania uzyskuj¹ sw¹ tre�æ symboliczn¹ czêsto ulotn¹ i niewerbalizowan¹, ale
sk³adaj¹c¹ siê na poczucie odrêbno�ci kulturowej� (�wi¹tkiewicz 1990: 181).
A tu w dodatku jest ona i werbalizowana, i powtarzalna, wzmacniana dodat-
kowo opowie�ciami o tym, jakoby s³ynna przysiêga Tadeusza Ko�ciuszki mia³a
odbyæ siê w³a�nie na rynku w S³awkowie (Odoj 2007: 211). Przesz³o�æ mia-
sta, oprócz legend, zawiera jednak ca³kiem dobrze potwierdzone fakty, któ-
re s³u¿¹ przekonaniu o swego rodzaju wyj¹tkowo�ci miejsca, co nierzadko
pozwala dzisiejszym jego mieszkañcom czuæ siê wyj¹tkowo, wzmacnia ich
przynale¿no�æ do spo³eczno�ci bêd¹cej spadkobierc¹ bohaterskich poprzed-
ników. Mo¿na te¿ uznaæ, ¿e jest sposobem na symboliczn¹ rekompensatê
obecnie malej¹cego znaczenia miasta, borykaj¹cego siê z licznymi k³opotami
wynikaj¹cymi z pogarszaj¹cej siê sytuacji ekonomicznej i z perspektyw¹ dal-
szej marginalizacji roli, jak¹ mia³oby ono odgrywaæ w planach gospodarcze-
go rozwoju regionu przygotowywanych na wy¿szych szczeblach administra-
cji samorz¹dowej (zob.: Kozie³ 2017: 4; Adamczyk 2017: 7). Choæ w³adze nie
ustaj¹ w dzia³aniach na rzecz zmiany tej perspektywy, okoliczno�ci, z jakimi
musz¹ siê zmagaæ, nie nale¿¹ do sprzyjaj¹cych. W podobnych sytuacjach
chwalebna historia zbiorowo�ci tym szczególniej bywa rodzajem remedium
podnosz¹cym poczucie jej warto�ci i znaczenia w szerszym, spo³ecznym kon-
tek�cie.

Mieszkañcy S³awkowa przede wszystkim s¹ dumni z tego, w jaki sposób
historia dotknê³a ich miasto w okresie (bior¹c pod uwagê, ¿e ówcze�ni pierw-
szoplanowi aktorzy wydarzeñ to w wielu wypadkach rzeczywi�ci antenaci
dzisiejszych obywateli miasta), gdy kszta³towa³y siê elementy wspó³czesnego
charakteru osady, a mianowicie w XIX w. i pierwszej po³owie XX w. � a¿ do
pierwszych lat obecnego stulecia.

Republika S³awkowska

To w pod³sawkowskim lesie zgin¹³ w 1863 r. wspólny bohater Polski
i W³och, Francesco Nullo, gdy miasto stanowi³o wa¿ny punkt na drodze od-
dzia³ów powstañczych zmierzaj¹cych z zaboru austriackiego do ogarniêtych
walkami ziem powiatu olkuskiego i bêdziñskiego, znajduj¹cych siê, jak S³aw-
ków, pod jurysdykcj¹ carsk¹. W samym mie�cie dosz³o wtedy do potyczki z ro-
syjskim patrolem, w wyniku której �mieræ ponios³o kilku powstañców. Ale
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to w³a�nie z pierwszego okresu ówczesnych walk pochodzi do�wiadczenie
�kilkunastu dni wolno�ci, o których [s³awkowianie] nie zapomnieli przez
kilkadziesi¹t kolejnych lat� (Matuszczyk 2001: 305). Pamiêæ ta by³a wci¹¿
¿ywa w 1905 r., kiedy porwani fal¹ rewolucyjn¹ mieszkañcy miasta powo³ali
do ¿ycia Republikê S³awkowsk¹, za spraw¹ której mieszkañcy miasta do-
�wiadczyli prawie dwóch tygodni wolnej Polski. O¿ywi³y one pamiêæ wyda-
rzeñ z czasów powstania styczniowego, tchnê³y ducha niepodleg³o�ci, a przede
wszystkim � co szczególnie wa¿ne w kontek�cie niniejszego artyku³u � po-
zwoli³y rosn¹æ w si³ê duchowi samorz¹dno�ci i jedno�ci cz³onków tej spo-
³eczno�ci lokalnej. W³a�nie ów duch pomóg³ zorganizowaæ burzliw¹ manife-
stacjê, w wyniku której zosta³y obalone w³adze rosyjskie i rz¹dy w mie�cie
przejêli obywatele. Dnia 12 listopada 1905 r. uchwa³ê powo³uj¹c¹ do ¿ycia
jedyn¹ wówczas w swoim rodzaju rzeczpospolit¹ miejsk¹ podpisa³o 456 z nich.
W charakterystyce ówczesnych mieszkañców czytamy: �[�] w S³awkowie,
ma³ym o�rodku miejskim, w odró¿nieniu od du¿ych miast, nie by³o widocz-
nego dystansu miêdzy elit¹ a reszt¹ ludno�ci. Przynale¿no�æ danej osoby do
elity czê�ciej zwi¹zana by³a z jej sytuacj¹ materialn¹ ni¿ z pochodzeniem spo-
³ecznym czy wykonywanym zawodem� (Mi³o� 1992: 113; Odoj 2007: 47).
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, warto spojrzeæ na sk³ad ukonstytuowanego
wówczas Tymczasowego Komitetu Obywatelskiego. Przewodniczy³ mu na-
czelnik miejscowej Stra¿y Ogniowej Ochotniczej W³adys³aw Sujkowski �
in¿ynier. Pozostali cz³onkowie komitetu to: Czes³aw Wasilkowski � dr me-
dycyny, miejski lekarz, Jan Kuæ � kupiec, Leon Baczyñski � murarz i Kazi-
mierz Nowacki � szewc (Matuszczyk 2001: 314). Zadaniem Komitetu by³o
czuwanie nad wprowadzeniem w ¿ycie uchwa³ gminnych, w�ród których
zreszt¹ naczelne miejsce zajmowa³y postulaty patriotyczne, tj. ¿¹danie za-
prowadzenia polskiej administracji na szczeblu zarówno samorz¹dowym, jak
i centralnym (w Warszawie), a tak¿e polskiego jako jedynego jêzyka urzêdo-
wego obowi¹zuj¹cego w magistratach, s¹dach i podczas lekcji w szkole. Co
ciekawe, równie¿ ch³opi z regionu, wystêpuj¹c kilka miesiêcy wcze�niej prze-
ciwko w³adzy carskiej, domagali siê miêdzy innymi spolszczenia administra-
cji i urzêdów oraz wprowadzenia polskiej mowy do szkó³.

�wiadomo�æ zwi¹zku miasta z donios³ymi momentami w dziejach kraju
zdawa³a siê zobowi¹zywaæ mieszkañców do czynnego udzia³u, szczególnie
m³odzie¿y, w walce o odzyskanie niepodleg³o�ci w okresie pierwszej wojny
�wiatowej i w pierwszych latach po jej zakoñczeniu. Stacjonowanie w S³aw-
kowie w 1915 r. legionistów pod dowództwem ówczesnego podpu³kownika
W³adys³awa Sikorskiego tylko wzmog³o patriotyczny zapa³. Nie bez znacze-
nia jest równie¿ fakt, ¿e w mie�cie mia³ wówczas swoj¹ siedzibê Departa-
ment Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego.
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W okresie II Rzeczypospolitej z ogromn¹ atencj¹ traktowano i wspomi-
nano powstañców styczniowych. Zarówno historia powstañcza, jak i wyda-
rzenia z wcze�niejszych epok, bezpo�rednio dotycz¹ce ziemi i spo³eczno�ci
s³awkowskiej s¹ z kolei jednym z wielu przyk³adów, ¿e �spo³eczeñstwo jest
kszta³towane nie tylko przez wchodz¹cych w jego sk³ad ¿ywych ludzi, ale
równie¿ przez wszystko, co pozostawi³y po sobie minione pokolenia� (Pi-
renne 1956: 88, za: Szacki 2011: 103). Nie jest przy tym konieczne, aby
uczestnicy dawnych wydarzeñ byli bezpo�rednimi przekazicielami wiedzy,
emocji i warto�ci patriotycznych. Nie tylko pamiêæ o powstañcach (gdy ju¿
ich personalnie zabrak³o) podsyca³a ów historyczny komponent to¿samo�ci;
nie tylko pozostawione przez nich opowie�ci, pami¹tki i zwi¹zane z nimi
miejsca z wci¹¿ widocznymi �ladami ich dzia³añ. Stosunek mieszkañców S³aw-
kowa do historii miasta i wci¹¿ ¿yw¹ jej tutaj obecno�æ zawsze okre�la³o
znacznie wiêcej ani¿eli intensywno�æ kontaktów z generacj¹ bezpo�rednio
bior¹c¹ udzia³ w s³awetnych wydarzeniach. Kontakty te s¹ wszak, si³¹ rzeczy,
determinowane obiektywnymi okoliczno�ciami. Lecz cz³owiek jako cz³onek
spo³eczno�ci ma swój udzia³ w jej pamiêci zbiorowej, gdzie przesz³o�æ jest
wci¹¿ na nowo rekonstruowana (Szacki 2011: 115; Halbwachs 2008) a �ko-
munikowanie siê pokoleñ� nie zak³ada pomiêdzy nimi relacji w prostej linii
jako warunku koniecznego. W grê wchodz¹ bowiem zarówno �[�] bezpo-
�rednie stosunki rodziców i dzieci czy starych i m³odych � stosunki, w któ-
rych nastêpuje wtajemniczanie tych drugich w �wiat warto�ci danej kultury,
jak i po�rednie stosunki �przodków� z �potomkami�, albowiem � jak zauwa¿a
Marc Bloch � kontakt miêdzy pokoleniami niekoniecznie musi odbywaæ siê
�gêsiego�, tj. przez stosunki dzieci z rodzicami czy [�] ¿ywych z ¿ywymi�
(Szacki 2011: 104).

Trzeba te¿ wspomnieæ o spo³eczno�ci, która przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹
odgrywa³a znacz¹c¹ rolê w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym miasta, wobec
której nie mo¿na ju¿, niestety, mówiæ o relacjach miêdzypokoleniowych.
Chodzi o spo³eczno�æ ¿ydowsk¹, która (choæ z racji wcze�niejszych, praw-
nych ograniczeñ dla osadnictwa starozakonnych, zaczê³a nap³ywaæ do mia-
sta dopiero po powstaniu styczniowym) w latach trzydziestych XX w. liczy³a
oko³o dziewiêciuset osób, co stanowi³o blisko 15 % ogó³u mieszkañców (Pie-
trzyk 1995: 6; Malinowska 2013: 22). ̄ ydzi mieli tu w³asn¹ bibliotekê, dzia³a³
Zwi¹zek Robotników ¯ydowskich, Zwi¹zek Kupców, a tak¿e organizacja
syjonistyczna (jej cz³onkowie zasiadali w radzie samorz¹du miasta), skupiaj¹ca siê
na przygotowywaniu (zw³aszcza m³odzie¿y) do przysz³ego ¿ycia w Palestynie.

Kwestia wspó³egzystencji dwóch kultur, wyznañ i obyczajów w obrêbie
jednej spo³eczno�ci ¿yj¹cej na niewielkim obszarze warta jest osobnego opra-
cowania. Tu chcê tylko zwróciæ uwagê, ¿e nieliczne opublikowane wspo-
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mnienia s³awkowskich ¯ydów (zob. Testyler 1992, 2010) i wywiady z nimi
(np. Malinowska 2013) przedstawiaj¹ obraz tych relacji raczej pozytywny,
nienaznaczony konfliktem. Piszê �raczej�, gdy¿ Charles Szlamek Testyler, ¯yd
pochodz¹cy ze S³awkowa, wspominaj¹c swoje przedwojenne dzieciñstwo, zwraca
co prawda uwagê na poprawno�æ stosunków pomiêdzy Polakami a ̄ ydami, ale
mówi przy tym, ¿e �w czasie [polskich] manifestacji patriotycznych i religij-
nych ¯ydzi zachowywali siê taktownie, zamykaj¹c sklepy i nie przebywaj¹c
na ulicach� (cyt. za: Or³owski 2001: 382). Mo¿e faktycznie �wiadczy to
o taktowno�ci ich zachowania, ale � byæ mo¿e � jest (równie¿) wyrazem usu-
wania siê ¯ydów w cieñ z innych, mniej chwalebnych dla Polaków, przy-
czyn. Podczas drugiej wojny �wiatowej wielu miejscowych ¯ydów zosta³o
przez Niemców zamordowanych, wielu wywieziono, a nieliczni ocaleli, pó�-
niej opu�cili miasto. Wci¹¿ na terenie miasta istnieje zadbany ¿ydowski cmen-
tarz, na którym spoczywa ponad 200 ¯ydów ze S³awkowa i okolic.

Liczba mieszkañców miasta po 1945 r. zmniejszy³a siê nie tylko ze wzglê-
du na brak ¯ydów. Innym powodem by³o intensywne zaanga¿owanie siê
mieszkañców miasta w walkê z okupantem i zwi¹zane z tym wywózki wielu
ludzi do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty. Aktywne wy-
stêpowanie przeciw naje�d�cy podczas drugiej wojny w znacznej mierze
wynika³o z tradycji wcze�niejszych walk o niepodleg³o�æ; tradycji ¿ywej, pod-
trzymuj¹cej w mieszkañcach poczucie patriotycznego obowi¹zku. Mamy tu
do czynienia z czym�, co Jerzy Szacki nazywa �tradycj¹ czynno�ciow¹�, a Ka-
zimierz Dobrowolski � �transmisj¹ spo³eczn¹� (Szacki 2011: 102). Dotyczy
ona przekazywania z pokolenia na pokolenie, i przez to utrwalania, sposo-
bów postrzegania rzeczywisto�ci, �postêpowania, oceniania i wierzenia�
(Gould, Kolb 1964, za: Szacki 2011: 102).

Mówi¹c z dum¹ o w³asnym patriotyzmie, mieszkañcy S³awkowa podkre-
�laj¹ jego osobliw¹ dwuaspektowo�æ. Odwo³uj¹c siê do kategorii pañstwa,
narodu i zwi¹zanych z nimi powinno�ci, zwracaj¹ uwagê na zobowi¹zuj¹c¹
do patriotyzmu tradycjê ich w³asnego miasta � szczególnie do wydarzeñ, na
których fali s³awa miejscowej samorz¹dno�ci wyros³a ponad region. W mo-
nografii po�wiêconej miastu znajdujemy symptomatyczne, w tym kontek-
�cie, wypowiedzi jego obywateli, miêdzy innymi 50-letniego mê¿czyzny ape-
luj¹cego: �trzeba o tym mówiæ, ¿e S³awków by³ republik¹, co prawda krótko,
ale by³ to wyczyn bohaterski i jest to dowód na to, ¿e patriotyzm w tym
mie�cie zawsze by³ obecny� (Odoj 2007: 212). To, co lokalne ³¹czy tu siê
z tym, co bardziej ogólne: pañstwowe i narodowe. Zobowi¹zanie patrio-
tyczne wyra�nie staje siê wyró¿nieniem.

W³adze i mieszkañcy daj¹ temu wyraz w zachowaniach, które w ¿yciu
spo³eczno�ci nabra³y charakteru rytualnego. Maj¹ one moc integruj¹c¹ oby-
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wateli i za spraw¹ swej powtarzalno�ci nabieraj¹ znaczenia wrêcz (po Dur-
kheimowsku) religijnego. W ten sposób S³awków � jak zaznaczaj¹ Bohdan
Ja³owiecki i Marek S. Szczepañski (2002: 385) � wpisuje siê na listê trady-
cyjnych miast, gdzie �symboliczne i kulturowe tre�ci nawarstwiaj¹ siê przez
pokolenia�. Przyk³adami tego typu rytua³ów jest na przyk³ad odbywaj¹ca siê
dorocznie 11 listopada procesja do krzy¿a postawionego przez mieszkañców
w 1918 r. w miejscu uprzedniego, który upamiêtnia³ wydarzenia rozgrywa-
j¹ce siê tu w czasach powstania styczniowego, a który zosta³ zniszczony jesz-
cze przez ¿o³nierzy carskich. Przemarsz do �Krzy¿a Wolno�ci� poprzedza
uroczysta msza �wiêta w intencji Ojczyzny. Miejsce to s³u¿y tak¿e jako sym-
bol pamiêci o innych wydarzeniach wa¿nych zarówno dla miasta, jak i pañ-
stwa. W ten sposób ³¹cz¹ siê bezpo�rednio niezwykle wa¿ne dla spo³eczno�ci
wydarzenia z przesz³o�ci (powstanie styczniowe, Republika S³awkowska,
odzyskanie niepodleg³o�ci) z wspó³cze�nie symbolicznie naznaczon¹ przestrze-
ni¹ miejsk¹.

Artyku³ ten, po�wiêcony teoretycznemu i ledwie deskryptywnemu spojrze-
niu na samorz¹d funkcjonuj¹cy w przestrzeni ma³ego miasta, mia³ na celu przy-
pomnienie prawdy o konieczno�ci pojmowania terminu �samorz¹d� w dwój-
nasób: jako lokalnej w³adzy i jako lokalnej spo³eczno�ci. Pisz¹cy te s³owa ma
�wiadomo�æ, ¿e rozdzielenie obu tych wielko�ci bywa symboliczne i, w ja-
kim� sensie, jest wyrazem mierzenia siê z Weberowskim typem idealnym.
Bywaj¹ bowiem sytuacje, kiedy mieszkañcy bior¹ w pe³ni sprawy we w³asne
rêce, podejmuj¹c gremialnie wa¿ne dla wszystkich i wi¹¿¹ce decyzje; bywa
równie¿ i tak, ¿e aktywno�æ w celu osi¹gniêcia wspólnej dla spo³eczno�ci
korzy�ci (choæ dzia³ania prowadzone s¹ na ró¿nych p³aszczyznach) przeja-
wia zarówno spo³eczno�æ, jak i powsta³e w tym celu instytucje; wreszcie
zdarzaj¹ siê tak¿e i takie sytuacje, gdy abstrahuj¹ca od rzeczywisto�ci w³adza
samorz¹dowa musi zdaæ sobie sprawê, ¿e tworz¹cy j¹ ludzie pracuj¹ w ra-
mach s³u¿by publicznej, o czym podleg³a tej w³adzy spo³eczno�æ musi przy-
pominaæ. Chc¹c jednak czyniæ to z przekonaniem i �wiadomo�ci¹ wagi swe-
go g³osu, opiera siê na lokalnej, samorz¹dowej tradycji oraz na historii miasta
i regionu, wzmacniaj¹cej (i kszta³tuj¹cej) poczucie wspólnotowo�ci, daj¹cej
nadziejê na skuteczno�æ aktywno�ci w ramach lokalnego spo³eczeñstwa oby-
watelskiego.
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i polemiki

Odziedziczyæ socjologiczn¹ wyobra�niê

(Marta Cobel-Tokarska, Anna Pokrzywa i Magda Prokopczuk (red.), Miasto
na dyplomach. Szko³a profesor El¿biety Tarkowskiej, Wydawnictwo Akade-
mii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, ss. 346)

Ksi¹¿ka Miasto na dyplomach. Szko³a profesor El¿biety Tarkowskiej to
zbiorowa praca przygotowana przez trzyna�cioro autorów, pod redakcj¹
naukow¹ Marty Cobel-Tokarskiej, Anny Pokrzywy i Magdy Prokopczuk. Jak
sugeruje ju¿ sam tytu³ publikacji, ma ona dwóch g³ównych bohaterów. Jed-
nym z nich jest oczywi�cie miasto � materialne, spo³eczne i kulturowe aspek-
ty jego funkcjonowania, do�wiadczania i prze¿ywania. Drugim natomiast,
lecz wcale nie mniej wa¿nym, jest Osoba � czy mo¿e bardziej � podej�cie
badawcze El¿biety Tarkowskiej, nauczycielki i wychowawcy kilku pokoleñ
studentów, która zmar³a w 2016 r. Wydana przez Akademiê Pedagogiki Spe-
cjalnej ksi¹¿ka jest zatem z jednej strony zbiorem artyku³ów, których autorzy
starali siê opowiedzieæ miasto na nowo, z ró¿nych perspektyw i ods³oniæ te
fragmenty ¿ycia miejskiego, które wymyka³y siê dotychczas socjologicznemu
�szkie³ku i oku�. Z drugiej z kolei Miasto na dyplomach... jest te¿ osobistym
podziêkowaniem badaczek oraz studentów dla prof. Tarkowskiej, ho³dem
z³o¿onym dla upamiêtnienia nie tylko jej pracy badawczej, po której pozosta-
n¹ ksi¹¿ki i artyku³y, ale przede wszystkim pracy dydaktycznej i spo³ecznej.

Recenzowana ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czê�ci, w których poruszane s¹
szczególnie bliskie prof. Tarkowskiej oraz kr¹¿¹ce wokó³ ró¿nych aspektów
miasta tematy, takie jak: rola o�rodków akademickich w kszta³towaniu po-
staw i wp³ywaniu na ¿ycie spo³eczne w najbli¿szej okolicy, diachroniczne spoj-
rzenie na przemiany miejsc w przestrzeni, relacje zachodz¹ce miêdzy ró¿nymi
aktorami i instytucjami miejskimi czy postrzeganie i odczuwanie miasta.

Czê�æ pierwsza daje czytelnikowi szansê bli¿szego zapoznania siê, jakie
zdaniem El¿biety Tarkowskiej pytania powinna stawiaæ nauka i na jakie pro-
blemy akademicy powinni staraæ siê odpowiadaæ. Mo¿emy te¿ dowiedzieæ
siê, jakie warto�ci Profesor przekazywa³a studentom oraz z jakim zaanga¿o-
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waniem podchodzi³a do swoich obowi¹zków jako promotorki, wyk³adow-
czyni i badaczki spo³ecznej. Otwieraj¹cy publikacjê artyku³ Marty Cobel-
-Tokarskiej �Miasto w badaniach i pracach El¿biety Tarkowskiej� rozszerza
opowie�æ o Profesor, skupiaj¹c siê przy tym na jej zainteresowaniach i dzia-
³alno�ci naukowej. Choæ prof. Tarkowska przez wiêkszo�æ kariery badawczej
nie zajmowa³a siê stricte miejskimi kwestiami, to autorka s³usznie zwraca
uwagê, ¿e tematyka ta �w rozmaitych ods³onach by³a obecna we fragmen-
tach twórczo�ci profesor Tarkowskiej od dawna� (s. 16), ¿e koncentruj¹c siê
w swoich badaniach na wymiarze czasowym poruszanych w¹tków, nigdy nie
zapomina³a te¿ o wymiarze przestrzennym oraz ¿e w jej wypowiedziach prze-
strzeñ i wszystko, co otacza cz³owieka, wielokrotnie wysuwa³o siê, choæby
mimochodem, na pierwszy plan. Autorka w sposób, jak sama przyznaje,
detektywistyczny stara siê odkryæ i prze�ledziæ �lady miejskich inspiracji
w pracach i wypowiedziach El¿biety Tarkowskiej. Choæ pocz¹tkowo próba
ta wydawaæ siê mo¿e dzia³aniem nieco na si³ê, zyskuje ona na znaczeniu, gdy
na zainteresowania Profesor spojrzy siê nie tyle z perspektywy konkretnej
dziedziny socjologii, jej szkó³ czy nawet innych dyscyplin naukowych, lecz
z perspektywy nauki jako takiej, w ramach której wa¿ne jest samo poznanie,
a nie podzia³y na nurty, kierunki i metody. Cobel-Tokarska stara siê te¿ przy-
bli¿yæ czytelnikom, jak¹ istotn¹ rolê Profesor odegra³a w intelektualnym
i badawczym rozwoju studentów. Opieraj¹c siê na rozmowach i wspomnie-
niach, autorka kreuje wrêcz postaæ Mistrza, który bez zbêdnego wywy¿sza-
nia siê czy wykorzystywania pozycji, potrafi³ ³¹czyæ rolê nauczyciela i part-
nera, tworz¹c dziêki temu korzystne warunki do rozwoju my�li oraz
inspiruj¹cej pracy badawczej. Choæ jest oczywiste, ¿e osoba prof. Tarkow-
skiej, w zadedykowanej jej ksi¹¿ce, powinna byæ przedstawiona w jak najlep-
szym �wietle, mo¿na siê zastanowiæ, czy jej, rysowany w artykule, obraz nie
jest jednak zbyt wyidealizowany i czy sama El¿bieta Tarkowska, która � jak
mo¿emy siê dowiedzieæ � by³a osob¹ niezwykle skromn¹, czytaj¹c go, czu³a-
by siê bardziej wzruszona czy zawstydzona. W pisz¹cym te s³owa wywo³ywa³
on bowiem z jednej strony uczucie ogromnego ¿alu, ¿e podczas kilku d³u-
gich lat na Uniwersytecie nie mia³ zbyt wielu okazji do wspó³pracowania
z tak wybitnymi i prostudenckimi osobisto�ciami, z drugiej � pewnej zazdro-
�ci wobec tych studentów, którzy mieli szansê rozwijaæ siê pod okiem prof.
Tarkowskiej, z trzeciej jednak wra¿enie nadmiernego sentymentalizmu au-
torki artyku³u, który w pewnym stopniu przykrywa � szlachetne z pewno-
�ci¹ � przes³anki do napisania tekstu wspominkowego.

Czê�æ pierwsz¹ koñczy artyku³ ukazuj¹cy wyniki badañ przeprowadzo-
nego przez prof. Tarkowsk¹ i wspó³pracowników projektu �Spo³eczny i kul-
turowy wymiar nowych inicjatyw miejskich na przyk³adzie dzielnicy Ocho-
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ta�, maj¹cego byæ swego rodzaju pilota¿em wspó³pracy �rodowiska akade-
mickiego � które zdaniem Profesor nie powinno zamykaæ siê w murach Aka-
demii, lecz siêgaæ po tematy, które �le¿¹ na ulicy� � z mieszkañcami i dzia³a-
czami dzielnicy. Autorki przedstawiaj¹ w artykule ruchy miejskie, rozkwit
aktywno�ci obywatelskich oraz oddolnych inicjatyw jako pewien fenomen
kulturowy ostatnich kilku lat. Jest on nie tyle lokaln¹ specyfik¹, lecz bardziej
efektem szerszych procesów globalnych zwi¹zanych z tzw. miejsk¹ rewolucj¹
(por. m.in. Barber 2014; Florida 2010; Kubicki 2011), uruchamiaj¹c¹ now¹
dynamikê ¿ycia w mie�cie. Interesuj¹ce jest tu tak¿e, wymykaj¹ce siê domi-
nuj¹cemu rozumowaniu w debacie publicznej, spojrzenie na uczestnictwo
w kulturze. Badaczki nie definiuj¹ bowiem aktywno�ci kulturalnej w¹sko,
jako uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez takie instytucje,
jak teatry, opery, kina, filharmonie czy galerie sztuki, lecz szeroko i w³¹czaj¹
w ni¹ w³a�ciwie wiêkszo�æ form zbiorowego spêdzania czasu, w tym w tzw.
miejscach trzecich � kawiarniach, restauracjach czy pubach. Autorki pod¹¿a-
j¹ tropem wyznaczonym przez polskich autorów reprezentuj¹cych tzw. cul-
tural turn w badaniu polskich miast (Burszta i in. 2010), jak te¿ przez takich
diagnostów wspó³czesno�ci, jak George Ritzer. Szczególnie widoczne jest to
w w¹tkach dotycz¹cych ról, jakie w kulturalnym ¿yciu mieszkañców Ochoty
odgrywaj¹ centra handlowe oraz gdy autorki zwracaj¹ uwagê na przekracza-
nie przez miejsca i przestrzenie swoich tradycyjnych funkcji, by � wedle pa-
stiszowego manifestu architektury postmodernistycznej less is a bore � do-
starczaæ swoim u¿ytkownikom szerok¹ gamê mo¿liwo�ci i multisensoryczne
doznania. W konsekwencji przestrzeñ spo³eczna w miastach zamienia siê
w �wielozmys³ow¹ kulturê iwentu� (Szlendak 2010), a przestrzeñ material-
na zmaga siê z sytuacj¹, w której miejsca musz¹ zawieraæ w sobie jednocze-
�nie zbyt wiele funkcji, czêsto zmiennych w czasie.

Wobec wyj�cia przez autorki poza standardowe ramy patrzenia na ak-
tywno�æ kulturaln¹ oraz przywo³ania terminu �wielozmys³owej kultury iwen-
tu� wydaje siê jednak, ¿e w artykule niedostatecznie zainteresowano siê te-
matem konsumpcji jako takiej, stanowi¹cej przecie¿ � jak trafnie zauwa¿a³
Zygmunt Bauman � atrybut spo³eczeñstwa ponowoczesnego (Bauman 2009).
Choæ prof. Tarkowska, której Bauman by³ zreszt¹ nauczycielem, tak¿e do-
strzega³a, ¿e praktyki konsumpcyjne staj¹ siê obecnie �jedn¹ z nowych form
uczestnictwa w kulturze� (Tarkowska 2013), to w wersji raportu, jaka zosta-
³a opublikowana w ksi¹¿ce, uwagê skupiono bardziej na spo³ecznej aktyw-
no�ci mieszkañców Ochoty i wykluczeniu spo³ecznym, mniej natomiast na
tym, ¿e aktywno�æ ta � jak twierdzi Rem Koolhaas � w ramach prawie ka¿-
dego aspektu ¿ycia w mie�cie zosta³a skolonizowana przez kulturê konsump-
cyjn¹ (Chung i in. 2001). Wydaje siê, ¿e w³¹czenie szerszego spojrzenia na
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specyfikê ponowoczesnego �wiata mog³oby zaowocowaæ dodatkowymi spo-
strze¿eniami i daæ asumpt do interesuj¹cej próby zbadania wykluczenia spo-
³ecznego jako wykluczenia z dostêpu do miejskiej konsumpcji i konsumowa-
nia miasta oraz refleksji nad rol¹, jak¹ ruchy miejskie i oddolne inicjatywy
mog¹ odgrywaæ w przeciwdzia³aniu temu zjawisku i czy w ogóle organizacje
takie powinny temu przeciwdzia³aæ.

Czê�æ druga ksi¹¿ki jest z kolei zbiorem artyku³ów przygotowanych na
podstawie prac dyplomowych studentów prof. Tarkowskiej, z których czê�æ
doczeka³a siê wyró¿nieñ, nagród b¹d� prezentowane by³y szerszemu gronu
na konferencjach. Miasto z dyplomów stanowi wiêc g³os studentów, którzy
za pomoc¹ nie tylko socjologicznych narzêdzi opisuj¹ wybrane przez siebie
fragmenty rzeczywisto�ci miejskiej. Czê�æ ta dzieli siê na trzy dzia³y: �Z pra-
wej strony Wis³y�, �Pomiêdzy mieszkañcami�, �Odczuwanie i postrzeganie
miasta�, z których ka¿dy sk³ada siê z trzech artyku³ów powi¹zanych ze sob¹
obszarem zainteresowañ. W tym miejscu koniecznie jest poczynienie pewne-
go zastrze¿enia. Szczegó³owa recenzja artyku³ów studentów przez osobê
dopiero koñcz¹c¹ studia wy¿sze wydaje siê nieco nie na miejscu, gdy¿ auto-
rów prac mog³aby stawiaæ w pewnym sensie w pozycji podporz¹dkowanej
wobec osoby o tym samym statusie, a samego recenzenta wpycha³aby
w pu³apki jêzyka jako instrumentu w³adzy, do której ten ani nie pretenduje,
ani nie ma odpowiednich kompetencji. Dlatego te¿, zamiast krytycznej ana-
lizy ka¿dego artyku³u, refleksja nad t¹ czê�ci¹ ograniczy siê do ogólnego spoj-
rzenia na to, jaki potencja³ drzemie w studenckim sposobie my�lenia, co ³¹-
czy poszczególne prace i czy istotnie reprezentuj¹ one �socjologiê miasta
wed³ug profesor Tarkowskiej� (s. 33).

Lektura artyku³ów studenckich mo¿e byæ dla osób interesuj¹cych siê te-
matyk¹ miejsk¹ ciekaw¹ przygod¹ intelektualn¹, jako ¿e poruszaj¹ one bar-
dzo ró¿norodne kwestie (co niejako odpowiada ró¿norodno�ci rytmu ¿ycia
miejskiego) i czyni¹ to w intryguj¹cy � choæ poprawny metodologicznie �
sposób. Mo¿na te¿ zauwa¿yæ, ¿e w tekstach autorów miasto jest nie tylko
przedmiotem badawczym, tym, o czym siê mówi, ale równie¿ sposobem,
przez który studenci mog¹ wyraziæ, co maj¹ do powiedzenia oraz jak obser-
wuj¹ zmieniaj¹c¹ siê na ich oczach przestrzeñ i specyfikê ¿ycia w mie�cie.
Najbardziej widoczne jest to w artyku³ach �Warszawska pla¿a Poniatówka
dawniej i dzi��, �Universam »Grochów«. Historia spo³eczna� oraz �Razem,
obok siebie czy tylko inaczej? Analiza dawnych i wspó³czesnych relacji s¹-
siedzkich w Warszawie�, w których miasto jawi siê jako swego rodzaju histo-
ria osobista, daj¹ca poczucie przynale¿no�ci i prowokuj¹ca do pog³êbiania
wiedzy i prowadzenia badañ. Czytaj¹c studenckie teksty, nietrudno zauwa-
¿yæ, ¿e badawcze zainteresowania autorów wrêcz wyp³ywaj¹ z prze¿yæ co-
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dzienno�ci, z praktykowanych przez nich stylów ¿ycia, z miejsc, w których
bywaj¹ lub które s¹ im w jaki� sposób bliskie. Zarówno teksty opisowe, nar-
racyjne, ale równie¿ te bardziej analityczne, jak chocia¿by podejmuj¹ce w¹t-
ki kreacji stereotypu mieszkañców miasteczka Wilanów jako tzw. lemingów
czy kreacji wizerunku miasta przez w³adze, cechuje poprawno�æ wywodu
i du¿a swoboda oraz umiejêtno�æ stosowania odpowiednich teorii w odpo-
wiednich momentach. Poza kilkoma wyj¹tkami trochê brakuje jednak wni-
kliwych spostrze¿eñ, my�lowych wycieczek poza utarte schematy lub nieba-
nalnych i pobudzaj¹cych do d³u¿szej refleksji diagnoz lub wniosków.

Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e tym, co ³¹czy wszystkie artyku³y w drugiej
czê�ci ksi¹¿ki, jest nie tylko miasto i poruszane oko³omiejskie w¹tki, ale tak-
¿e swego rodzaju wra¿liwo�æ oraz warsztat badawczy. Studenci wielokrotnie
siêgaj¹ po podobne instrumentarium teoretyczne, bardzo czêsto powo³uj¹
siê na tych samych autorów (szczególnie mocno �eksploatowany� jest To-
masz Szlendak) oraz w podobny sposób staraj¹ siê wykorzystaæ dostêpny
zasób wiedzy do zupe³nie innych fragmentów rzeczywisto�ci miejskiej. Cho-
cia¿ z tych powodów niektóre zastosowane teorie mog¹ siê wydawaæ � przy-
najmniej z perspektywy niezaspokojonej ciekawo�ci czytelnika � nieco wtór-
ne, to tego rodzaju powtarzalno�æ nale¿y raczej rozumieæ przede wszystkim
jako widoczny wp³yw promotora. Prof. Tarkowska, jak zaznacza³a w otwie-
raj¹cym ksi¹¿kê artykule Marta Cobel-Tokarska, mia³a bowiem zestaw auto-
rów, których szczególnie ceni³a i poleca³a swoim studentom oraz którzy �
jak mo¿na siê domy�laæ � czêsto omawiani byli podczas zajêæ seminaryjnych.
Po lekturze prac studentów nale¿y stwierdziæ, ¿e praktyka ta pozwoli³a bar-
dzo dobrze wyposa¿yæ ich w odpowiednie narzêdzia badawcze i teoretycz-
ne, nie czyni¹c ich jednocze�nie ani zupe³nie podporz¹dkowanymi wp³ywom
Profesor i polecanych autorów, ani zamkniêtymi na inne inspiracje. W stu-
denckich tekstach pró¿no za to szukaæ bogatych odwo³añ do publikacji sa-
mej El¿biety Tarkowskiej, co t³umaczyæ mo¿na z jednej strony innymi jednak
zainteresowaniami badawczymi Profesor, z drugiej za� podej�ciem, w ramach
którego to nie ego promotora w promowanej pracy by³o najwa¿niejsze. Nie
oznacza to, ¿e w artyku³ach tych nie odnajdziemy wp³ywów Profesor czy
inspirowania siê jej sposobem uprawiania nauki. Niewa¿ne, czy dotyczy to
badania stadionu, galerii handlowej, pla¿y czy wizerunku miasta, w³a�ciwie
za ka¿dym razem podej�cie prof. Tarkowskiej przebija miêdzy zdaniami.
Mo¿na nawet zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e to jej wra¿liwo�æ spo³eczna jest
podstawow¹ metod¹ badawcz¹, wobec której literatura czy sam sposób prze-
prowadzenia badania s¹ niejako wtórne.

Wspólne elementy w ka¿dym z artyku³ów prowadz¹ do najciekawszej
refleksji, jaka pojawia siê podczas czytania ksi¹¿ki, a która byæ mo¿e zawarta
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jest ju¿ w samym jej tytule. Co w³a�ciwie oznacza �szko³a profesor El¿biety
Tarkowskiej�? Czy jest to szko³a takiego typu, jak¹ dawniej tworzy³y �rodowi-
ska akademickie w Warszawie, Krakowie czy we Lwowie w zakresie matema-
tyki lub historii? Czy te¿ mo¿e szko³a pewnej wybitnej i charyzmatycznej oso-
bisto�ci, za przyk³ad której mo¿na podaæ chocia¿by szko³ê durkheimowsk¹,
opisywan¹ zreszt¹ przez prof. Tarkowsk¹ w Encyklopedii socjologii (Tarkow-
ska 2002)? Wydaje siê jednak, ¿e w przypadku El¿biety Tarkowskiej, a obecnie
byæ mo¿e jakiegokolwiek badacza, tradycyjnie rozumiana szko³a jako pewne-
go rodzaju �rodowisko zorganizowane wokó³ swojego Mistrza, rozwijaj¹ce jego
my�li b¹d� znajduj¹ce siê w polu oddzia³ywania okre�lonej idei w ramach wspól-
nego przedmiotu zainteresowañ, nie przystaje ju¿ do wspó³czesno�ci.

Co wiêcej, w odniesieniu do nurtu urban studies i samej prof. Tarkow-
skiej ciê¿ko mówiæ o jej szkole socjologii miasta w tradycyjnym rozumieniu,
skoro sama kwestiami �ci�le miejskimi zainteresowa³a siê dopiero pod ko-
niec swojej kariery badawczej, a przez to nie mia³a okazji wykszta³ciæ wielu
pokoleñ socjologów miasta, a nawet jej studenci nie powo³uj¹ siê explicite
na ni¹ w swoich pracach. Wyczuwalne jest w nich za to my�lenie Profesor,
dlatego je�li mówiæ o szkole jej imienia, to by³aby to raczej szko³a, której nie
okre�la kontynuacja podejmowanych przez ni¹ tematów, lecz zbie¿no�æ pewnej
wra¿liwo�ci i wyobra�ni socjologicznej (Mills 2007). Choæ omawiana ksi¹¿-
ka traktuje o mie�cie, to z ³atwo�ci¹ mo¿na wyobraziæ sobie podobne publi-
kacje, które skupia³yby siê na � przyk³adowo � ¿yciu w o�rodkach wiejskich
czy ¿yciu emigrantów na obczy�nie, na specyfice rynku pracy czy na roli
nowych technologii w zwalczaniu ubóstwa lub dotykaj¹ce jeszcze innej te-
matyki, a które równie¿ mo¿na by³oby opatrzyæ podtytu³em �Szko³a profe-
sor El¿biety Tarkowskiej�. Stanowi ona zatem raczej przestrzeñ wspólnego
podej�cia do �wiata spo³ecznego, w ramach której prowadziæ mo¿na badania
na ró¿ne tematy, tak¿e w zakresie ró¿nych dyscyplin. Jest wiêc szko³¹ nawet
nie interdyscyplinarn¹, a bardziej postdyscyplinarn¹, która w odró¿nieniu
od podej�cia interdyscyplinarnego zmusza badaczy nie tyle do wymieniania
siê punktami widzenia, co do wyj�cia poza granice w³asnej dyscypliny, by
jeszcze bardziej zbli¿yæ siê do badanego obiektu, choæby i wymaga³oby to
porzucenia metod ugruntowanych w danej dziedzinie (Sayer 1999). W tym
ujêciu �socjologia miasta wed³ug profesor Tarkowskiej� wpisuje siê tak¿e
w szeroko pojête studia miejskie i to nie tylko dlatego, ¿e porusza miejskie
tematy, ale poniewa¿ � podobnie jak wiêkszo�æ podej�æ z zakresu urban studies
� stale rozszerza perspektywê i przekracza granice dyscyplin naukowych.
Szko³a ta jest zatem postdyscyplinarnym sposobem rozumienia i przygl¹da-
nia siê rzeczywisto�ci miejskiej, swego rodzaju wra¿liwo�ci¹ zorientowan¹
na cz³owieka, jego relacjê z miastem oraz z innymi lud�mi w mie�cie, wydo-
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bywaj¹cym z niego te elementy �wiata spo³ecznego, które wymyka³y siê do-
tychczas badaczom. Przyk³adem tego s¹ chocia¿by, najciekawsze poznawczo
w drugiej czê�ci, artyku³y Magdy Prokopczuk i Katarzyny Tomaszewskiej,
w których autorki przygl¹daj¹ siê odpowiednio miastu z perspektywy osmo-
socjologicznej i specyfice pracy w galerii handlowej z punktu widzenia me-
chanizmów dzia³ania Goffmanowskiej instytucji totalnej.

Ksi¹¿ka Miasto na dyplomach. Szko³a profesor El¿biety Tarkowskiej
z pewno�ci¹ zas³uguje na uwagê i mo¿e byæ interesuj¹ca z co najmniej trzech
powodów. Po pierwsze, przybli¿a osobê prof. Tarkowskiej, jej zainteresowa-
nia i podej�cie badawcze, co zw³aszcza dla osób, które nie mia³y okazji z ni¹
wspó³pracowaæ, mo¿e byæ wyj¹tkowo ciekawe. Po drugie, daje niecodzienn¹
szansê na obcowanie z my�l¹ studentów, która zwyczajowo dusi siê i umiera
w szufladach wyk³adowców lub na dyskach komputerów autorów. Nawet
je�li w studenckich artyku³ach opublikowanych w omawianym tomie gdzie-
niegdzie widoczne s¹ pewne mankamenty i niedoci¹gniêcia w prowadzeniu
przejrzystego wywodu czy wyci¹ganiu klarownych wniosków, ksi¹¿ka jako
ca³o�æ stanowi te¿ wyj¹tkow¹ warto�æ, poniewa¿ samym studentom daje
okazjê do zaprezentowania swoich badañ przed szerszym gronem odbior-
ców i nie pozostawia ich w prze�wiadczeniu, ¿e ich pracê przeczyta³ wy³¹cz-
nie promotor i (byæ mo¿e) recenzent. Po trzecie wreszcie, publikacja mo¿e
stanowiæ przyczynek nie tylko do refleksji, czy w ogóle istniej¹ dzi� jeszcze
szko³y naukowe w ich tradycyjnym rozumieniu, ale tak¿e do tworzenia ta-
kich przestrzeni wymiany my�li, w których m³odzi adepci nauki mieliby �
jak chcia³a prof. Tarkowska � mo¿liwie najlepsze warunki do rozwoju inte-
lektualnego. Szko³y takie, co jest w pewnym sensie paradoksalne w warun-
kach nauki uprawianej w sposób postdyscyplinarny, mog¹ staæ siê z kolei
szans¹ na odnowê Akademii, byæ swoistym korzeniem, z którego kie³kuje
my�l, by dalej swobodnie rozrastaæ siê niczym deleuzjañsko-guattariañska
trawa. My�l, która nie koncentruje siê na tym, z czego wyros³a, lecz czerpie
z tego i ucieka w nieskoñczonych kierunkach poszukiwañ badawczych. Pod-
waliny pod jedn¹ z takich szkó³ zosta³y ju¿ po³o¿one. Spraw¹ otwart¹ pozo-
staje, czy rozwinie siê ona na tyle, by móc w przysz³o�ci wychowaæ kilka
pokoleñ badaczy. Po lekturze ksi¹¿ki z pewno�ci¹ nie chcia³oby siê, by dzie-
dzictwo El¿biety Tarkowskiej zosta³o zmarnowane.
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Sprawozdanie z miêdzynarodowej konferencji
�Miasto i Kultura� / �City and Culture� Conference,

Wroc³aw, 20�22 wrze�nia 2017

Ju¿ po raz drugi wroc³awskie �rodowisko socjologów miasta zaprosi³o
do wspólnych obrad przedstawicieli ró¿nych dyscyplin zajmuj¹cych siê pro-
blemami obszarów zurbanizowanych pod has³em �Miasto i Kultura�. Efekty
poprzedniego spotkania �Miasto i W³adza� z 2015 r. ukaza³y siê w postaci
wybranych artyku³ów w czasopismach �Przegl¹d Socjologiczny� (t. LXV/1)
oraz �Folia Sociologica� (54/2015). Tegorocznej edycji konferencji, w której
tytule powi¹zano dwa pojêcia � miasto i kultura � przy�wieca³a chêæ podkre-
�lenia miastotwórczej funkcji kultury i kulturotwórczej roli miasta. Co prawda
mo¿na dyskutowaæ o specyfice kultury miejskiej, nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e
miejsko�æ ujawnia siê poprzez ¿ycie kulturalne miasta. Jest ono form¹ uspo-
³ecznienia mieszkañców i tworzenia warto�ci w sferze publicznej, ze szcze-
góln¹ rol¹ i pozycj¹ lokalnego �rodowiska artystycznego, rozwojem infra-
struktury kulturalnej oraz miejsc aktywno�ci kulturalnej zarówno w centrum,
jak i na peryferiach. Kultura to podstawowe zasoby i warto�ci miasta, ³¹cz¹-
ce ró¿ne aspekty ¿ycia jego mieszkañców.

Wobec tak zarysowanego manifestu konferencji, równie¿ jej formu³a
wyra�nie wpisywa³a siê w tworzenie miejsko�ci � na program sk³ada³a siê nie
tylko czê�æ akademicka (wyst¹pienia i dyskusja) umiejscowiona w barze Bar-
bara, ale tak¿e liczne punkty programu po�wiêcone twórcom i animatorom
kultury (warsztaty i spotkania robocze) oraz wydarzenia otwarte dla wszyst-
kich mieszkañców miasta: spacery po mie�cie, debaty, wystawy, wydarzenia
muzyczne i filmowe oraz gry organizowane w nowej przestrzeni kultury
Wroc³awia � podwórku na ul. Ruskiej 46. Najwa¿niejsz¹ inspiracj¹ do zorga-
nizowania konferencji by³a chêæ podzielenia siê rezultatami ewaluacji1  pro-
gramu Europejskiej Stolicy Kultury Wroc³aw 2016 (dalej: ESK) prowadzo-

1 Wszystkie raporty z ewaluacji ESK Wroc³aw 2016 udostêpniono na stronie: http://www.repozyto-
rium.uni.wroc.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=96
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nej przez zespó³ pracowników wroc³awskiego Instytutu Socjologii we wspó³-
pracy z badaczami innych jednostek Uniwersytetu Wroc³awskiego, a tak¿e
badaczy z Krakowa, Warszawy, Poznania i Torunia.

Na konferencjê zjechali badacze z uniwersytetów i centrów badawczych
z Polski i takich krajów, jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Wêgry i Ukraina
� w sumie blisko 70 uczestników oraz oko³o 80 osób niezwi¹zanych ze �wia-
tem akademickim, które wziê³y udzia³ w warsztatach i spotkaniach robo-
czych.

Pierwszy dzieñ konferencji odbywa³ siê pod has³em przewodnim: �Kul-
tura miejska�. Akademicy zaprezentowali w sumie 10 referatów, zarysowu-
j¹c zarówno ogólniejsze ramy przemian spo³ecznych, w których kultura (miast)
nabiera szczególnego znaczenia (wyst¹pienie S. Ovcharenko), pytaj¹c o trwa³o�æ
i wspó³czesne znaczenie uwarunkowañ strukturalnych dla korzystania z miej-
skiego systemu konsumpcji (Micha³ Cebula), jak i przygl¹daj¹c siê przypad-
kom wybranych miast, w których aktywno�æ kulturalna odegra³a szczególn¹
rolê miêdzy innymi w procesach rewitalizacji i aktywizacji spo³ecznej, szcze-
gólnie na obszarach poza centrum miast (przyk³ad referatów o Marsylii, Bonn
i Krakowie). Istotnym w¹tkiem wyst¹pieñ by³a tak¿e ewaluacja jednego z pro-
gramów ESK Wroc³aw 2016 � �Mikrogranty�, którego celem by³a aktywiza-
cja grup s¹siedzkich wokó³ niskobud¿etowych wydarzeñ kulturalnych. Autor-
ki dwóch wyst¹pieñ � Kamilla Doliñska i Natalia Nied�wiecka-Iwañczak �
przekonuj¹co pokaza³y, w jaki sposób udzia³ mieszkañców w projekcie nie tylko
poszerzy³ ich rozumienie kultury, ale tak¿e formy uczestnictwa w niej.

Popo³udniowa debata poprowadzona przez Maxa Cegielskiego z udzia-
³em Mateusza B³aszczyka � socjologa z UWr, Kamili Kamiñskiej � pedago¿ki
z UWr, Barbary Frydrych � z Wydzia³u Kultury UM w Gdañsku, Bogny �wi¹t-
kowskiej z Fundacji Bêc Zmiana i Edwina Bendyka z tygodnika �Polityka�
by³a okazj¹ do przyjrzenia siê znaczeniu kultury miejskiej i jej rozmaitym
przejawom, jak i napiêciom rodz¹cym siê w polu kultury pomiêdzy wieloma
jej aktorami.

W drugim dniu, którego wiod¹cym has³em by³o �Kultura i rozwój�, za-
stanawiano siê przede wszystkim nad z³o¿onymi relacjami pomiêdzy kultur¹
a miejskimi politykami rozwoju. Inauguracyjne by³o wyst¹pienie zespo³u
ewaluacyjnego ESK Wroc³aw 2016 i wspó³brzmi¹cy z nim referat Aldony
Wiktorskiej-�wiêckiej, w którym referowano rezultaty badañ nad (jednak
s³abo zaznaczaj¹cymi siê) zmianami w procesie zarz¹dzania miastem od roku
2011, kiedy finalizowa³ siê konkurs o miano ESK. Referenci prezentowali
tak¿e przyk³ady miast (Saragossa, Saint-Etienne, Katowice, Kraków), któ-
rych w³adze zdecydowa³y siê siêgn¹æ po instytucje kultury, animatorów kul-
tury, wielkie wydarzenia kulturalne, by pompowaæ now¹ energiê w zarz¹-
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dzane przez siebie jednostki samorz¹dowe. W wielu pozosta³ych wyst¹pieniach,
co uderzaj¹ce, czêsto przyjmowano bez komentarza rozumienie kultury jako
narzêdzia s³u¿¹cego czemu� � rewitalizacji, odnowie, miejskiej rezyliencji.
Wydaje siê, ¿e niewystarczaj¹co wyra�nie wybrzmiewa³ postulat, z którym g³ê-
boko zgadzaj¹ siê organizatorzy konferencji, by kultura nie musia³a siê t³uma-
czyæ ze swojej u¿yteczno�ci. Zaprzêganie jej do realizacji rozmaitych celów
prowadzi do uprzedmiotowienia i niebezpiecznego rozmycia nierozerwalno-
�ci kultury i miejsko�ci oraz wymusza odej�cie od najszerszego rozumienia
kultury, zgodnie z którym jest to sposób ¿ycia wed³ug warto�ci.

W popo³udniowej debacie moderowanej przez Artura Celiñskiego wziêli
udzia³: Bo¿ena Gierat-Bieroñ � badaczka z UJ, Jacek Pluta � socjolog z UWr
i kierownik projektu ewaluacji ESK Wroc³aw 2016, £ukasz Medeksza � se-
kretarz strategii Wroc³aw 2030, Zina Jarmoszuk z PISF i Jacek Sutryk � dy-
rektor Departamentu Spraw Spo³ecznych UMW, któremu podlega Wydzia³
Kultury. Rozmówcy próbowali w niej mocniej sproblematyzowaæ kwestiê,
do kogo nale¿y miasto w kontek�cie tak du¿ych interwencji kulturalnych,
jak Europejska Stolica Kultury. Podniesiono tak¿e istotne, w obliczu prze-
mian politycznych, pytanie o sens europejsko�ci polskich miast i rolê ich
prezydentów, w których wci¹¿ pok³adane s¹ nadzieje, ¿e to oni � silni liderzy
i liderki � zdefiniuj¹ �cie¿ki rozwoju miast, gdy jednocze�nie ujawniaj¹ siê
aspiracje spo³ecznych ruchów oddolnych chêtnych do wspó³decydowania
o mie�cie.

Motywem przewodnim trzeciego dnia konferencji by³y metody i meto-
dologia badañ kultury oraz problematyka ewaluacji wielkich wydarzeñ kultu-
ralnych. W nieprzewidziany przez organizatorów sposób wyg³oszone przed
po³udniem referaty u³o¿y³y siê w zestaw instrukta¿y oraz silnie zakorzenio-
nych w terenie lekcji badania wytworów i praktyk kulturalnych w ich wielo�ci
i rozmaito�ci, z wykorzystaniem metodologii ulokowanych zarówno w para-
dygmatach postpozytywistycznych, jak i konstruktywistycznych. Szczegól-
nie interesuj¹ce by³y referaty przygotowane przez: � zespó³ z UJ (Bo¿ena
Gierat-Bieroñ, Pawe³ Kubicki, Joanna Orzechowska-Wac³awska) na temat
badañ �efektu ESK� w miastach, które go nie otrzyma³y; � Jaros³awa Dzia³-
ka z UJ i Moniki Murzyn-Kupisz z UE w Krakowie, dotycz¹cy wyzwañ me-
todologicznych w badaniach obecno�ci artystów w mie�cie; � Moniki Wró-
bel z Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej, ukazuj¹cy ogrom pracy
w³o¿onej w tworzenie bazy o sztuce wspó³czesnej w przestrzeni publicznej
Warszawy.

Ostatnia z zaplanowanych przez organizatorów debat okaza³a siê za to
dyskusj¹ o pora¿kach i lekcjach rozumianych jako do�wiadczenia wyniesio-
ne z badania i ewaluacji wydarzeñ kulturalnych zgodnie z powiedzeniem, ¿e
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do�wiadczenie to to, co otrzymujemy, gdy nie dostajemy tego, czego chcieli-
�my. Prowadzi³a j¹ Agata Etmanowicz, a w�ród rozmówców znale�li siê Ra-
fa³ Dutkiewicz � prezydent Wroc³awia; Krzysztof Maj � dyrektor generalny
Biura Wroc³aw 2016; Katarzyna Kajdanek � socjolo¿ka i zastêpca kierowni-
ka projektu ewaluacji ESK Wroc³aw 2016 oraz Robert Piaskowski � dyrek-
tor Krakowskiego Biura Festiwalowego. By³a to rozmowa szczególnie inte-
resuj¹ca z uwagi na fakt, ¿e bardzo �wie¿e do�wiadczenia Wroc³awia jako
zesz³orocznej stolicy kultury mo¿na by³o zderzyæ z ponadpiêtnastoletnim
sta¿em Krakowa jako Europejskiego Miasta Kultury. Choæ s³ów tych nie
wys³ucha³ prezydent E. Dutkiewicz, który musia³ wcze�niej opu�ciæ debatê,
to wyra�nie wybrzmia³y s³owa Roberta Piaskowskiego o konieczno�ci zago-
spodarowania nowych kadr kultury i ich umiejêtno�ci, niezbêdno�ci siecio-
wania w kulturze oraz my�lenia obszarami problemowymi, w których wspó³-
pracuj¹ i dziel¹ ryzyko ró¿ne podmioty, a nie instytucjonalnymi, kreuj¹cymi
niepotrzebne podzia³y. Wreszcie z krakowskich do�wiadczeñ wynika, ¿e b³ê-
dem by³o obwieszczenie �koñca ESK�. G³osy p³yn¹ce z sali pokaza³y, ¿e wro-
c³awianie i go�cie równie¿ nie chc¹, by energia wzbudzona przez ESK we
Wroc³awiu zmniejszy³a swoje natê¿enie lub zosta³a utracona.

Czas spêdzony we Wroc³awiu by³ okazj¹ do nawi¹zania kontaktów i do-
�wiadczenia miejsko�ci w ró¿nych jej ods³onach. Naukowe pok³osie konfe-
rencji to publikacja wybranych referatów w postaci artyku³ów naukowych
w kwartalniku �Kultura i Spo³eczeñstwo�. Utrwalony w tej formie dorobek
badaczy stanowiæ bêdzie podstawê do dalszej dyskusji nad poruszan¹ przez
nich problematyk¹ z³o¿onych relacji miasta i kultury.
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Sprawozdanie z konferencji �Dachy i �ciany.
Antropologiczne i socjologiczne aspekty architektury�,

Lidzbark Warmiñski, 14�16 wrze�nia 2017

Coroczna konferencja Sekcji Antropologii Spo³ecznej Polskiego Towa-
rzystwa Socjologicznego tym razem zosta³a zorganizowana przez Magdalenê
£ukasiuk z Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Dorotê Rancew-Sikorê z Wydzia³u Filozofii, Socjologii i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Gdañskiego, w go�cinnej wspó³pracy z Miejsk¹ Bi-
bliotek¹ Pedagogiczn¹ � Oran¿eri¹ Kultury w Lidzbarku Warmiñskim,
niew¹tpliwej perle architektonicznej dawnej stolicy Warmii. Inicjatorki przed-
siêwziêcia, �wiadome poka�nego potencja³u socjologii i etnografii s³u¿¹cego
rozumieniu z³o¿onych relacji cz³owiek � �rodowisko, zaproponowa³y szero-
ki zakres tematyczny. Zaowocowa³o to trzema dniami pog³êbionych reflek-
sji, obfitych obrad oraz tak¹ sam¹ liczb¹ jêzyków, w których dyskutowano:
polskim, angielskim oraz niemieckim � sympozjum �Dachy i �ciany�� zgro-
madzi³o bowiem badaczy z polskich oraz z zagranicznych o�rodków nauko-
wych.

 £¹cznie odby³o siê a¿ sze�æ sesji, jêzykiem po³owy obrad by³ angielski,
w pozosta³ych trzech dyskutowano po polsku. Pierwszego dnia, po uroczy-
stym powitaniu przez Gospodyniê wyj¹tkowego miejsca, jakim jest Oran¿e-
ria Kultury w Lidzbarku Warmiñskim, dyrektor Annê Puszcz, mia³y miejsce
dwie sesje. Pierwsza z nich, prowadzona przez Dorotê Rancew-Sikorê, by³a
zatytu³owana �Theory and Praxis of Architecture�. Wyst¹pi³o w niej czworo
prelegentów: Anna-Lisa Müller (referat przygotowany we wspó³autorstwie
z Wernerem Reichmannem) z Uniwersytetu Bremeñskiego, Urszula Jarecka
z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Christine Neubert z Uniwersytetu Tech-
nicznego w Dre�nie oraz Przemys³aw Kisiel z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Badaczka z Bremy w referacie otwieraj¹cym sympozjum wska-
zywa³a na wzajemny zwi¹zek miêdzy materialnym i spo³ecznym. Ujawnia³a
i wprowadza³a niejako w to, co czyni i naznacza/wyznacza spo³eczny wymiar
architektury. U. Jarecka w wyst¹pieniu �Far beyond �Romeo and Juliet��
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Balcony as performative space of ecological theatre� odnosi³a siê do performa-
tywnego potencja³u balkonu, ale równie¿ do miejsca s³u¿¹cego XXI-wiecznym
ekologicznym, ma³ym ogrodom � namiastce zieleni dostêpnej dla mieszkañców
miast spragnionych kontaktu z natur¹. Z kolei Ch. Neubert w referacie �Co-
worker � Experiencing Architecture in Everyday Life� rozwa¿a³a mo¿liwo�ci
do�wiadczania architektury przez jednostkê na trzech poziomach, tworz¹cych
pewne kontinuum, przejawiaj¹ce siê w przestrzeni rutyny dnia codziennego,
praktyce ¿ycia zawodowego i dyskursie dotycz¹cym miejsca pracy. Drezdeñska
socjolog analizowa³a problem na podstawie badañ w³asnych, prowadzonych
w ró¿norodnych �rodowiskach pracy � artystycznym atelier, fabryce, bibliotece,
laboratorium oraz muzeum. Pierwsz¹ sesjê zamyka³ wywód �Social dimention
of museum space� autorstwa P. Kisiela, po�wiêcony wp³ywowi przestrzeni mu-
zeum, ujmowanej jako przestrzeñ spo³eczna, na zachowania zwiedzaj¹cych. Autor
referatu wskazywa³ nie tylko na zró¿nicowanie spo³ecznego statusu przestrzeni
wystawowych, ale zaproponowa³ tak¿e typologizacjê widzów ze wzglêdu na
poziom wra¿liwo�ci na spo³eczny wymiar przestrzeni wystawy, sposób percepcji
sztuki oraz zachowanie w trakcie zwiedzania.

Ostatnia sesja pierwszego dnia sympozjum zatytu³owana by³a �Architec-
ture as a Medium of Memory, Identity, Emotions and Values�, a zaszczyt jej
prowadzenia przypad³ pisz¹cej te s³owa. Sk³ada³y siê na ni¹ trzy referaty:
Kamilli Biskupskiej z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, Karoli-
ny Ciechorskiej-Kuleszy z Wydzia³u Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG
oraz Bo¿eny Gierek z Wydzia³u Filozoficznego UJ. W pierwszym referacie �
�A former, non-existant city. The invisible side of social memory on the
example of Wroclaw�� podnieosiony zosta³ problem pamiêci spo³ecznej, któr¹
Autorka rozumia³a jako miejsca pamiêci wy³aniaj¹ce siê w codzienno�ci,
wielokrotnie pozarefleksyjne dla mieszkañców miasta, lecz obdarzone walo-
rem socjalizacyjno-to¿samo�ciowym. Natomiast gdañska socjolog, w wyst¹-
pieniu �Disenchanted blocks of flats? The role and examples of identity
anchors in selected districts in Gdansk�, przenios³a s³uchaczy z Wroc³awia
na drugi koniec Polski, by opowiedzieæ o realizowanych wspólnie ze swymi
studentami badaniach nad próbami »odczarowywania« gdañskich dzielnic
naznaczonych peerelowsk¹ architektur¹ za pomoc¹ miêdzy innymi murali,
które mog¹ pomóc kolejnym pokoleniom rzucaæ tytu³owe kotwice to¿samo-
�ciowe. Pierwszy dzieñ obrad zamyka³o wyst¹pienie B. Gierek po�wiêcone
ci¹g³o�ci architektury widzianej jako przywi¹zanie oraz szacunek do trady-
cji, a czasem jedynie (a¿?) przywi¹zanie do wzglêdów estetycznych � �Celtic
architecture as an example of Celtic cultural values�.

Drugi, najbardziej wytê¿ony dzieñ sympozjum, otwiera³a ostatnia sesja
odbywaj¹ca siê w jêzyku angielskim, zatytu³owana �Between private and
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public�, prowadzona przez Przemys³awa Kisiela. Sk³ada³y siê na ni¹ wyst¹-
pienia trzech badaczy: Borysa Cymbrowskiego z Instytutu Socjologii UO,
autorki tego sprawozdania oraz Bogny Dowgia³³o z UG. B. Cymbrowski
analizowa³ problem bezdomno�ci z punktu widzenia jednostki i jej spo³ecz-
nego oraz materialnego �rodowiska w referacie � What does homelessness
mean? Some remarks on the relation between the individual and its social
and material environment�. Nastêpnie autorka niniejszego sprawozdania
w wyst¹pieniu zatytu³owanym �Behind the open doors � older adults� dwel-
lings towards their age-friendly functionality� przedstawia³a socjologiczne
refleksje dotycz¹ce pilota¿owego projektu badawczego podejmuj¹cego pro-
blematykê codziennego u¿ytkowania mieszkania przez samodzielnie ¿yj¹cych
starszych seniorów. Kolejna prezentacja, autorstwa B. Dowgia³³o, dotyczy³a
mo¿liwych spojrzeñ na emocje w przestrzeni, a jej tytu³ brzmia³ �Sensing
spaces. Emotions within roofs and walls�.

Kolejna, IV sesja � prowadzona przez wspó³organizatorkê wydarzenia
Magdalenê £ukasiuk � dedykowana by³a �Oddzia³ywaniu przestrzeni publicz-
nych i pó³publicznych�. Sk³ada³y siê na ni¹ cztery wyst¹pienia: Dominika
Krzymiñskiego z Gdañskiego Oddzia³u PTS, Alberta Jaw³owskiego z ISNS
UW, Jacka Mianowskiego z UG oraz Ma³gorzaty Dziury z Muzeum Narodo-
wego Ziemi Przemyskiej w Przemy�lu. D. Krzymiñski przedstawi³ analizê
pewnego lokalnego sporu w Gdyni w wyst¹pieniu �Transformacja wnêtrz
miejskich jako przedmiot konfliktu miêdzy ich u¿ytkownikami na przyk³a-
dzie sporu o ulicê Starowiejsk¹ w Gdyni�. A. Jaw³owski w referacie �Lokal-
na specyfika � pañstwowe uniwersum. Przestrzeñ symboliczna Doliny Ki-
¿yñskiej w Republice Buriacja� zastanawia³ siê, w jaki sposób przestrzenie
czy obiekty z ró¿nych porz¹dków symbolicznych tworz¹ wspó³czesn¹ prze-
strzeñ kulturow¹ na omawianym terenie. Wyst¹pienie J. Mianowskiego �Spo-
³eczne kszta³towanie koncepcji zagospodarowania podwórka w wybranym
kwartale G³ównego Miasta w Gdañsku, czyli � co siê wydarza miêdzy bu-
dynkami?� dotyczy³o za³o¿eñ i wyników omawianego projektu spo³ecznego.
Sesjê zamyka³a prezentacja M. Dziury �Dzwony i dzwonnice jako formy cele-
bracji warto�ci i imaginacji. Antropologiczna analiza budowli sacrum w krajo-
brazie nadsañskim�, ukazuj¹ca tytu³owe przedmioty jako znaki pamiêci oraz
markery lokalnych spo³eczno�ci.

Ostatnia sesja drugiego dnia sympozjum nosi³a tytu³ �Zamieszkiwanie
i mieszkalnictwo� i prowadzona by³a przez Alberta Jaw³owskiego. Sk³ada³o
siê na ni¹ piêæ referatów: autorstwa Gra¿yny Woronieckiej z ISNS UW, Jo-
lanty Klimczak z Instytutu Socjologii U�, Arkadiusza Peiserta z WFSiD UG,
Rolanda £ukasiewicza z Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej w Warszawie oraz
Macieja Brosza z WFSiD UG. Otwieraj¹ce sesjê wyst¹pienie G. Woroniec-
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kiej by³o zatytu³owane �Przyroda jako przedmiot ekskluzji z domu�. Autor-
ka wskazywa³a na wybory, jakie podejmuje jednostka, mebluj¹c przyrod¹ swoj¹
przestrzeñ w mniej lub bardziej refleksyjny sposób, d¹¿¹c do »odnaturalnie-
nia« i »ugrzecznienia« przyrody. Z kolei J. Klimczak przedstawi³a wyniki badañ
w³asnych w referacie �P³eæ przestrzeni. Przestrzeñ p³ci�, w którym dyskuto-
wa³a sposoby definiowania, postrzegania, u¿ytkowania oraz organizowania
przestrzeni mieszkaniowej ujêtej w kategoriach genderowych. Tytu³ wyst¹pie-
nia A. Peiserta brzmia³: �Wp³yw utowarowienia mieszkania na charakter wiel-
komiejskich spó³dzielni mieszkaniowych w Polsce�. Autor wskazywa³ w nim
skutki stopniowego utowarowienia mieszkañ miêdzy innymi w postaci po-
wrotu do wczesnokapitalistycznej gêsto�ci zabudowy czy dezintegracji wspól-
noty ludzi zamieszkuj¹cych dane osiedle. Temat bezdomno�ci powróci³ w dru-
gim dniu sympozjum w referacie R. £ukasiewicza. Warszawski socjolog
przedstawi³ materia³y ³¹cz¹ce antropologiczne i socjologiczne punkty widze-
nia bezdomno�ci w wyst¹pieniu �Domy bezdomne, adaptacja wybranych
przestrzeni przez osoby bezdomne�. Drugi dzieñ sympozjum zamyka³a pre-
zentacja M. Brosza zatytu³owana �Co to znaczy mieszkaæ na wsi�. Autor
analizowa³ w niej materia³ empiryczny zgromadzony podczas badañ tereno-
wych, zainspirowanych transmisj¹ miejskich stylów ¿ycia do wiejskich po-
pulacji oraz migracjami z miasta na wie�.

Trzeciego, ostatniego dnia sympozjum odby³a siê tylko jedna sesja, pro-
wadzona przez Macieja Brosza, a zatytu³owana �Przestrzenie niejednoznacz-
no�ci i pamiêci�. Sk³ada³o siê na ni¹ sze�æ referatów: Les³awa Micha³owskie-
go z WFSiD UG, Ewy Nowickiej, wieloletniej przewodnicz¹cej Sekcji
Antropologii Spo³ecznej PTS, Macieja Witkowskiego z Wy¿szej Szko³y
Biznesu w D¹browie Górniczej, Agaty Weso³owskiej z Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy, B³a¿eja Pro�niewskiego z ISNS UW oraz
wspó³organizatorki sympozjum, Doroty Rancew-Sikory z WFSiD UG. Otwie-
raj¹ce wyst¹pienie L. Micha³owskiego �Pamiêæ architektury� stanowi³o sze-
roko zakrojony projekt teoretyczny. E. Nowicka w referacie �Symbolizm
i przestrzeñ muzealna. Muzeum represji pod Astan¹ (Kazachstan)� opowiada-
³a o Al¿ir, kobiecym ³agrze, dzia³aj¹cym od 1938 r. do pocz¹tku lat piêædzie-
si¹tych XX w., w którym przebywa³o ponad 18 tys. kobiet, w tym prawie
200 Polek. Z kolei M. Witkowski w prezentacji �Kto chce wiedzieæ, gdzie
sta³y domy cygañskich przodków? Grupy cygañskie wobec rozwoju badañ
DNA� interpretowa³ skalê, powody i konsekwencje badañ etnograficznych
prowadzonych ostatnio przez organizacje Cyganów-Romów. A. Weso³ow-
ska poszukiwa³a odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce odkrywania i odtwarza-
nia czy raczej kreowania i podtrzymywania tradycji rycerskiej w wyst¹pieniu
�Rudymenty kultury rycerskiej w ofercie hotelarskiej i restauracyjnej wspó³-
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Sprawozdanie z konferencji �Dachy i �ciany. Antropologiczne i socjologiczne aspekty architektury�...

czesnej Polski�, w którym nie omieszka³a odnie�æ siê do widocznego z sali
konferencyjnej wspania³ego historycznego obiektu, jakim jest hotel Krasicki.
Podobnie jak temat bezdomno�ci, powróci³ równie¿ w¹tek balkonowy, tym
razem w referacie B. Pro�niewskiego �Balkon jako przestrzeñ liminalna�.
Autor dyskutowa³ tu styczno�æ prywatnej i publicznej przestrzeni, ale tak¿e
swoiste napiêcia miêdzy architektonicznym znaczeniem a funkcj¹ nadawan¹
przez u¿ytkowników. Wyst¹pieniem zamykaj¹cym by³ �Udzia³ obiektów ar-
chitektonicznych w �lubnych performansach� autorstwa D. Rancew-Sikory.

Przez te trzy dni ¿ywo dyskutowano wokó³ tematów poruszanych przez
kolejnych prelegentów w czasie obrad, ale i w kuluarach, niekiedy do pó�-
nych godzin wieczornych. Bez w¹tpienia bardzo wa¿nym elementem i po-
k³osiem sympozjum by³o stworzenie przestrzeni dla integracji �rodowiska
badaczy z polskich i zagranicznych o�rodków naukowych podejmuj¹cych
podobn¹ problematykê. Wydaje siê, ¿e uda³o siê nawet zarysowaæ pewne
ramy dla mo¿liwych przysz³ych wspólnych dzia³añ. Magdalena £ukasiuk
razem z Gra¿yn¹ Woronieck¹ (obie badaczki z ISNS UW) zaproponowa³y
stworzenie bazy naukowców � wraz z ich publikacjami � skupionych wokó³
szeroko rozumianej socjologii zamieszkiwania, dziêki której badacze mogli-
by na bie¿¹co informowaæ o prowadzonych przez siebie pracach, a tak¿e
�ci�lej wspó³pracowaæ w przysz³o�ci. Propozycja ta spotka³a siê z du¿ym za-
interesowaniem uczestników. Niezaprzeczalnym dodatkowym atutem sym-
pozjum by³a wycieczka antropologiczna po Lidzbarku, prowadzona przez
pracownicê Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej � Oran¿erii Kultury, Pani¹
Izabelê Treutle, pe³ni¹c¹ równie¿ funkcjê kustosza na zamku lidzbarskim,
dawnej rezydencji biskupów warmiñskich. Mo¿na by³o zapoznaæ siê na niej
nie tylko z wci¹¿ ¿yw¹ histori¹ miasta, jego zabytkami, ale tak¿e z tera�niej-
szo�ci¹ i wyzwaniami, przed którymi stoi Lidzbark � per³a Warmii. Nie po-
zostaje nic innego, jak tylko czekaæ na kolejne sympozja Sekcji Antropologii
Spo³ecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i koniecznie wzi¹æ w nich
udzia³!
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PAWE£ ÆWIK£A � dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pracow-
nik Instytutu Socjologii Uniwersytetu �l¹skiego w Katowicach. G³ówne
zainteresowania to socjologia literatury i socjologia wiedzy. Zajmuje siê
równie¿ histori¹ my�li spo³ecznej i znaczeniem idei w ¿yciu jednostek
i zbiorowo�ci, w tym rol¹ tradycji i innych nie-materialnych regulatorów
¿ycia spo³ecznego. Dodatkowym obszarem jego socjologicznych docie-
kañ jest funkcjonowanie spo³eczno�ci lokalnych.

BARBARA FATYGA � prof. dr hab., kierownik Katedry Metod Badania
Kultury w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu War-
szawskiego, z wykszta³cenia kulturoznawca. Zajmuje siê badaniami em-
pirycznymi w zakresie socjologii m³odzie¿y, antropologii wspó³czesno-
�ci, metodologi¹ badañ empirycznych w naukach spo³ecznych i teori¹
kultury.

BEATA GAWRYSZEWSKA � dr hab. in¿. arch. kraj., kierownik Katedry Sztuki
Krajobrazu w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Specjalistka w zakresie kszta³towania, animacji i rewitalizacji przestrzeni
spo³ecznych, badaczka struktury krajobrazu zamieszkiwanego, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem roli zieleni w procesach rewitalizacji prowadzo-
nych w warunkach demokracji uczestnicz¹cej.

AGATA GÓJSKA � dr socjologii, Instytut Stosowanych Nauk Spo³ecznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze to: rozwi¹zy-
wanie konfliktów, mediacja, negocjacje, partycypacja obywatelska, dia-
log publiczny, socjologia miasta.

PIOTR HUMMEL � historyk, doktorant na Wydziale Historycznym Uni-
wersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê
wokó³ wielkomiejskich spo³eczno�ci lokalnych. W ramach projektu
doktorskiego skupia siê przede wszystkim nad tematem ¿ycia s¹siedz-
kiego w £odzi i w Warszawie na prze³omie XIX i XX w.

KRZYSZTOF JANAS � ekonomista, socjolog i antropolog spo³eczny. Ab-
solwent Uniwersytetu Warszawskiego (w ramach Miêdzywydzia³owych

Nasi Autorzy
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Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Spo³ecznych) oraz Akade-
mii Leona Ko�miñskiego. Naukowo zajmuje siê tematami na styku socjo-
logii i filozofii kultury, polityki i ekonomii oraz zagadnieniami zwi¹zany-
mi z architektur¹ i urbanistyk¹. Na co dzieñ interesuje siê tym, co w tle.

KATARZYNA KAJDANEK � dr hab., prof. Uniwersytetu Wroc³awskiego,
zainteresowania naukowe: procesy suburbanizacji i reurbanizacji, kultu-
ra miejska, odnowa wsi. 

BOGNA KIETLIÑSKA � dr nauk spo³ecznych, Instytut Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt. Zainteresowania
naukowe obejmuj¹ zagadnienia zwi¹zane z: socjologi¹ teatru, socjolo-
gi¹ i antropologi¹ miasta, badaniami wizualnymi, etnografi¹ wielozmy-
s³ow¹ oraz partycypacj¹ spo³eczn¹ wspieran¹ przez narzêdzia GIS. Spe-
cjalizuje siê w metodologii badañ jako�ciowych.

BARBARA LEWENSTEIN � dr hab. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat zajmuje siê problema-
tyk¹ wspólnotowo�ci, lokalno�ci i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Jest au-
tork¹ ponad 50 prac z tego zakresu. Obecnie kierownik �cie¿ki specjali-
zacyjnej socjourbanistyka. Dzia³a równie¿ na niwie praktycznej przy
projektach zwi¹zanych z partycypacyjnym planowaniem przestrzennym.

MAGDALENA £UKASIUK � dr nauk humanistycznych w zakresie socjolo-
gii, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Naukowo interesuje siê socjologi¹ architektury i miasta,
socjologi¹ zamieszkiwania, migracjami oraz zagadnieniami teoretyczny-
mi w naukach spo³ecznych.

PAWE£ MO¯D¯YÑSKI  � dr hab., socjolog. Pracuje w Instytucie Stosowa-
nych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bada sztukê wspó³-
czesn¹, sztukê w przestrzeni miejskiej, spo³eczne funkcjonowanie desi-
gnu, kulturê wizualn¹. Publikuje w czasopismach socjologicznych
i po�wiêconych sztuce.

ANNA-LISA MÜLLER (Dr.) is geographer and sociologist and currently se-
nior researcher at the Institute of Geography of the University of Bre-
men. Her research focuses on urban transformations and international
migration with a particular emphasis on the role of architecture, and
materiality more broadly, for societies.
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WERNER REICHMANN (Dr.) is a Privatdozent at the Department of So-
ciology at the University of Konstanz, Germany. Mainly, he works on
two STS-related topics: (1) sociologically inspired analyses of economics,
especially of economic forecasting � and (2) on social interaction under
digital conditions. Most of his work is based on detailed empirical
work.

MAGDALENA ROSOCHACKA-GMITRZAK � dr, socjolog w Instytucie Sto-
sowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzia³ania
naukowe prowadzi w obrêbie socjologii starzenia siê, gerontologii spo-
³ecznej i socjologii rodziny. Ekspercko zwi¹zana z Towarzystwem Inicja-
tyw Twórczych �ê� i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (Komisja
Ekspertów ds. Osób Starszych).

£UKASZ STRZELCZYK � doktorant Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego, kurator, producent. Jego zaintereso-
wania wyznaczaj¹ relacje d�wiêku i sztuk wizualnych, sztuka w przestrzeni
publicznej w Polsce w latach sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX w.
oraz zwi¹zki wizualno�ci z kontrkultur¹.

MARIA �RODOÑ � dr socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, zastêpca burmistrza dzielnicy
Ochota Miasta Sto³ecznego Warszawy.

GRA¯YNA WORONIECKA � dr hab. prof. UW, Instytut Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Socjologii Moralno-
�ci i Aksjologii Ogólnej. Zainteresowania naukowe: socjologia nauki, so-
cjologia polityki, socjologia zamieszkiwania, antropologia kulturowa, in-
terpretatywne teorie socjologiczne.

EWA ZIELIÑSKA � doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje siê w badaniach jako�cio-
wych i procesach partycypacyjnych zwi¹zanych z kreowaniem przestrze-
ni miejskiej. Przygotowuje doktorat na temat autonomicznych przestrzeni
socjokulturowych.
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Informacje
dla Autorów

Warunki przyjêcia tekstu

Redakcja �Societas/Communitas� przyjmuje artyku³y naukowe z dziedzi-
ny nauk spo³ecznych; zarówno teoretyczne, jak i metodologiczne oraz po-
�wiêcone omówieniom wyników badañ empirycznych (ilo�ciowych i jako-
�ciowych).

Artyku³y nie powinny przekraczaæ 25 stron znormalizowanego wydru-
ku komputerowego (1800 znaków na stronie, czyli ok. 30 wierszy, 60 zna-
ków w wierszu), a doniesienia z badañ i komunikaty nie powinny przekra-
czaæ 15 stron. Teksty nale¿y poprzedziæ abstraktami (maks. 150 s³ów) oraz
list¹ pojêæ kluczowych (od 3 do 5) w jêzyku polskim i angielskim. Recenzje
i polemiki mog¹ mieæ do 10 stron. Niezbêdne s¹ krótkie informacje o au-
torze.

Wszystkie teksty prosimy dostarczaæ w formie elektronicznej na adres
redakcji societas@isns.uw.edu.pl.

Recenzje i przyjêcie do druku

Poszczególne numery pisma maj¹ charakter monotematyczny. Do druku
kwalifikowane s¹ prace oryginalne, wcze�niej niepublikowane, tak¿e wykra-
czaj¹ce poza temat danego numeru, a przedstawiaj¹ce doniesienia z warszta-
tów badawczych. Redakcja uznaje zg³oszenie tekstu, który zosta³ jednocze-
�nie zg³oszony do druku w innym miejscu, za nieetyczne. Redakcja zastrzega
sobie prawo zwrotu prac, które s¹ niezgodne z profilem pisma, jak równie¿
decyzji o kolejno�ci i terminie ewentualnego druku tekstów zg³oszonych
a niezamówionych, o czym osoby zainteresowane bêd¹ informowane na bie-
¿¹co. Wszystkie artyku³y naukowe s¹ recenzowane przez dwóch, a w uza-
sadnionych wypadkach przez trzech niezale¿nych recenzentów z zachowa-
niem anonimowo�ci. Ostateczn¹ decyzjê o publikacji oraz zalecenia co do
ewentualnych poprawek przekazuje Autorowi redaktor prowadz¹cy dany
numer, po akceptacji zespo³u redakcyjnego.

Autor otrzymuje egzemplarz autorski.
Raz w roku na stronie internetowej pisma jest publikowana lista recen-

zentów.
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Zjawiska ghostwriting1  i guest authorship2  s¹ przejawem nierzetelno�ci
naukowej, a wszelkie wykryte przypadki bêd¹ demaskowane, w³¹cznie
z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniaj¹ce au-
torów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Dla-
tego te¿ do ka¿dego tekstu nale¿y do³¹czyæ o�wiadczenie, ¿e Autor jest jedy-
nym autorem tekstu lub ujawniæ wk³ad osób trzecich (z podaniem ich afiliacji
oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, za³o¿eñ, metod,
protoko³u itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

Format tekstu

� Artyku³y zamówione i niezamówione przez Redakcjê powinny byæ nade-
s³ane w wersji anonimowej z osobn¹ stron¹, na której znajduje siê imiê i na-
zwisko Autora/Autorki i krótka notka wskazuj¹ca stopieñ (tytu³) naukowy,
miejsce pracy i zainteresowania naukowe.

� Po tytule artyku³u powinien byæ zamieszczony abstrakt (150 s³ów
w jêzyku polskim i angielskim) oraz maksymalnie 5 s³ów kluczowych (w jê-
zyku polskim i angielskim).

� Tytu³ i podtytu³ oraz �ródtytu³y powinny byæ pisane zwyk³¹ czcionk¹
(odpowiednio 16, 14 i 12); prosimy nie boldowaæ, nie podkre�laæ, nie u¿y-
waæ innych znaków utrudniaj¹cych formatowanie.

� Tekst powinien byæ napisany czcionk¹ w rozmiarze 12, Times New
Roman, z podwójnym odstêpem, akapity zaznaczone tabulatorem.

� Tabele, diagramy, rysunki musz¹ mieæ kolejne numery, tytu³y i podane �ród³a.
Tabele powinny byæ sformatowane jak najpro�ciej; rozmiar czcionki 11 lub 10.

� Adresy bibliograficzne w tek�cie wed³ug wzoru: (Kowalski 1999: 12).
� Na koñcu powinna byæ umieszczona bibliografia wed³ug wzoru:
� Szczepañski J. (1972), Elementarne pojêcia socjologii, Warszawa: PWN.

Je�li trzeba podaæ rok pierwszego wyd., wtedy Szczepañski J. (1972[1963]).
� �wida-Ziemba H. (2006), Indywidualizm m³odych a wiê� spo³eczna,

�Societas/Communitas� 1: 27�144.
� Winch P. (1992), Rozumienie spo³eczeñstwa pierwotnego, prze³. T. Szawiel,

w: Mokrzycki E. (red.), Racjonalno�æ i styl my�lenia, Warszawa: IFiS PAN,
s. 242�295.

1 Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy kto� wniós³ istotny wk³ad w powstanie publikacji,
ale nie ujawniono jego udzia³u jako jednego z autorów lub nie wskazano jego roli w podziêkowaniach
zamieszczonych w publikacji (http://www.nauka.gov.pl/).

2 Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udzia³ autora jest zni-
komy lub w ogóle nie mia³ miejsca, a pomimo to jest autorem/wspó³autorem publikacji (http://www.na-
uka.gov.pl/).
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� Dla zapewnienia podwójnej anonimowo�ci procesu recenzyjnego ode-
s³ania do publikacji w³asnych Autora/Autorki w egzemplarzu recenzowanym
powinny byæ oznaczone jako (Autor/ka: 12), a pozycje Autora/Autorki usu-
niête z bibliografii.

� Przypisy w tek�cie powinny byæ zamieszczone na dole strony.

Teksty niespe³niaj¹ce powy¿szych warunków nie bêd¹ akceptowane
i poddawane recenzji. Powy¿sze zasady dotycz¹ równie¿ numerów wydawa-
nych w jêzyku angielskim.
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Koncepcja i pomys³ stworzenia czasopisma Societas /Communitas, w którym znajd¹
siê obok siebie wypowiedzi �nale¿¹ce� czy te¿, zgodnie z naukowym obyczajem,
zaliczane do ró¿nych dyscyplin, a zarazem po³¹czone jakim� wspólnym pytaniem,
narodzi³y siê w �rodowisku pracowników Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych
UW. Jest to �rodowisko szczególne, w³a�nie ze wzglêdu na wielokierunkowo�æ i ró¿-
norodno�æ prowadzonych badañ i oferowanych studentom propozycji edukacyjnych.
Ró¿norodno�æ ta ma jeszcze jeden znacz¹cy wymiar. Prócz badañ i analiz teoretycz-
nych powstaje tu wiele projektów o charakterze praktycznym, stanowi¹cych podsta-
wê ekspertyz oraz konkretnych rozwi¹zañ problemów spo³ecznych.
Uwa¿amy, i¿ owa wielokierunkowo�æ my�lenia i dzia³ania skupiona w ramach jed-
nego Instytutu jest warto�ci¹, gdy¿ stwarza realn¹ mo¿liwo�æ, wrêcz zmusza do sta-
³ej konfrontacji ró¿nych perspektyw poznawczych, kategorii opisu i kierunków in-
terpretacji �wiata spo³ecznego oraz sytuacji ludzi w tym coraz bardziej skomplikowanym
i nieprzejrzystym �wiecie.

Dotychczas ukaza³y siê:

Sprzeda¿ i prenumerata:
http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/sprzedaz_i_prenumerata.html
Zamówienia mo¿na przesy³aæ mailem societas@isns.uw.edu.pl

Nr 1 Problemy wiêzi spo³ecznej
Nr 2 O mediach
Nr 3 Socjologia wiedzy
Nr 4/5 Ruchy Spo³eczne
Nr 6 Kobiety, mê¿czy�ni, p³eæ
Nr 7 Sociology of Law
Nr 8 Polityki pamiêci
Nr 9 W kierunku spo³eczeñstwa sieciowego
Nr 10 Jêzyk propagandy a kreacje rzeczywisto�ci
Nr 11 Antropologia polityczna
Nr 12 Sociology of Law II
Nr 13 Kobiety, migracja i praca
Nr 14 Socjologia emocji
Nr 15 Sociology of Law III: History
               and Development
Nr 16 Pedagogizacja ¿ycia spo³ecznego
Nr 17 Opis obyczajów na pocz¹tku
               XXI wieku
Nr 18�1 Nowa m³odzie¿ w nowym �wiecie

Nr 18�2 Special Issue. In Memoriam
                Aldona Jaw³owska
Nr 19�20 Ma³e ojczyzny
Nr 21 Ma³¿eñstwo i rodzina
                w ponowoczesno�ci
Nr 22 Morality, Law and Ethos.
               Maria Ossowska (1896-1974)
               � In Memoriam
Nr 23 Prywatne oraz publiczne obszary
                wychowania i edukacji seksualnej
Nr 24 Gniazdowanie a zmiana pokoleniowa
Nr 25 Interdyscyplinarne spojrzenie na
                spo³eczeñstwo
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