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Aleksandra Łukaszewicz: Wybrane wątki pragmatyczne, ontologiczne 

i estetyczne w filozoficznej analizie obrazów miejskich 

Abstract: Selected pragmatic, ontological and aesthetic issues in philosophical 

analysis of urban images 

In the following article I aim to reflect on selected pragmatic, ontological and 

aesthetic issues, which appear in the philosophical analysis of urban images, which 

include street-art images, graffiti and visual effects of vandals‘ activities, leaving signs, 

words and not much complicated graphics on different surfaces in the urban 

surrounding.  

Artistic and theoretical recognition of phenomena of urban images allows us to 

analyze them in contemporary aesthetical context, trespassing the field of traditional 

aesthetics. I argue that the adequate aesthetical discourse, within which we can 

understand urban images are the aesthetics of engagement and the environmental 

aesthetics proposed by Arnold Berleant; the formal aesthetics of Lambert Wiesing and 

a reflection of Alain Badiou on the being and the event.  

Keywords: pragmatism, environmental aesthetics, aesthetic engagement, 

aesthetic experience, event,  visuality, intentionality 

 

 

 

W prezentowanym artykule chcę poddać refleksji wątki pragmatyczne, 

ontologiczne i estetyczne, jakie pojawiają się przy próbie filozoficznej analizy obrazów 

miejskich, do których zaliczam obrazy street-art’owe, graffiti i wizualne efekty działań 

wandali, którzy pozostawiają znaki, słowa i proste grafiki na różnych podłożach w 

środowisku miejskim. 

Rozpoznanie artystyczne i teoretyczne fenomenu obrazów miejskich, należących 

do sztuki ulicy wymykającej się modernistycznemu pojęciu sztuki i realizującej się w 

przestrzeni publicznej, prywatnej i w wątpliwych obszarach pomiędzy, pozwala na ich 

analizę we współczesnym kontekście estetycznym, wykraczającym poza obszar 

tradycyjnej estetyki. Argumentuję, że odpowiednim dyskursem estetycznym, w który 

wpisuje się rozumienie zjawisk obrazów miejskich w perspektywie praktycznej, jest 

estetyka zaangażowania i estetyka środowiskowa, proponowane przez Arnolda 

Berleanta a wyrosłe w znacznej mierze na gruncie pragmatyzmu amerykańskiego. 

Stosowane przez Berleanta kategorie dotyczące sposobu percepcji i doświadczania 

miasta pozwalają ponadto na teoretyczne uchwycenie różnic pomiędzy różnymi 

rodzajami obrazów miejskich z obszarów street-art’u, graffiti i wandalizmu. 

Interesująca jest także kwestia ontologiczna, jaka pojawia się w przypadku 

obrazów miejskich, ponieważ pytanie o obraz powraca, kiedy odnosimy się do 

fenomenu malowania obiektów, z którymi spotykamy się podczas naszego 

codziennego życia w mieście. Po okresie pozostawienia na uboczu pytanie: „czym jest 

obraz?“ powraca ze względów socjologicznych, psychologicznych, fenomenalnych, 
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politycznych, filozoficznych. Odpowiedź na nie może już być tradycyjna, proweniencji 

pokantowskiej. Uważam, że jako istotne pojawiają się tu dwa wątki: obraz postrzegany 

jako specyficzna konstrukcja widzialności, z akcentem położonym na widzialność 

jako materia prima, oraz obraz jako efekt wydarzenia, przy czym efekt, który dzieje się i 

wywołuje kolejne ciągi zdarzeń. Zatem obraz stanowi wydarzenie wizualne oraz 

wizualny efekt tego wydarzenia, wydarzenia, które wynika z intencjonalnego gestu. 

Obraz jest zatem wydarzeniową, performatywną konstrukcją fragmentu widzialności, 

która może być badana w ramach estetki formalnej, jak prezentowana przez Lamberta 

Wiesinga. Cenne w perspektywie prezentowanej przez Wiesinga jest to, że podkreśla 

on konstrukcję widzialności od strony ontologicznej. Tym, co zapoznaje jednak jest 

wewnętrzna dynamika widzialności. Dynamika, wydarzeniowość obrazu jest wyrazista 

w przypadku różnych form obrazów miejskich. Postrzeganie obrazu przez pryzmat 

wydarzenia jest teoretycznie płodne. Do takiego podejścia ramy teoretyczne zapewnia 

refleksja Alaina Badiou na temat bytu i zdarzenia a także wspomniana już estetyka 

środowiskowa. 

Wartość obrazu miejskiego, a zwłaszcza obrazu graffiti i śladu wandala jest 

określana przez proces, działanie. Ta wartość niekoniecznie musi mieć komponent 

tradycyjnie estetyczny. Nie symetria, harmonia,  subtelność, wzniosłość, wdzięk, nawet 

nie zawartość konceptualna określa wartość tych obrazów, choć te wartości estetyczne 

mogą być wtórnie do nich odniesione. Istotny jest komponent wydarzeniowy, to, co się 

dzieje: fakt odzyskiwania przestrzeni publicznej, fakt tworzenia, działania samoczynnie, 

nie z obowiązku czy przyzwolenia, fakt pozostawiania śladu, zmieniania przestrzeni 

społecznej, przestrzeni wizualnej pewnej wspólnoty; ciało przesączone adrenaliną i 

kolorem, które maluje obrazy. 

Pragmatyczne ujęcie obrazów miejskich 

Estetyczne zaangażowanie, które proponuje Arnold Berleant, współczesny 

amerykański filozof wyrosły na bazie pragmatyzmu Johna Deweya i europejskiej 

fenomenologii Edmunda Husserla i Maurice Merleau-Ponty‘ego, to perspektywa 

postrzegania sytuacji estetycznej, w której funkcjonuje twórca, dzieło i odbiorca. 

Berlant pisze o „polu estetycznym“ jako o „kontekście przeżycia estetycznego, 

w którym wzajemnie na siebie oddziałują cztery główne czynniki tworzące jedność 

doświadczenia normatywnego: twórczy, przedmiotowy, performatywny 

i wartościujący“1. W tym polu wszystkie podmioty: twórca, dzieło i odbiorca są 

zaangażowane. To zaangażowanie ma charakter integralny, cielesny, somatyczny, 

percepcyjny. Wpisuje się ono w pojęcie doświadczenia obecnego u Johna Deweya. 

W pismach Dewey’a kategorie doświadczenia i praktyki nie są postrzegane jako 

nieuwarunkowane, ale przeciwnie, jako określone przez społeczne, historyczne i 

                                              
1 A. Berleant, Prze-myśleć estetykę. Niepokorne eseje o estetyce i sztuce, przeł. M. Korusiewicz, 

T. Markiewka, red. nauk. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2007, s. 12. 
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kulturowe tło2. W ramach budowanej przez siebie estetyki pragmatycznej Dewey 

postrzega sztukę jako specyficzny rodzaj wzbogacającego doświadczenia człowieka, 

które nie wymaga koniecznie odniesienia do konkretnego obiektu, np. do dzieła sztuki. 

W swojej ostatniej książce, którą poświęcił właśnie sztuce, Dewey nie 

przedstawia wyraźnej definicji sztuki, ale raczej stara się ją pokazać jako specyficzną 

jakość przenikającą nasze codzienne, współczesne doświadczenie3. Wskazuje on, że 

analiza sposobów, w jakie sztuka wpływa na doświadczenie, formuje je i jest w nim 

obecna, umożliwia postrzeganie sztuki w sposób partycypacyjny i somatyczny. Łączenie 

ciała i sztuki w kontekście estetycznego doświadczenia jest linią rozumowania, którą 

podejmuje Arnold Berleant argumentując na rzecz podejścia zajmującego się 

estetycznym zaangażowaniem naszych ciał/umysłów w konkretne środowisko 

powtarzając za Dewey’em, że doświadczenie estetyczne nie ma charakteru tylko 

mentalnego, ale także zmysłowy i „wymaga zaangażowania całego ciała w 

doświadczeniu, które jest totalne, a zarazem integralne”4. 

 Z tej perspektywy unika się poszukiwania jakości estetycznych w przedmiocie, 

nie esencjonalizuje się jakości estetycznych, nie traktuje sztuki jako odrębnego bytu. 

Z tego względu prezentowane podejście może być obszarem, w ramach którego 

można analizować z punktu widzenia estetyki obrazy, które nas otaczają w przestrzeni 

naszego życia, na ulicach naszych miast, tych wielkich i kolorowych, które zyskują 

aprobatę władz miejskich i wspólnot komunalnych ciesząc oko przechodniów, i tych 

małych, nabazgranych gdzieś na murach, odrzucanych z odrazą jako przejawów 

wandalizmu. Obrazów street-art’owych, graffiti i wizualnych efektów działania wandali. 

            Arnold Berleant nie zajmuje się zjawiskiem graffiti ani street-art’u, nie 

odnosi się do kwestii wandalizmu, nawet kiedy zajmuje się problematyką miasta i jego 

estetycznego doświadczania. Jednak jego refleksje dotyczące środowiska i – węziej: 

także miasta jako specyficznego, określonego kulturowo, społecznie, historycznie, 

materialnie środowiska, ujęte w perspektywie antropologicznej, psychologicznej, 

estetycznej określają pole, w ramach którego można w sposób niepowierzchowny 

zastanowić się nad znaczeniem, wartością estetyczną i funkcją w społeczno-materialnej 

tkance miasta obrazów graffiti, street-art’u czy znaków i form drapanych i mazanych 

na różnych powierzchniach przez wandali. Berleant sprzeciwia się przeciwstawianiu 

                                              
2 Na pierwszych stronach Sztuki i doświadczenia Dewey przedstawia piękny przykład estetycznego 

ucieleśnionego doświadczenia, kiedy analizuje Partenon: “Ten, kto pragnie teoretycznie zajmować się 

estetycznym doświadczeniem ucieleśnionym w Partenonie, musi uświadomić sobie, co mieli ze sobą 

wspólnego ludzie, w których życiu się on znalazł, zarówno ci, co byli jego twórcami, jak ci, których 

potrzeby zaspokoił, z ludźmi w naszych własnych domach I na naszych własnych ulicach” – J. 

Dewey, Sztuka jako doświadczenie, przeł. A. Potocki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wydawnictwo  Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 6-7. 
3 J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, dz. cyt., s. 400-424. 
4 A. Berleant, Prze-myśleć estetykę…,dz. cyt.,  s. 67. 
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sobie środowiska i organizmu, starając się przemyśleć ponownie pojęcie środowiska w 

taki sposób, by uwzględniało ono idee inkluzji i ciągłości5. 

Określając swoje stanowisko Berleant tak pisze o ludzkim zaangażowaniu 

i doświadczaniu środowiska: 

[E]stetyka środowiskowa denotuje aprecjacyjne zaangażowanie 

istot ludzkich stanowiące część całościowego kompleksu 

środowiskowego, w którym przeważa wewnętrzne doświadczenie 

zmysłowych jakości i natychmiastowych znaczeń (…). Z tego względu 

estetyka środowiskowa bada środowiskowe doświadczenie 

w bezpośredniej, wewnętrznej wartości mającej wymiar percepcyjny 

i kognitywny6. 

Berleant przedstawia partycypacyjne podejście do przestrzeni naszego życia, w 

których jesteśmy cieleśnie zaangażowani poprzez nasze świadome ciała, postrzegające 

i działające, określające nas samych i nasze otoczenie poprzez czynności i ich 

transformacyjny wpływ na środowisko życia. Z tego względu, chociaż nie odnosi się 

wprost do zjawiska street-artu, graffiti czy wandalizmu to zaproponowane przez niego 

ramy pojęciowe są odpowiednie do refleksji nad nimi. 

Estetyka środowiskowa wskazuje, że każda przestrzeń środowiskowa jest 

przestrzenią działania, a zatem wymaga partycypacji, przez co staje się przestrzenią 

społeczną. Jest to odejście od wizualnej fiksacji w odniesieniu do przestrzeni miejskiej, 

które wymaga podkreślenia multisensorycznego charakteru doświadczania tej 

przestrzeni jako środowiska, które nas angażuje cieleśnie, a nie tylko daje przyjemność 

wzrokową. W ramach tego modelu percepcji środowiska bardzo istotnym elementem 

jest nasze, ludzkie ciało, które jest „organicznym, społecznym, świadomym 

organizmem (…) ujmowanym jako materialny węzeł, który jednocześnie jest 

generatorem i produktem sił środowiskowych“7. 

Zwrócenie uwagi na ciało i cielesne zaangażowanie mające jakość estetyczną 

pozwala na analizę obrazów street-art’owych, graffiti i śladów wandali, ponieważ są 

wykonywane często wynikając z irracjonalnego impulsu, potrzeby, odczuwalnej 

cieleśnie, emocjonalnie i fizjologicznie. Osoby malujące te obrazy, wypowiadając się na 

temat powodów i założeń swojej twórczości, wskazują na wagę cielesnego, 

zmysłowego doświadczenia malowania, kiedy czuć zapach farby, wielkość muru czy 

innego podłoża, które się maluje, to, że się bierze przestrzeń w swoje posiadanie, 

zawłaszcza ją za pomocą gestu estetycznego. 

Wartość estetyczna tego gestu jest oczywiście innym zagadnieniem i nie ulega 

wątpliwości, że tradycyjne wartości estetyczne występują w stopniu wyższym w 

artystycznych muralach na ścianach kamienic niż w graffiti czy wandalizmie. Skupienie 

                                              
5 A. Berleant, Environmental Aesthetics w: Living in the Landscape: Towards an Aesthetics of 

Environment. University Press of Kansas, 1997. 
6 Tamże, [tłum. A. Ł. A.]. 
7 A. Berleant, Chapter II: Models of environmental experience, w: Aesthetics and Environment. Theme 

and Variations on Art and Culture, Ashgate Publishing, Aldershot i Burlington 2005, s. 17-29. 
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się na tradycyjnych wartościach estetycznych stanowi jednak ślepą uliczkę w analizie 

różnicy pomiędzy różnymi rodzajami obrazów miejskich. Jedyne wnioski, do jakich w 

tym kierunku możemy dojść, dotyczą wartości estetycznych murali, konieczności 

przekształcania graffiti w street-art i wyrugowania wandalizmu z naszego otoczenia. 

Do analizy niewątpliwie istniejącej i wyraźnej różnicy pomiędzy różnymi formami 

obrazów na ścianach naszych miast, przydatne są modele doświadczenia 

środowiskowego, które omawia Berleant w książce Aesthetics and Environment. Theme 

and Variations on Art and Culture z 2005: psychologiczny model oparty na 

przeciwstawieniu widza i zewnętrznego środowiska oraz kontekstualny model 

zajmujący się społeczno-historyczno-materialnym polem doświadczania przez 

organizm nie wyróżniony z kontinuum środowiskowego8. 

Street-art, który przybiera często formę festiwalową i jest realizowany za zgodą 

władz miejskich, ma charakter bardziej tradycyjny, odnoszący się do tradycyjnej estetyki 

i uznawanych przez nią wartości, a także reprezentuje wizualny model podejścia do 

przestrzeni miejskiej. Jego siła społecznej transformacji ma zatem ograniczony zasięg i 

formę realizacji, wpisując się raczej w praktyki upiększania, uatrakcyjniania fasad 

budynków miejskich w taki sposób, by współgrały z otoczeniem i wywoływały 

estetyczną, wizualną satysfakcję. 

Natomiast graffiti i wandalizm są obszarami, w których realizowane jest 

w sposób radykalny estetyczne zaangażowanie w tkankę miejską i estetyczne 

doświadczenie przestrzeni miejskiej, przekraczające granice tradycyjnych pojęć piękna, 

wzniosłości, subtelności, symetrii czy harmonii, ponieważ każdy obiekt i każdy obraz na 

budynkach emituje pewnego rodzaju energię w otaczającej go przestrzeni, a ta aura 

wpływa na osoby w jego sąsiedztwie. Obrazy nie tylko muszą czy powinny sprawiać 

nam estetyczną, wizualną przyjemność, ale ich obecność może zarówno wywoływać 

spokój lub niepokój, dawać poczucie bezpieczeństwa lub opresji, zapraszać lub 

odstraszać, odpowiadać naszym oczekiwaniom lub onieśmielać. 

W tym momencie podkreślam wydarzeniowy charakter obrazu miejskiego, 

ponieważ jest to wydarzenie estetyczne, wydarzenie wizualne zachodzące w pewnej 

sytuacji estetycznej.  W to wydarzenie jest zaangażowana jest osoba malująca na 

ścianach miejskich. Wydarzeniowy charakter relacji z powstającym obrazem jest 

zauważalny we wszystkich wyróżnionych przeze mnie rodzajach obrazów miejskich: 

street-art’owych, graffiti, wandali. Dla przykładu hiszpańska street-artystka Chinarte, 

przedstawia swoją relację z malowanym przez nią obrazem jako dialog, jaki nawiązuje 

ze ścianą: 

„Malarstwo jest ważną częścią̨ mojego zżycia, ale ściślej rzecz biorąc 

najważniejsze są̨ momenty, gdy maluję, działanie artystyczne, które przekształca dane 

miejsce w przestrzeń́ artystyczną, w której można poczuć́ przepływ energii. Jedną z 

                                              
8 Tamże. 
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rzeczy, które najbardziej mi się̨ podobają̨ od czasu, gdy maluję, to dialog, który 

nawiązuję ze ścianą. Jest on dla mnie czymś magicznym“9. 

Chinarte do swojej działalności odnosi się jako do malarstwa, którego forma, 

technika i sposób oddziaływania najbardziej odpowiada jej wrażliwości, zarówno 

artystycznej, jak i miejskiej, tj. wyczuleniu zmysłowemu na przestrzeń miejską. Można 

próbować analizować takie jej podejście, niepopularne wśród graffiterów, nielegalnych 

bomberów i malujących rooftopy (ściany umieszczone pod dachami budynków) czy 

pociągi metra, jako wynikające z artystycznego wykształcenia uzyskanego przez 

Vanessę Abalos Galaz alias Chinarte na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie 

Kastylia-La Mancha w Cuenca. Nie jedna Chinarte jednak maluje miejskie ściany 

mając artystyczne wykształcenie. Są też przypadki, kiedy street-bomberzy studiują 

malarstwo. Oni w inny sposób określają swoją relację z ich działalnością malowania, 

choć także jest to perspektywa wydarzeniowa, tylko że znacznie silniej osadzona w 

określonym kontekście miejskim. To, co jest im wspólne to podejście somatyczne, 

oparte na świadomym, działającym i percypującym ciele. Marcin Papis, alias Krazz86 w 

następujący sposób wypowiada się na temat doświadczania sytuacji nielegalnego 

malowania graffiti: 

Nielegalne malowanie wyczula nasze zmysły, uczy widzieć 

i słyszeć to czego inni nie zauważają. Rozwija warsztat: trzeba malować 

szybko i bez poprawek mieszcząc się w kilku minutach; uczy działać 

zachowując spokój w ekstremalnych warunkach. Co jest ważne przy 

wyborze miejsca? Przede wszystkim widoczność malowanej ściany, co 

wiąże się również z poziomem trudności, gdyż malowanie w centrum 

miasta jest o wiele trudniejsze i bardziej niebezpieczne niż w 

pozostałych dzielnicach: więcej ludzi, samochodów i policji10. 

Kiedy natomiast pomyślimy o zjawisku wandalizmu, to komponent 

wydarzeniowy jest oczywisty a środowisko miejskie niezwykle istotne nie jako tło, ale 

jako przestrzeń życia i działania, której wandale stają się̨ aktywnymi użytkownikami, 

gdyż nie wystarcza im bierna rola użytkowników i obserwatorów11. W ich aktach agresji 

wobec opresyjnej i pełnej zakazów przestrzeni miejskiej zauważalna jest kontestacja 

nieadekwatnych już dziś norm estetycznych. Jak wskazują działacze grupy vlep[v]net 

wandalizm może stawać́ się̨ nawet czasem: 

                                              
9 Chinarte w wypowiedzi video w ramach wizualnej korespondencji z duetem graffiterek z Chile Abusa 

Crew. Video02Chinarte-Abusa Crew w publikacji multimedialnej Burząc Mury Graffiti, red. nauk. A. 

Łukaszewicz Alcaraz, Wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2014. 
10 M. Papis, Graffiti jako odzyskiwanie przestrzeni publicznej, praca licencjacka pod kierunkiem 

dr A. Łukaszewicz Alcaraz, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Akademia Sztuki w Szczecinie, Szczecin 

2015, s. 11-12. 
11 Postwandalizm [online] Notes na 6 tygodni nr. 60 Warszawa 2005 

[za:] http://www.old.funbec.eu/upload/pdf/notes60_internet.pdf , data dostępu 06.02.2005, s. 102. 

 

http://www.old.funbec.eu/upload/pdf/notes60_internet.pdf
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narzędziem politycznego, a nawet metafizycznego wyzwolenia. 

Łamanie pozornie banalnych miejskich zakazów wyzwala do dalszych 

rewolucyjnych gestów na wielu innych płaszczyznach życia. Oczywiście 

my skupiamy się̨ głównie na miesicie i chcemy pokazać́, że najtwardsze 

miejskie regulacje wymagają̨ rozpuszczenia, tak, żeby magma mogła 

poddać́ się̨ ponownemu wymodelowaniu przez pulsującą energię życia 

społecznego12. 

Wydarzenie obrazu miejskiego przez pryzmat rozważań Alaina Badiou 

Wydarzeniowy charakter obrazów miejskich można ująć koncepcyjnie przez 

pryzmat teorii współczesnego francuskiego filozofa Alaina Badiou. Obrazy miejskie są 

bowiem nierozerwalnie związane z działaniem podmiotu (agency), z wydarzeniem, a 

podmiot malujący jest możliwym podmiotem (eventual-subject), w rozumieniu Badiou, 

ponieważ ̇ przekształca siebie samego lub siebie samą, oddziałując na swoje otoczenie 

(z tego tez ̇ względu jest faktycznie rewolucyjnym podmiotem). Osoba malująca, 

rysująca czy drapiąca ostrym narzędziem jakieś znaki na obiektach w przestrzeni 

publicznej, ulega przemianie i zmienia jednocześnie rzeczywistość́, jednak w 

rozumieniu Badiou nie on lub ona jest podmiotem sztuki. Faktycznym podmiotem 

sztuki jest dzieło powstające w relacji pomiędzy wydarzeniem a światem, która nie ma 

charakteru bezpośredniego, ponieważ ̇ mamy tu do czynienia pewną częścią̨ 

wydarzenia, jaką jest ślad, znak, symptom pozostający po wykonaniu pewnego 

intencjonalnego gestu, oraz z pewną częścią̨, a nie totalnością̨ świata. Osoba tworząca 

obraz w przestrzeni miejskiej jest zatem podmiotem ulegającym przemianie, 

podmiotem rewolucyjnym, dzięki którego lub której działaniu następuje zmiana, nie 

będąc jednocześnie podmiotem sztuki, a ewentualnie – w przypadku realizacji istotnej 

miary – tą częścią̨ sztuki, która się̨ czynnie poświecą13. 

Badiou przeciwstawia się̨ ujęciu artysty i artystki jako podmiotu sztuki, ponieważ ̇ 

wówczas sztuka nie miałaby charakteru (względnie) autonomicznego, ale musielibyśmy 

ją uznać́ za osobistą, indywidualną ekspresję14. Rozwiązanie pośrednie, w którym 

uznajemy ekspresję za przynależącą pewnej wspólnocie, Badiou uznaje za zrozumiałą 

ze względu na konieczność́ przeciwstawiania się̨ abstrakcyjnej formie uniwersalizacji 

przynależnej współczesnej globalizacji, w której uniwersalny jest kapitał, komunikacja, 

władza. Tym, co powinno być́ przeciwstawiane przez współczesną sztukę̨, jest 

uniwersalność́ prawdy i kreacji15. Na tym tez ̇ polega odpowiedzialność́ społeczna i 

polityczna współczesnej sztuki, która powinna być́ „kreacją nowego rodzaju wolności 

                                              
12 Tamże, s. 98. 
13 „The artist is the sacrificial part of art. It’s also, finally, what disappears in art” – A. Badiou, Fifteen Theses 

on Contemporary Art, w: „lacanian ink.” Vol. 23, Spring 2004 [za:] http://www.egs. edu/faculty/alain-ba- 

diou/articles/fifteen- -theses-on-contempo- rary-art 
14 „Second thesis: Art cannot merely be the expression of a particularity (be it ethnic or personal). Art is 

impresonal production of a truth that is addressed to everyone“ – Tamże. 
15 Komentarz do drugiej tezy na temat sztuki współczesnej – Tamże. 

 



Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here. 

  „Kultura i Historia” nr 30/2016 

ISSN 1642-9826 
9 

poza demokratyczną definicją wolności”16 poprzez tworzenie nowych możliwości oraz 

nowego paradygmatu podmiotowości opartego na kreacji niekoniecznie 

indywidualnej. Osoby tworzące obrazy w przestrzeni miejskiej często pozostają̨ w 

anonimowości, często malują̨ wspólnie, nie wyodrębniając przynależących 

poszczególnym jednostkom części (nie prywatyzując ich), czyli faktycznie znikają̨ w tym 

wydarzeniu, jakim jest malowanie ścian. Malowanie w środowisku miejskim, 

w przestrzeni miejskiej jest wykonywaniem pewnych intencjonalnych gestów, które 

pozostawiają̨ po sobie wizualne ślady. Bardzo zatem odpowiednia jest w odniesieniu 

do nich formuła zaproponowana przez Badiou wskazująca na relację pomiędzy 

pewnym wydarzeniem pozostawiającym ślad a tą częścią̨ materialnego świata, jaką jest 

ściana, którą artyści i artystki zawłaszczają̨, czyniąc ją pustą przestrzenią. 

Obrazy miejskie są i ich nie ma, przekraczają̨ granicę pomiędzy istnieniem 

i jawieniem się ̨ (being and appearaning), są zatem rozłącznymi ̨ syntezami, czy 

paradoksalnymi połączeniami, wykraczającymi poza system logiki formalnej 

i paradygmatu identyczności. Będąc paradoksalne, jawiące się̨, zdarzeniowe, znikające, 

zmienne, wariacyjne, obrazy miejskie jako rodzaj rysunku w ujęciu Badiou są 

nierozłącznie związane z kobiecością̨ jako tym, co wykluczone z dyskursu słowa, prawa, 

pieniądza, władzy, Imienia ojca, prawdziwej reprezentacji i odpowiednich wartości 

estetycznych. Nie są one bowiem nastawione na imitację czy reprezentację (w 

zdecydowanej większości), ale są „istnieniem wielości bezpośrednio jawiącej się̨ w 

świecie”17. 

Artystyczne wydarzenie, jakim niewątpliwie jest malowanie/rysowanie obrazów 

miejskich, jest zdaniem Badiou potwierdzającym podziałem/rozłamem (an affirmative 

split)18 podziałem w obszarze chaotycznej zmysłowości tworzącym możliwość́ nowych 

form. Tego tworzenia nowych form nie należy jednak mylić́ z kapitalistycznym 

pożądaniem nowości, która nie jest radykalną nowością̨, ale modyfikacją – 

powtórzeniem uwzgledniającym pewnego rodzaju różnicę. Mamy tu do czynienia z 

radykalną nowością̨, która nadaje nowe nazwy, nowe imiona, która tworzy nowy 

podmiot, nieoparty ani na redukcji do cielesności, ani na jej wykluczeniu. W tej nowej 

podmiotowości osoba malująca uczestniczy poprzez swoje działanie, które zmienia 

daną przestrzeń́, a przez to także jego lub ją samą. 

Myślenie w tych kategoriach na temat obrazów miejskich pozwala ująć ́

poszczególne „malunki” nie jako rzeczy, co jest karkołomnym zadaniem, jako że są̨ one 

nierozdzielne względem ich materialnego podłoża, niebędącego neutralnym płótnem 

czy ekranem, ale konkretną rzeczą̨, służącą czemuś́, która została pomalowana. Mamy 

zatem stający się̨ możliwy podmiot (eventual-subject), którego wydarzeniowość́ 

wymaga współdziałania z konkretną materialnością̨ w sposób̨ przekształcający. Tym 

                                              
16 Komentarz do piętnastej tezy na temat sztuki współczesnej: „I think of artistic creation as the creation 

of a new kind of liberty which is beyond the democratic definition of liberty“ – tamże [tłum. A. Ł. A]. 
17 „(…) there is no question of imitation or of representation. The existence of a multiplicity is directly 

appearing in a world, with a new measure of the intensity of this appearing“ – A. Badiou, Drawing [w:] 

„lacanian.ink“, Vol. 28, Autumn 2006, [tłum. A. Ł. A]. 
18 Por. A. Badiou, The Subject of Art, w: „The Symptom. Online Journal for lacan.com” Vol. 23, Spring 2004 

[za: www.lacan.com.symptom6_articles/badiou.html] 
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zaś́, co pozostaje po wydarzeniu, po momencie, po chwili malowania, jest wizualny 

efekt pewnego intencjonalnego gestu, gestu, nakierowanego na przekształcenie 

rzeczywistości, środowiska miejskiego, symbolicznej produkcji i dystrybucji znaczeń́. 

Widzialność obrazu miejskiego 

Obraz miejski stanowi intencjonalne wydarzenie wizualne oraz wizualny efekt 

tego wydarzenia i jako taki jest performatywną konstrukcją fragmentu widzialności. 

Z tego względu zasadnym jest refleksja nad performatywnością formy i struktury 

obrazów miejskich a nie tylko nad ich wartością reprezentacji, zwłaszcza że w 

przypadku obrazów miejskich jesteśmy poza obszarem historii sztuki i niezależni od 

wymogów tradycyjnie stawianych sztuce. W obszarze Europy był to przede wszystkim 

wymóg prawdziwego przedstawienia, odpowiedniej reprezentacji. Jednak wśród 

obrazów miejskich nie jest istotne, by przede wszystkim przedstawić fragment 

rzeczywistości. Istotna jest cielesna ekspresja i poczucie zmiany przestrzeni 

(czasoprzestrzeni) wokół nas poprzez wizualną zmianę ścian, murów, bram, pociągów. 

Wszystkie rodzaje obrazów miejskich niewątpliwie powstają intencjonalnie. Są 

to celowo malowane obrazy bez ram, wpisujące się w tkankę miejską. Wizualność tych 

obrazów współgra z ich taktylnością, ponieważ są one częścią obiektów przestrzeni, w 

której się poruszamy i ich faktura, podłoże ma znaczenie dla zmysłu dotyku, jak również 

dla naszej świadomości znaczeń znaków i symboli malowanych na klatkach 

schodowych, bramach, elewacjach, pociągach. Ponadto tych obrazów doświadczamy 

w przestrzeni miejskiej, głośnej i frenetycznej, o określonym zapachu. Zatem 

doświadczenie ich ma charakter integralny pod względem zmysłowym, nie jest czysto 

wizualne. Idąc ulicami miasta napotykamy obrazy miejskie, nadarza się nam spotkać 

obraz miejski. Przechodząc obok niego wchodzimy w pewną sytuację, a zobaczenie go 

można określić mianem wydarzenia, analogicznego do wydarzeniowego charakteru 

jego powstania. 

Performatywna konstrukcja wizualności jaką jest obraz miejski jest poddawalna 

analizie nie pod względem reprezentacji, ale ekspresji i formy. Wagę analizy formalnej 

wskazuje współcześnie niemiecki filozof i estetyk Lambert Wiesing, która pojawia się w 

odpowiedzi na podstawowe pytanie względem obrazu: „Dlaczego człowiek ogląda 

obrazy nawet wtedy, gdy ich treść wydaje się mało ważna, a nawet jest rzeczywiście 

banalna?“19. Odrzucając treść, reprezentację i chęć zyskania jakiejś wiedzy na temat 

świata za pomocą obrazów, Wiesing dochodzi do absolutyzacji powierzchni obrazu, 

której struktura tak silnie na nas wpływa. Wiesing proponuje ująć powierzchnię obrazu 

(rozumianą jako czysta widzialność oderwana od materii) jako sieć immanentnych 

relacji, planimetryczną strukturę. Sieć traktuje on metaforycznie przez pryzmat frazy 

Maurice Merleau-Ponty’ego, że: „Malarz [abstrakcyjny – przyp. A. Ł. A.] jest jak rybak, 

                                              
19 L. Wiesing, Widzialność obrazu. Historia i perspektywy estetyki formalnej, przeł. K. Krzemieniowa, 

Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 198. 
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co wyrzuca ryby, a zachowuje sieć“20. Jest to sieć relacji o określonej strukturze, przy 

czym nie jest to tylko ornament21. Takie ujęcie obrazu, które nie nakłada na niego 

wymagań dotyczących ram, miejsc i form ekspozycji, obrazu, który nie musi nic 

przedstawiać, reprezentować otwiera analizę estetyczną na obrazy street-art‘owe, 

graffiti i ślady wandali od innej strony, niż czyni to estetyka środowiskowa 

proponowana przez omówionego powyżej Arnolda Berleanta i od innej niż analizy 

ontologiczne Alaina Badiou. Można dzięki temu otwarciu poddać analizie te obrazy 

pod względem formalno-estetycznym. 

Obrazy miejskie oglądamy nie po to, by coś poznać, poprzez jego trafną 

reprezentację. Oglądając obrazy miejskie nie uczestniczymy w życiu muzealnym 

i galeryjnym wykazując swój status społeczny. Obrazy miejskie oglądamy, ponieważ się 

z nimi spotykamy, znajdujemy się razem w pewnych sytuacjach i wydarza się spotkanie. 

Jednak poza stroną wydarzeniową i pragmatyczną warto zwrócić uwagę na samą 

tkankę obrazów powstających na różnych podłożach: murach, blachach, tworzywach 

sztucznych, w które się wtapiają, z którymi kontrastują, które przekształcają lub 

oszpecają za pomocą środków estetycznych, obrazowych. Dlaczego patrzymy się na 

miejskie obrazy nawet wtedy, gdy ich treść wydaje się mało ważna, a nawet jest 

rzeczywiście banalna? 

 Metoda filozoficzna Wiesinga, sytuująca się na granicy pomiędzy estetyką 

formalną a fenomenologią, pozwala na refleksję nad obrazami miejskimi w ich warstwie 

wizualnej, ponieważ ma na celu uchwycenie bytu obrazu i odnajduje go w czystej 

widzialności, o określonej strukturze i celowo ukształtowanej. Analizując pisma 

estetyków formalnych takich jak Konrad Fiedler czy Heinrich Wolffin, wskazuje on na 

wagę formy symbolicznej, która stanowi narzędzie poznawcze. Perspektywy i sposoby 

widzenia stanowią treść formy symbolicznej, formy oglądu. „(…)[O]brazy dysponują 

pewną wartością znaczeniową, która pokrywa się z nadawaniem formy 

(Formgebung)“22.  Takie podejście do obrazu jest odpowiednie w przypadku obrazów 

miejskich, ponieważ ich formy są znaczące poza wartością semiotyczną, poza określoną 

treścią poznawczą. Obrazy miejskie stanowiąc wyraz oglądu rzeczywistości miejskiej, 

miejskiego środowiska, stanowią interesujący materiał badawczy do prób zrozumienia 

percepcji miasta przez ludzi w nim żyjących. Struktura, forma, kolor obrazów 

powstających na autobusach, pociągach, w metro, na ścianach kamienic, ale też na 

klatkach schodowych, garażach, przystankach komunikacji miejskiej mają znaczenie i 

wywierają wpływ na odbiorcę, kształtując postrzeganie otoczenia. Te obrazy stanowią 

razem z nami samymi żywą część organizmu miasta, same będąc nieustannie in statu 

nascendi, obecne, ale zamalowywane, usuwanych, nakładające się na inne w formie 

palimsestu. 

                                              
20 M. Merleau-Ponty, Proza świata. Eseje o mowie,oprac. S. Cichowicz, Czytelnik, Warszawa 1976, s. 178. 
21 L. Wiesing, Widzialność obrazu. Historia i perspektywy estetyki formalnej, dz. cyt., s. 316. 
22 Tamże, s. 203. 
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Zakończenie 

Podsumowując zaprezentowane rozważania chcę wskazać na ich nadrzędny cel, 

którym jest wykazanie, że obrazy street-art’ystyczne, graffiti i ślady wandali mogą być 

poddane refleksji filozoficznej, w warstwie ontologicznej, pragmatycznej i estetycznej, 

że nie są tylko przejawem zjawiska będącego przedmiotem badań socjologów i 

psychologów. Proponuję zatem pewną nobilitację tych obrazów i zarysowuję możliwe 

przestrzenie ich analizy filozoficznej. Jest jednak jeszcze druga strona mojego 

zamierzenia, drugi cel, jaki mi przyświeca, a jest nim przedefiniowanie tradycyjnego 

pojęcia obrazu w horyzoncie wydarzeniowości i performatywności. Optuję za szerokim 

pojęciem obrazu, to znaczy traktuję jako obrazy wszystkie wykonane przez człowieka 

fragmenty widzialności, a zatem wliczam do pojęcia obrazu poza obrazami 

sztalugowymi, ściennymi, analogowymi także obrazy techniczne, medyczne, obrazy na 

przedmiotach rytualnych, na ciałach ludzi, obrazy cyfrowe nie będące dziełami sztuki. 

Odnoszę się zatem do całego obszaru artefaktów. Wykluczam jednak z pojęcia obrazu, 

którym się posługuję, obrazy senne, marzenia, wspomnienia, halucynacje itp. 

Filozoficzna analiza obrazów powstających na ścianach miejskich zmusza do 

redefinicji pojęcia obrazu i metod jego analizy, wskazując na wagę relacji pomiędzy 

twórcą,  nośnikiem i odbiorcą, która jako taka określa każdorazowo tożsamość dzieła/ 

obrazu. W takiej perspektywie znaczenia nie są trwale związane z nośnikiem, ale 

powstają w konkretnych sytuacjach, w relacji do jej elementów (nośnik, twórca i/lub 

odbiorca). Otwarcie analiz estetycznych na te obrazy może zatem nas doprowadzić do 

ujęcia sytuacji naszych spotkań z obrazami jako wydarzeń, w których uczestniczymy 

jako zaangażowane osoby w konkretnym środowisku. 
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Abstract: The new Old Market in Lodz – the failed place 

The Old Market is an idiosyncratic place in Lodz. It was a centre of the old city 

inhabited by Jews, it became a part of the Litzmannstadt Ghetto established by Nazis 

occupiers and partly demolished at the end of the II World War. After the war, during 

the time of communism, it was razed to the ground and next rebuilt. The Old market, 

however, has never retrieved it’s former function and it is hard to say, what role it plays 

today. Aesthetical analysis helps us to understand why the new Old Market is a failed 

project, a place, which is not frequently visited by inhabitants of the city and not 

attractive for tourists. This paper tries to demonstrate that rebuilding itself does not 

mean the revitalization and that people are the most important factor, which makes 

the identity of the place. 

Key words: Lodz- City Planning,  Old Market in Lodz, Revitalization, Aesthetic 

Aspects of Public Space 

 

 

 

Nazwa Stary Rynek, którą możemy odnaleźć na mapie niejednego miasta, 

wywołuje bardzo określone konotacje. Spodziewać się możemy, że jest to znajdujący 

się na przecięciu głównych ulic plac, prawdopodobnie targowy, ciasno zabudowany 

wokół domami prywatnymi i budynkami użyteczności publicznej.  Z doświadczenia 

wiemy, że może być wśród nich ratusz, kościół, sporo sklepów i punktów 

gastronomicznych w parterowej części domów. Jeśli zaś nazwano go „starym”, to 

znajduje się w zabytkowej części miasta, a okalające go kamienice będą 

prawdopodobnie reprezentacyjnymi domami mieszczańskimi o zróżnicowanym, 

ciekawym zdobnictwie1. Spodziewać się też możemy, że jest on miejscem gwarnym, 

uczęszczanym przez mieszkańców i turystów2. Łódzki Stary Rynek tylko pozornie spełni 

nasze oczekiwania i możemy być zaskoczeni tym, że mimo urbanistycznej formy i 

struktury, brakuje w nim tej treści, która wypełniać powinna ów, z definicji, „centralny 

plac miasta”. 

Po skrótowym opisie historycznym przedwojennego rynku chciałabym wskazać, 

dlaczego powojenny, odbudowany Stary Rynek jest nieudanym projektem – tzn. nie 

stanowi miejsca. Szczególnie zwrócić chcę uwagę na estetyczny wymiar tego problemu. 

Od razu muszę też zastrzec, że określenie estetyczny będę tu rozumieć jako 

                                              
1 Por. np. B. Krasnowolski , Z badań nad rynkami i placami w planach urbanistycznych i programach 

lokacyjnych miast małopolskich, „Wratislavia Antiqua. Studia z dziejów Wrocławia”, T.13, 2011, 

s.174;  http://wratislavia.archeo.uni.wroc.pl/13-tom/13.pdf 
2 Marc Augé pisząc o miejscu antropologicznym wymienia m.in. skrzyżowanie-plac, na którym „ludzie 

się mijają, spotykają i gromadzą” , M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii 

hipernowoczesności, PWN, Warszawa 2011, s.37. 
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„aistetyczny” – zmysłowy, polisensoryczny oraz kinestetyczny, związany z ruchem i 

życiem. Otóż to, czego brakuje nowemu rynkowi staromiejskiemu to właśnie inne 

jakości zmysłowe poza wizualnością. Co więcej chcę ukazać, że ta wielozmysłowość nie 

musi być rozumiana jako powierzchowne percypowanie dźwięków, zapachów, 

widoków, ale jest powiązana z jednej strony z historycznością czy inaczej z „genius loci” 

miejsca, a z drugiej, z obecnym jego funkcjonowaniem. 

Łódź to miasto  specyficzne, o trudnej historii, wielokulturowej kiedyś tradycji, 

które mimo, iż prawa miejskie, nadane przez Władysława Jagiełłę, posiada już od 1423 

roku, miastem stało się w pełnym tego słowa znaczeniu, i z wszelkimi tego słowa 

konsekwencjami, dopiero w XIX wieku. W 1820 roku Rajmund Rembieliński, prezes 

komisji Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przekształceniu rolniczej osady 

w ośrodek przemysłu włókienniczego. Rynek, który był rzeczywistym centrum osady 

już na początku jej istnienia, od  wieku XVI był miejscem osiedlania się ludności 

żydowskiej. W 1825 roku władze carskie ustanowiły rewir żydowski właśnie przy Starym 

Rynku. I choć po zniesieniu rewiru w przeciągu kilkudziesięciu lat rozwoju Łodzi bogaci 

Żydzi posiadali w całym mieście niemalże 1/3 wszystkich budynków, to Stary Rynek 

zasiedlony był dalej w 100% przez ubogą ludność żydowską. Pełnił on przede 

wszystkim funkcje usługowe i handlowe, jak zresztą całe Stare Miasto, w którym każdy 

placyk i ulica służyły robieniu drobnych interesów. Lajb Praszkier w dzieciństwie 

mieszkający w Łodzi opowiadał: „Trzeba było zobaczyć to Stare Miasto, tę biedotę. Ten 

puls życia. Handel. Hurtownie. Na Łagiewnickiej, na Pieprzowej. Tam był też duży rynek, 

nazywał się Jojne Pilicers płac, gdzie stały budki z chlebem. Między Wolborską 20 

a Wschodnią 2 był Szachemark. Tam mógł pan kupić używany garnitur albo stare buty, 

podzelowane i zrobione na nowe, które po dwóch tygodniach się panu rozleciały. 

Starzyna. Dalej były hale drobiu. Tam później było już bardzo ciasno, to wybudowali 

jeszcze jedną halę na rogu Północnej i Wschodniej. Po drugiej stronie, tam gdzie jest 

teraz pusty plac, były ryby. Obok na dołku, były stoiska ze śledziami. Pan sobie 

wyobraża, ile tych śledzi było. każdy miał po 10-20 beczek, uliki, nie uliki, matjasy, co 

pan chce. Na Wschodniej znowuż były jatki, jak się schodziło w dół Wolborskiej, bo ta 

ulica schodziła w dół. A nad Łódką były meble”3. 

Po pierwszej wojnie światowej na wyznaczonym w pobliżu Starego Rynku 

nowym placu powstał, tzw. Bałucki Rynek, na który przeniosły się wszystkie kramy, zaś 

Stary Rynek zagospodarowano jako skwer. Posadzono drzewa i wyznaczono aleję po 

przekątnej placu. Niektóre źródła podają, że przyczynił się do tego działacz  Bundu, 

Efraim Łazar – czyli Froim Luzer, który  niejednokrotnie przemawiał na rynku4. Stąd 

nazywano ten skwer Froim Luzer gurten. Rynek zyskał nowe funkcje: rekreacyjną, 

społeczną i komunikacyjną, gdyż przy zachodniej pierzei przystawał tramwaj. 

Jako centrum dzielnicy żydowskiej Stary Rynek wszedł w czasach hitlerowskiej 

okupacji w skład getta (LItzmannstadt Ghetto) wydzielonego w lutym 1940 roku. Rynek 

jak i całe Stare Miasto zamienione w getto było miejscem szczególnego doświadczenia. 

                                              
3 Spodenkiewicz, Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska – ludzie i miejsca, wyd. 2, Łódzka Księgarnia 

Niezależna, Łódź 1999, s.31. 
4 Tamże, s. 29-30. 
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Tłok, ścisk, smród wywożonych fekaliów to codzienność getta, spowodowana 

zasiedleniem na zaledwie 4 km kwadratowych ponad 160 tys. ludzi.  Duża część 

budynków getta stoi do dziś świadcząc o warunkach, jakie tam wtedy panowały. Łódź 

była miastem budowanym szybko, z wąskimi ulicami w centrum, niskimi kamienicami 

o płytkich fundamentach, małą ilością zieleni. W getcie przeważały domy z 

mieszkaniami jednoizbowymi, bez kanalizacji i bieżącej wody5. Władze niemieckie 

planowały wyburzenie starego miasta  i stworzenie tu nowoczesnej dzielnicy 

mieszkaniowej (nie zapominajmy, że Łódź była wcielona bezpośrednio do III Rzeszy, 

Niemcy budowali więc dla siebie6). Planów nie zrealizowano, ale wyburzenia na terenie 

getta były już spore, zlikwidowano tu ok. 35 tys. izb7. 

Po wojnie idea przewietrzenia miasta  – poszerzenia ulic i wprowadzenia zieleni, 

stała się najważniejszym celem urbanistycznym. Bałuty miały stać się nowoczesną 

dzielnicą z nowymi domami dla 40 tys. mieszkańców składająca się z 5 osiedli 

robotniczych. Dodatkowo w granicach Starego Miasta planowano zbudować osiedle 

pod tą sama nazwą z centralnym Starym Rynkiem. Miało to być reprezentacyjne 

miejsce ważnych manifestacji, pochodów, ale i cel spacerów. W budynkach 

zamykających Rynek z czterech stron miało znajdować się Starostwo Północne, Rada 

Narodowa oraz Archiwum Miejskie. Wszystkich planów jednak nie zrealizowano, 

zabudowano trzy pierzeje rynku a ostatnia, południowa pozostała otwarta na nowo 

założony Park Staromiejski. Nie przeniesiono tutaj żadnych ważnych instytucji 

państwowych. Doktryna „socjalistyczna w treści, narodowa w formie” w zabudowie 

Starego Rynku uwidaczniać się  miała poprzez nawiązanie do renesansowej formy 

arkad. „Ryszard Karłowicz, kierownik zespołu projektowego sugerował konieczność 

projektowania »nowych zabytków« dostosowanych do skali otoczenia i 

odpowiadających  nowej socjalistycznej treści, nawiązujących równocześnie do 

najlepszego okresu w architektonicznych dziejach miasta – klasycyzmu”8. Pozbawione 

niemal detalu budynki z podcieniami i ciągnącym się nad nimi gzymsem miały być 

połączeniem nowoczesności z tradycją. Budynki są ujednolicone, jedynym 

nawiązaniem do starej zabudowy była ich skala. Jak opisuje Aleksandra Sumorok: 

„powstał nowy »stary« plac odznaczający się jednak powściągliwością w stosowaniu 

detalu, o skromnej, nieprzeskalowanej formie, przez co emanującej spokojem, nie zaś 

teatralną fasadowością. Drobna skala, kameralność, zabytkowy charakter osiedla 

                                              
5 Ów brak podziemnej kanalizacji uniemożliwiał mieszkańcom getta komunikację z resztą miasta. 
6 Łódź stanowiła wraz z Poznaniem i Kaliszem trzon tzw. Kraju Warty (Warthegau). 
7 P. Gryglewski, R. Wróbel, A. Ucińska, Łódzkie budynki 1945-1970, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 

2009, s. 43. 
8 Tamże, s. 53. Klasycyzm nie jest jednak stylem przeważającym w łódzkiej architekturze, Łódź bowiem 

intensywnie budowała się u schyłku klasycyzmu, dlatego większość budynków XIX –wiecznych jest 

eklektyczna. Przykładem klasycystycznej architektury jest Biała Fabryka Ludwika Geyera, 

innym  były  jatki zaprojektowane przez Henryka Marconiego, przy Starym Rynku wyburzone po wojnie 

(sic!). Wypowiedź Karłowicza potwierdzała tylko założenia doktryny socrealizmu dyktowanego przez 

Związek Radziecki.  Por. A. Sumorok, Architektura I urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego, 

Neriton,  Warszawa  2010, s. 43. 
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Staromiejskiego, a zwłaszcza części zlokalizowanej wokół Starego Rynku, zostały 

osiągnięte bez bezpośredniego odwoływania się do historyzującej ornamentyki”9. 

Tak powstał nowy Stary Rynek, nie będący rekonstrukcją czy kontynuacją, lecz 

próbą ukonstytuowania miejsca, które nie tyle odkrywało, co zakrywało swoją 

prawdziwą historię, i przez wiele lat stanowiło miejsce „niepamięci”. Nie ma 

wątpliwości, że nowa zabudowa Starego Rynku wyraża jednolitą myśl architektoniczną 

a jej opis może wskazywać na udaną realizację. Z punktu widzenia jednak teorii miejsca, 

sama wizualna wartość tego założenia nie przesądza o jego funkcjonowaniu jako 

miejsca. Jeśli z wielu teorii miejsca przedstawianych przez teoretyków i architektów 

wydestylujemy te najważniejsze, jak : 

o relacje pomiędzy ludzkimi działaniami, koncepcjami oraz fizycznymi 

atrybutami miejsca (David Canter)10  

o dramatyzacja aspiracji, potrzeb, funkcjonalne rytmy osobistego 

i grupowego życia (Yi-Fu Tuan)11  

o czytelność struktury, choreografia ulicy, autentyczność działań 

i doświadczeń ( Magdalena Żmudzińska-Nowak)12  

o odniesienie do wydarzenia, mitu, historii (Marc Augé)13  

to zauważymy, jak ważny staje się ów ludzki, doświadczeniowy charakter 

miejsca. Ujmuje to trafnie Arnold Berleant pisząc : „Materialna forma, zmysłowe 

postrzeganie i społeczne lub osobiste znaczenie mogą wspólnie tworzyć specjalne 

percepcyjne doświadczenia estetycznego zaangażowania, które odróżnia miejsce od 

prostego położenia geograficznego”14. 

Spójrzmy więc pod tym kątem na przedwojenny i powojenny rynek. Zdjęcia 

Starego Rynku sprzed lat 20-tych XX wieku ukazują zawsze ten sam widok – pełnego 

handlarskich budek, zatłoczonego placu tętniącego życiem. Architektura nie 

przyciągała wzroku, było to kilkanaście murowanych kamienic, zwykle 

jednopiętrowych, które tylko z grzeczności nazywano klasycyzującymi. W Zachodniej 

pierzei stały jednak już od lat 40-tych XIX  wieku zaprojektowane przez warszawskiego 

architekta Henryka Marconiego jatki piekarniczo-rzeźnicze o stricte klasycystycznej 

arkadowej formie, które uważano za najciekawszy budynek na starym Rynku. 

Fotografowano jednak przede wszystkim ludzki tłum aniżeli architekturę. Także dawne 

opisy i wspomnienia skupiają się na ludziach i zatłoczonej przestrzeni, nie zaś na 

budynkach. W przedwojennym przewodniku Jana Dylika czytamy:  „Jest to dzielnica 

drobno-handlowa, niezwykle ożywiona i hałaśliwa. Ulice wypełnione są 

niewyczerpanym tłumem przechodniów. Między nimi uwijają się tragarze, sprzedawcy 

uliczni i tzw. »łapacze« szukający klientów na ulicy. Najjaskrawiej przejawia się to 

                                              
9 A. Sumorok, op. cit. , s.183. 
10 Canter,  Psychology of Place, London: Architectural Press, 1977. 
11 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, PIW, Warszawa1987. 
12 M. Żmudzińska-Nowak, Miejsce. Tożsamość i zmiana, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010. 
13 M. Augé, op. cit. 
14 A. Berleant, The aesthetic in place [w:] Constructing Place. Mind and Metter, red. S. Menin, 

Routledge,  London New York 2004, s.49. 
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wszystko przy magistralnych ulicach Nowomiejskiej i Zgierskiej, których zgiełk i 

ruchliwość wzmaga się jeszcze przez fakt, że stanowią one  jedyną w tej części miasta 

wielką arterię komunikacyjną pełną tramwajów, samochodów i pojazdów 

konnych”15.  Jerzy Urbankiewicz stara się przywołać wrażenia zmysłowe: „Opar znad 

zanieczyszczonej rzeki łączył się z zaduchem nie uprzątniętego targowiska (…)W 

mieszaninę woni charakterystycznych dla Starego Rynku wplatał się zapach ślazu i 

mięty z apteki Ludwiga. Z apteką sąsiadowały sklepy, sklepiki, magazyny, pracownie, 

(…) W kącie Rynku mieli swe składy hurtownicy mąki, kaszy, nabiału. Ze ścian rzędem 

sterczały szyldziki z wizerunkami gęsi – znak że się tam kupowało i sprzedawało 

pierze.”16. Nie ma jednak wątpliwości, że tylko pisarski talent Władysława Reymonta 

jest w stanie oddać polisensoryczny odbiór tego miejsca, dlatego pozwolę sobie 

zacytować dłuższy fragment VI rozdziału „Ziemi obiecanej”17:  „Stare miasto i wszystkie 

przylegające uliczki trzęsły się zwykłym niedzielnym ruchem. Na kwadratowym placu, 

obstawionym starymi, piętrowymi domami nigdy nie odnawianymi, pełnym sklepów, 

szynków i tak zwanych Bier-Hail zastawionym setkami szkaradnych bud i kramów, 

tłoczyło się kilkanaście tysięcy ludzi, setki wozów i koni. Wszystko to krzyczało, mówiło, 

klęło, biło się czasami. 

Wrzaskliwy chaos przewalał się jak falą z jednej strony Rynku na drugą. Nad tym 

rojowiskiem głów, włosów rozwianych, rąk wzniesionych, łbów końskich, toporów 

rzeźnickich połyskujących nagle w słońcu, podnoszonych nad rozrąbywanym mięsem, 

olbrzymich bochenków chleba niesionych z powodu tłoku nad głowami, żółtych, 

zielonych, czerwonych, fioletowych chustek, powiewających niby sztandary na kramach 

garderoby; czapek i kapeluszy wiszących na kołkach, butów, szalików bawełnianych, co 

jak węże kolorowe trzepotały się na wietrze i uderzały w twarze przeciskających się; 

blaszanych naczyń błyskających w słońcu; (…) 

Wrzawa rosła bezustannie, bo wciąż z góry miasta napływały nowe fale 

kupujących i podnosiły się nowe krzyki, nawoływania zachrypniętymi gardłami, głosy 

trąbek dziecinnych brzęczały ze wszystkich stron, turkoty wozów, kwiki prosiąt, krzyki 

gęsi, cała szalona kakofonia zbiorowiska ludzkiego wrzała i biła w to czyste, 

rozsłonecznione niebo, co wisiało nad miastem niby bladoseledynowy baldachim. 

                                              
15 J. Dylik, Łódź i okolice. Przewodnik geograficzny, Łódź 1939, cyt. za: L. Małecki, Z. Wojalski, 

Ł. Robak, Łódzkie Stare Miasto, Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Miasta, Regionalna Organizacja 

Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2011,  s. 44. 
16 Jerzy Urbankiewicz, Sukiennice nad Łódką, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1968, s. 76.  
17 Ostatnio najciekawszą próbę odtworzenia charakteru tego miejsca podjął Igor Rakowski-Kłos 

w tekście Symfonia potu i orientu. Jest to literacka rekonstrukcja doświadczenia (także 

polisensorycznego) przedwojennego Starego Miasta zamieszczona w  publikacji zwieńczającej projekt 

Muzeum Historii Miasta Łodzi : W poszukiwaniu zaginionego kwartału. Innym efektem tego projektu jest 

makieta Zaginionego kwartału  znajdująca się w stałej ekspozycji Muzeum. I. Rakowski-Kłos, Symfonia 

potu i orientu [w:] W poszukiwaniu zaginionej ciągłości miasta, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2014, s. 305-

315,  dostępne na: https://www.muzeum-

lodz.pl/images/Muzeum/PDF/w_poszukiwaniu_zaginionej_ciaglosci_miasta_2014.pdf  

 

https://www.muzeum-lodz.pl/images/Muzeum/PDF/w_poszukiwaniu_zaginionej_ciaglosci_miasta_2014.pdf
https://www.muzeum-lodz.pl/images/Muzeum/PDF/w_poszukiwaniu_zaginionej_ciaglosci_miasta_2014.pdf
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W jednym z szynków grano i tańczono, bo czasami przez ten zgiełk i wrzawę 

piekielną przedzierał się głos harmonii i skrzypiec, wycinających oberka, i mocny, 

siarczysty pokrzyk tańczących, ale rychło te głosy tonęły w chaosie bójki, jaka powstała 

w środku Rynku, przy straganach z wędlinami. Kilkanaście ciał splątanych, sczepionych, 

szamotało się z rykiem i chwiało w różne strony, aż w końcu runęło pod stragany w 

błoto i gryzło się, i tarzało jak kłąb olbrzymi pełen rąk, nóg, twarzy okrwawionych, ust 

wyjących, oczów zaszłych bielmem wściekłości.”18  

Mimo zmian, jakie nastąpiły w połowie lat 20-tych XX wieku, gdy Stary Rynek 

stał się skwerem, było to miejsce pełne ruchu i gwaru. „Na Starym Rynku było miejsce, 

gdzie zbierali się tragarze – relacjonuje Paweł Spodenkiewicz. Obok, na ul.Żydowskiej 

(…) był punkt, gdzie stali wozacy, kursujący z materiałami i konfekcją między Łodzią a 

Brzezinami. Skwer na Starym Rynku, na którym rosły drzewa i postawiono ławeczki, 

nazywano przed wojną Froim Luzer gurten, bądź ironicznie Tapgurten. Gurten oznacza 

ogródek, skwer, tap pochodzi od czasownika tapen – macać”19  

Powojenny Stary Rynek przestał być rynkiem a stał się pustym placem. 

Wyburzony kwartał po południowej stronie Rynku zagospodarowano na Park 

Staromiejski, w którym skarpa dosłownie usypana jest z gruzu kamienic getta20. Jest to 

miejsce chętnie uczęszczane przez mieszkańców, z zadbaną zielenią, stawem, i 

kolorowym zegarem słonecznym, który zwykle biorą w posiadanie dzieci. Park od 

Rynku oddziela ulica Wolborska. Na Samym Rynku nie ma żadnego elementu, który na 

dłużej przyciągałby uwagę. Jak twierdzi Yi-Fu Tuan: „Wśród definicji jest i taka: 

miejscem jest jakikolwiek stały przedmiot, który przyciąga naszą uwagę. Patrząc na 

panoramiczny krajobraz, zatrzymujemy wzrok na punktach charakterystycznych. Każde 

takie zatrzymanie wzroku daje dość czasu, żeby stworzyć sobie wyobrażenie miejsca, 

które przez chwilę powiększa się w naszej wyobraźni21”. Widok Rynku jest jednostajny, 

budynki są niemal jednakowe, nie różnią się nawet barwą, nie ma tu prawie w ogóle 

szyldów, jedynie baner informujący o istnieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Starego Rynku 

przypomina nam w jakim znajdujemy się miejscu. Jest on jednak mało widoczny, gdyż 

północną pierzeję Rynku zasłaniają drzewa posadzone blisko budynków. W rogu placu 

można zauważyć kamień z tablicą upamiętniającą nadanie Łodzi praw miejskich, ale i 

on, szaro-brunatny, nie wyróżnia się i nie zwraca na siebie uwagi. Właściwie 

współczesne fotografie ukazują nam to miejsce jako bezludne. Chyba, że mamy do 

czynienia z dokumentacją konkretnych, jednorazowych imprez, które się tu odbywają 

od czasu do czasu. Rynek żyje więc od imprezy do imprezy. Nie stanowi jednak 

konkurencji ani dla parku, ani dla ulicy Piotrkowskiej, ani dla pobliskiej Manufaktury, 

największego w Łodzi założenia handlowo-rozrywkowego umiejscowionego w 

                                              
18 W. S. Reymont, Ziemia obiecana, t.1,Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2008, s..85-86 
19 Spodenkiewicz, op. cit., s.29. 
20 T. Majewski, Ulice bez pamięci [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, 

red. T. Majewski, A. Zaidler-Janiszewska, Wydawnictwo Oficyna, Łódź 2009, s. 196. 
21 Yi-Fu Tuan, op. cit., s. 204. 
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zrewitalizowanych budynkach dawnej fabryki Izaaka Poznańskiego. Niestety Rynek 

mimo tej bliskości nie jest „na trasie” do Manufaktury22. 

Jest wiele powodów, dla których Stary Rynek nie jest atrakcyjny dla większości 

mieszkańców miasta i nie stanowi dla nich miejsca. Pierwsze są oczywiście stricte 

wizualne. Widziany od strony Parku – stanowi interesujący krajobraz. Z bliska zaś nie 

wydaje się już atrakcyjny. Tłem dla wschodniej pierzei są dwa wieżowce, które 

zdradzają, iż nie mamy do czynienia z autentycznie starym miastem. Nie przyciągają 

nas na Rynek ani zapachy kwiatów i potraw, ani dźwięki muzyki czy gwaru ludzkiego. 

Nie ma jakości haptycznych, które skłaniałyby nas do uważniejszego i bliższego oglądu 

lub jakiejś aktywności. Ani ciekawej nawierzchni, ani fontanny, piaskownicy, pomnika 

(choć takowy istniał od 1964 do 1991 roku, był to pomnik Juliana Marchlewskiego) ani 

ławeczek, restauracyjnych ogródków, budki z lodami, sceny, zmiany warty, hejnału lub 

choćby tramwajowego przystanku. Przede wszystkim zaś nie ma ludzi. Nie ma tych 

ludzi, którzy w sposób historyczny wrastali w to miasto. Stary Rynek nie jest 

autentyczny, bo nie nawiązuje do sensu i tożsamości miejsca, które zastąpił. Co 

ciekawe, w czasie likwidacji getta, nie uległy zniszczeniu jatki Marconiego – jedyny 

architektonicznie ciekawy element rynku. Zostały one zburzone po wojnie, co 

wzbudziło niechęć wielu mieszkańców miasta. Jak zauważa Aleksandra Sumorok, 

całkowicie zmieniono charakter tego gwarnego, handlowego niegdyś miejsca, co jest 

echem doktryny, zmierzającej do destrukcji i zniszczenia starych, nieaprobowanych 

symboli oraz tworzenia nowych zabytków23. 

            Stary Rynek jest częścią dzielnicy Stare Miasto, której nie udało się do 

końca zrealizować. Historyk architektury łódzkiej, Krzysztof Stefański, podsumowuje: 

„zamiast »wizytówki socjalizmu« powstała dzielnica hybryda, dzielnica-monstrum, w 

której w niechcianym towarzystwie spotyka się zabudowa kontrastowo odmienna”24. 

Idąc kilkadziesiąt metrów za Rynek ulicą Zachodnią dochodzimy do Placu Kościelnego. 

Tu było serce getta, tu wciąż stoją budynki pamiętające Litzmannstadt Getto. I mimo, 

że są to zakamarki zdecydowanie mało ciekawe estetycznie, a i dla mieszkańców 

bardziej świadomych historii miasta wzbudzające uczucie trwogi, to stanowią one 

miejsce, bo świadczą o przeszłości, trwają, są autentyczne. Miejsce nie musi wiązać się 

tylko z uczuciami przyjemnymi. Miejsce może poruszać, zaskakiwać a nawet zatrważać. 

I dawna część Starego Miasta taka jest.  Błażej Ciarkowski opisując wrażenie tej 

dzielnicy pisze: „przestrzeń, która napawa niepokojem. Sugeruje, że to, co widzimy 

dookoła, nie jest wszystkim, co powinniśmy o niej wiedzieć, że gdzieś, nieco głębiej 

                                              
22 Manufaktura to największe w Łodzi centrum handlowo-rozrywkowe, powstałe w 2006 roku na 

terenie  kompleksu fabryk Izraela Poznańskiego, Por. Julia Sowińska – Heim, Conversions and 

redefinitions – architecture and identity of a place, “Art Inquiry. Recherches sur les Arts, Volume XV (XXIV), 

2013, s.191-205. 
23 A. Sumorok, op. cit., s. 183. 
24 K. Stefański, Bałuty, czyli klęska socrealizmu, „Tygiel Kultury”, nr 4-6, r. 1999, s. 144. 
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pod powierzchnią, zawarta jest prawdziwa tożsamość tego szczególnego miejsca”25. 

Współcześni poszukiwacze śladów historii tego miasta starają się przywoływać je na 

różne sposoby: budując makiety zaginionego kwartału, zaznaczając granice getta26 czy 

malując na murach dzieci z dokumentalnych fotografii27. Stary Rynek jednakże 

pozostaje nietknięty, jakby zamarły, nie spełniający żadnych funkcji, jakie można by mu 

przypisać – ani historycznych ani estetycznych ani publicznych. Pozbawiony tożsamości 

czeka na swoją rewitalizację czyli nadanie życia. 

                                              
25 Ciarkowski, Wymazywanie pamięci. Powojenne metamorfozy łódzkich Bałut, [w:] Metamorfozy 

przestrzeni. Idea, treść, forma, red. F. Górski, M. Łaskarzewska-Średzińska, Fundacja Wydziału Architektury 

Politechniki Warszawskiej,  Warszawa 2013, s.135. 
26 W 2004 roku  młodzież wzięła udział w akcji malowania na ulicach miasta granic getta, w 2014 roku 

wmurowano w chodniki 90 płyt granitowych oznaczających granice getta. Był to projekt  Centrum 

Dialogu im. Marka Edelmana oraz Zarządu Dróg 

i Transportu, http://www.centrumdialogu.com/pl/litzmannstadt-ghetto/1287-projekt-zaznaczania-

granic-litzmannstadt-getto-1940-1944  
27 „Dzieci Bałut- murale pamięci” to projekt Stowarzyszenia Na co dzień i od święta: http://dziecibalut.pl/  

http://www.centrumdialogu.com/pl/litzmannstadt-ghetto/1287-projekt-zaznaczania-granic-litzmannstadt-getto-1940-1944
http://www.centrumdialogu.com/pl/litzmannstadt-ghetto/1287-projekt-zaznaczania-granic-litzmannstadt-getto-1940-1944
http://dziecibalut.pl/
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Magdalena Lachman: Literackie aktywacje przestrzeni miejskich – nowa 

arteria komunikacyjna czy ślepy zaułek estetyki? 
 

Abstract: Literature in the City – a New Path to Reactivating Urban Space Or a 

Dead-end Road of Aesthetics? 

The article describes a variety of possible ways in which literature makes itself 

present within the space of the city. It assumes two basic perspectives to investigate 

the issue. First of all, the article analyses how literature can be disseminated and 

responded to in the space of the city. The city is discussed as a stage or background 

on which literary works and events can become fully available. Secondly, the article 

describes how a number of literary qualities can be manifested in the complex structure 

of urban imagery. This means asking a question what literary qualities are present in 

urban lettering, subvertising, adbusting, culture jamming, brandalism and street art 

(graffiti, murals, urban stickers). In this context the city is researched as a text, book, 

story or a palimpsestic structure. 

It is worth considering whether the extensive presence of such literary artefacts 

and phenomena within urban space reflects some changes within literature itself or 

whether it refers to certain trends present already in the avant-garde literary 

experiments. 

Keywords: City, Literature, Promotion, Distribution, Reception, 

Communinaction 

I. LITERACKIE AKTYWACJE (W) PRZESTRZENI MIEJSKIEJ 

Następująca dziś intensyfikacja sposobów estetycznego zagospodarowywania 

miejskiej przestrzeni obejmuje swoim zasięgiem także formy literackie. Miejskie 

sposoby egzystowania literatury można sprowadzić do dwóch generalnych aspektów, 

które da się opisać za pomocą umownie je scalających formuł: „literatura w przestrzeni 

miejskiej” oraz „literatura przestrzeni miejskiej” . Ten pierwszy przypadek dotyczy 

sytuacji, gdy artefakty pisarskie lub działania legitymujące się literacką genezą znajdują 

ujście na miejskim forum. Z kolei drugi aspekt wiąże się z literackim nacechowaniem 

samego miasta, ujawnia się zatem w przypadku różnych form utekstawiania albo 

postrzegania miejskiej przestrzeni na modłę literacką, co dokumentują chociażby 

rozmaite praktyki czytania/pisania czy narratywizacji miasta albo paraliteracki charakter 

niektórych zjawisk o podłożu estetyzacyjnym, komercyjnym albo kontestacyjnym , 

zwłaszcza jeśli ważną rolę odgrywają w nich komponenty werbalne lub narracyjne 

(czego wyrazem mogą być miejska epigrafika, a także niektóre działania z obszaru 

street artu). Chodzi zatem: po pierwsze – o obecność tradycyjnie ujmowanej literatury 

w sferze miejskiej; po drugie – o samą literackość przestrzeni miejskiej i ujawnianie się 

w niej tak czy inaczej pojętych jakości literackich. W obrębie każdego z wymienionych 

zagadnień węzłowych można wskazać jego bardziej szczegółowe warianty. Jakkolwiek 
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trudno je sztucznie od siebie izolować, pokuszę się o ich osobne zarysowanie, 

wychodząc z założenia, że poddanie ich umownej destylacji ma wartość poglądową i 

pozwala lepiej uchwycić sposób i zakres zakorzenienia literackiej materii w miejskim 

pejzażu. 

II. MIASTO (DLA) LITERATURY 

1. Miasto jako miejsce promocji literatury 

Włączanie literatury w strumień miejskiego życia odbywa się poprzez między 

innymi zaprogramowanie jej specyficznej obudowy, nadanie odpowiedniego 

nagłośnienia i uruchomienie machiny promocyjnej idealnie skorelowanych z 

urbanistyczną scenerią. Widać wyraźnie dwutorowość działań służących popularyzacji 

twórczości literackiej na miejskim forum: z jednej strony u ich podstaw leży chęć 

propagowania czytelnictwa za pomocą niekonwencjonalnych metod; a z drugiej strony 

ich celem jest też utrwalanie potrzeby pozaksiążkowego obcowania z literaturą, co staje 

się generatorem doznań i znaczeń w niej tkwiących, (naj)pełniej jednak uchwytnych 

właśnie przy jej miejskiej konkretyzacji, np. Bloomsday, święto ku czci Ulissesa Jamesa 

Joyce’a, obchodzone corocznie w Dublinie 16 lipca (w dniu, w którym rozgrywa się 

akcja powieści), pozwala „utworowi Joyce’a przekodować miasto, naznaczając jego 

codzienność ezoterycznym sensem, wytwarzając nadwyżkę znaczenia”. 

Promocja książek i czytelnictwa w przestrzeni miejskiej przybiera obecnie bardzo 

urozmaiconą postać, przejawiając się poprzez organizowanie pikników literackich, 

wydzielanie specjalnych przestrzeni przyjaznych czytelnikom albo oferowanie 

niestandardowego dostępu do książek – np. za sprawą różnych form bookcrossingu 

(uwalniania, krążenia czy wymiany książek), umożliwiania ich zakupu – zwykle w ramach 

specjalnie opracowanych akcji promocyjnych – w maszynach vendingowych i 

bookmatach czy tworzenia nietypowych plenerowych wypożyczalni – m.in. za 

pośrednictwem rozprzestrzeniającej się na całym świecie idei Little Free Library, 

polegającej na wieszaniu w pobliżu miejsc zamieszkania miniaturowych biblioteczek 

wyglądem przypominających karmniki dla ptaków . Wśród działań służących 

zagospodarowaniu przestrzeni publicznej pod kątem aktywizacji literackiej 

mieszkańców aglomeracji sytuują się zarówno projekty o charakterze zorganizowanym 

i oficjalnym (ich przykładem są chociażby miejskie festiwale literackie, a także pomysły 

w stylu międzynarodowej akcji #PayWithPoem = Płacę Wierszem, której celem jest 

zachęcanie kawiarni na całym świecie, by 21 marca z okazji Światowego Dnia Poezji 

przyjmowały w formie zapłaty wiersze zamiast gotówki ), jak też oddolne i spontaniczne 

inicjatywy w rodzaju okazjonalnych happeningów czy flash mobów czytelniczych, 

polegających na zespołowym oddawaniu się lekturze książek w konkretnym miejscu 

przez wyznaczony czas – do takich przedsięwzięć należą na przykład akcje 

organizowane w Łodzi pod kryptonimem KsięgoZbiór których idea streszcza się 

w apelu: „Z książką w ręku wyjdźmy z domu i czytajmy tam, gdzie będzie nas widać. 

Wyznaczamy nowy kierunek czytania” . Jakby buńczucznie nie brzmiała ta deklaracja, 
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w swoim zamierzeniu ma ona być reakcją na marginalizację literatury w kulturze, a 

zarazem odpowiedzią na współczesne sposoby jej wprowadzania w obieg – nie tylko 

narzucone przez kontekst cywilizacyjny i technologiczny, ale też programowo 

przypisane w procesie tworzenia. 

2. Miasto jako miejsce kolportażu literatury 

Dystrybucja literatury w przestrzeni miejskiej wiąże się z modyfikacją jej 

nośników. Teksty literackie są dziś chętnie prezentowane (często przy wsparciu 

elektronicznych projekcji czy pokazów multimedialnych) na billboardach, citylightach, 

telebimach, tablicach wielkoformatowych, na murach i ścianach budynków, za sprawą 

mebli miejskich (czyli drobnej architektury, takiej jak budki telefoniczne, ławki, parkany, 

trotuary, słupy, wiaty, tablice informacyjne…), w i na środkach transportu albo w 

miejscach im przypisanych – na przystankach, stacjach kolejowych, w podziemnych 

korytarzach metra; za pośrednictwem rozrzucanych ulotek, płacht gazetowych czy 

broszur; poprzez głośne czytanie albo w trakcie happeningów lub zaplanowanych akcji. 

Atrakcyjność rozmaitych prezentacji na forum miejskim sprawia, że 

niejednokrotnie występują ich łączone formy, np. cyklowi imprez przeprowadzonych w 

Świnoujściu 2012 r. podczas majowego długiego weekendu pod hasłem: „Wyspy 

umajone” towarzyszyły m.in. następujące przedsięwzięcia: „Poezja na 

wyświetlaczach/Poezja nomadyczna/Autobus poezji” ; natomiast podczas akcji „Bez 

cenzury”, zorganizowanej przez Fundację „Wspólnota Gdańska” 3 września 2011 r. na 

Placu Heweliusza obok Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku przez dwie godziny 

trójmiejscy literaci na długiej wstędze papieru pisali swoje utwory, często 

kontrowersyjne i testujące tolerancję, czemu towarzyszyło ich głośne publiczne 

odczytywanie przez aktorkę Krystynę Łubieńską i dziennikarza Radia Gdańsk 

Włodzimierza Raszkiewicza; z kolei w ramach realizowanego w 2011 r. projektu Miłosz 

Wyzwolony (pomyślanego jako cześć obchodów Roku Czesława Miłosza) cytaty z 

noblisty przyozdobiły cztery kursujące po Krakowie tramwaje, ponadto jego wiersze 

dostępne były w kawiarniach czy pubach na serwetkach, podkładkach, a nawet 

słodyczach, zaś za sprawą przedsięwzięcia „Nosiciele poezji” zaistniały w 

zdefragmentowanej postaci na podkoszulkach – ubrani w nie młodzi ludzie szukali się 

w tłumie, by scalić tekst i doprowadzić do jego przestrzennej materializacji . 

Obecnie wielu pisarzy (bądź kandydatów aspirujących do tego miana) ceni sobie 

niekonwencjonalne sposoby wprowadzania swoich utworów w obieg i akcentuje, że ich 

twórczość domaga się miejskiej oprawy (np. Jakub Ćwiek, polski twórca fantasy, w 2012 

r. promował swoje najnowsze utwory – książkę Chłopcy i komiks Kłamca. Viva l’arte – 

poprzez imprezę objazdową, reklamowaną na plakacie jako „Największa Trasa Literacka 

W Polsce! Rock&Read Festival 21 dni – 20 miast” ), albo nawet czyni pozaksiążkowe i 

miejskie formy dystrybucji dzieł podstawowym narzędziem ekspresji – np. Michał 

Zabłocki w ramach lansowanej przez siebie „multipoezji” tworzy m.in. „wiersze 

chodnikowe” i elektroniczne projekcje wierszy na murach (366 wierszy w 365 dni). 

Jakkolwiek nie zawsze jednoznaczny pozostaje status takich działań (ich twórcom 
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przyświeca często nie tyle chęć niestandardowego reprezentowania jednej dziedziny 

sztuki, ile pragnienie stworzenie nowej jakości w obszarze komunikacji artystycznej, co 

dobrze obrazują chociażby „teleinterwencje poetyckie” brazylijskiej artystki Giselle 

Beiguelman, która m.in. na ulicach São Paulo konsekwentnie wdraża koncepcję „poezji 

nomadycznej” ”), charakterystyczne, że wielu autorów podobnych projektów deklaruje 

swoją przynależność do sfery literackiej lub korzysta z nazewniczych szyldów 

uwypuklających właśnie ten patronat. 

Miejski sposób prezentacji utworów sprawdza się doskonale w przypadku 

twórczości literackiej o walorach zarówno wizualnych, jak i fonicznych lub 

audiowizualnych, ale też pozwala te aspekty wydobyć na pierwszy plan lub czynić z 

nich ważny obiekt semantycznych modyfikacji. Istnieją zresztą takie formuły uprawiania 

twórczości, które trudno oddzielić od urbanistycznego tła, czego dobrym przykładem 

są slamy poetyckie, czyli pokazy i konkursy sytuujące się na pograniczu recytacji, 

improwizacji i performansu, odbywane w pubach, klubach czy innych miejskich 

enklawach . Z kolei nie zawsze dostrzegany interakcyjny potencjał poezji wizualnej i 

konkretnej uaktywnia Gerard Jürgen Blum-Kwiatkowski, realizując od 1996 r. w 

niemieckim Hünfeld projekt Das Offene Buch (Otwarta księga), polegający na 

umieszczaniu na ścianach budynków utworów różnych autorów uprawiających na 

całym świecie właśnie ten rodzaj twórczości (stałą ekspozycję w Hünfeld ma m.in. 

Stanisław Dróżdż, który podkreślał, że „miejsce poezji, także poezji konkretnej” jest 

„Wszędzie – i w katalogach, i w miejscach publicznych, i w Internecie” , i poszukiwał dla 

swoich „pojęciokształtów” również urbanistycznych odniesień ). W przypadku tak 

wyeksponowanych realizacji liczy się zarówno sama chęć uprzystępnienia utworów nie 

zawsze czytelnych zwłaszcza w tradycyjnym odbiorze, jak i ich „współistnienie 

wzajemne oraz relacje w jakie wchodzą z potocznością życia ”, a także z 

architektonicznym otoczeniem, do którego zaczynają stanowić komentarz, 

uruchamiając grę rozmaitych często nieoczywistych skojarzeń oraz uaktywniając 

tkwiące w sobie i zarazem w urbanistycznym tle pokłady semantyczne. Jako wizytówka 

miasta Hünfeld odgrywają one dużą rolę konsolidującą, ponieważ „oddziałują 

codziennie na jego mieszkańców zarówno swą treścią jak i formą”. 

Z miejską scenerię rezonują nie tylko przekazy literackie, ale i wizerunki pisarskie 

(twórcy są dziś chętnie fotografowani w miejskich sceneriach lub z wykorzystaniem 

miejskich odniesień), a sfera miejska stanowi też tło działań podejmowanych przez 

pisarzy (często in spe) poszukujących dla swojej twórczości innych niż stricte literackie 

punktów odniesienia, np. Sławomir Shuty w jednej ze swoich akcji, odgrywając rolę 

„nielegalnego proboszcza” oferującego zakup sakramentów i inne „usługi” sakralne 

wraz z wystawianiem faktur i rachunków, ubrany w sutannę przemierzał krakowskie 

ulice i blokowiska (czasem, dla przydania sobie splendoru, w ekskluzywnej limuzynie; 

niekiedy zatłoczonymi środkami transportu, testując reakcje pasażerów, którzy zwykle 

z szacunku dla instytucji kościelnej ustępowali mu miejsca w tramwajach czy 

autobusach). 

Bez względu na jakość i skuteczność podobnych propozycji (nawet ich 

strywializowana forma wymownie pokazuje, jakiego rodzaju priorytety artystyczne są 
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dziś w cenie), zwraca uwagę sama potrzeba wzmacniania ekspresji twórczej poprzez 

dokonywanie przestrzennej materializacji idei literackich – kusi się o nią na przykład 

Orhan Pamuk jako autor powieści Muzeum Niewinności, kiedy równolegle z pisaniem 

książki tworzy w Stambule realne muzeum, gromadzące „autentyczne” eksponaty 

związane z dziejami opisanej w utworze nieszczęśliwej miłości (a przy okazji także z 

historią tureckiej stolicy) i w ten sposób zmusza odbiorców (w wydaniach powieści 

figuruje darmowy bilet wstępu do muzeum, wielu czytelników chętnie zwiedza je z 

książką w ręku) do niestandardowych aktywności względem tekstu literackiego, 

znajdującego swoje sugestywne miejskie dopełnienie. W takich propozycjach dochodzi 

zarazem do zacierania granic między miejską dystrybucją literatury a jej 

zaprogramowaną przestrzenną recepcją. 

3. Miejska recepcja literatury 

Wyrazem miejskiej (albo szerzej: plenerowej) recepcji literatury są obecnie różne 

formy turystyki literackiej (stanowiącej odmianę turystyki kulturowej), czyli zwiedzania 

tematycznego, które polega nie tylko na odbywaniu wycieczek śladami pisarzy i 

światów wytworzonych przez ich dzieła (w czym bardzo często pomagają specjalnie 

sprofilowane przewodniki, atlasy czy poradniki) – np. można oglądać Dublin znany z 

biografii i utworów Jamesa Joyce’a; Londyn zaprezentowany w twórczości m.in. Conana 

Doyle’a, Virginii Woolf albo Zadie Smith ; Barcelonę opisaną w powieściach Carlosa 

Ruiza Zafóna; Warszawę Witolda Gombrowicza; Tokio, które utrwalił w swoich 

powieściach Haruki Murakami ; można przemierzać Sztokholm po śladach bohaterów 

trylogii Millenium Stiega Larssona albo przechadzać się po Wrocławiu, tropiąc 

odniesienia do Lubiewa Michała Witkowskiego.  

Ten rodzaj aktywności przybiera kształt wyszukanych inicjatyw, takich jak na 

przykład questing (forma zwiedzania, z którą wiąże się rozwiązywanie wierszowanych 

zagadek na nowo wyznaczonym i nieoznakowanym jeszcze szlaku), safari literackie czy 

survival literacki , różne warianty gier miejskich albo inscenizowane wydarzenia mające 

swoje literackie pierwowzory (np. Londyńskie Towarzystwo Sherlocka Holmesa 

organizuje plenerowe widowiska precyzyjnie odtwarzające konkretne sceny z udziałem 

Sherlocka Holmesa – najbardziej spektakularnego przykładu dostarcza coroczna 

aranżacja pojedynku słynnego detektywa z profesorem Moriartym w pobliżu 

alpejskiego Meiringen ). W miastach pojawiają się specjalnie oznakowane trasy 

literackie odtwarzające topograficzne uwarunkowania konkretnej twórczości, a także – 

co ostatnio zyskuje na znaczeniu – kreowane od podstaw, specjalnie 

wygospodarowywane i naznaczana pisarską obecnością, czego dobrą ilustracją jest 

ścieżka Ryszarda Kapuścińskiego na Polu Mokotowskim (najważniejszy dla niej 

pozostaje nie „dokumentalny rodowód” , ale „spacer po Warszawie niezaistniałej” i 

„spacer między wersami […] dzieł” ). 

Przybierające na sile modelowanie postrzegania konkretnych miejsc przez przypisany 

im kontekst literacki odbywa się zarówno w tradycyjny sposób (np. poprzez nadawanie 

nazw ulicom, skwerom, placom, szkołom itp., budowanie pomników, wmurowywanie 
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tablic pamiątkowych, wprowadzanie inskrypcji na budynkach itp. ), jak i poprzez mniej 

standardowe posunięcia, do czego można zaliczyć projekty służące ożywianiu miejsc 

publicznych (np. na Literatų Gatvė, czyli na ulicy Literackiej w Wilnie jest realizowany 

od 2008 r. projekt polegający na umieszczaniu na wydzielonych ścianach niewielkich 

obiektów wykonanych przez artystów plastyków, mających wywoływać skojarzenia z 

przedstawicielami świata literackiego powiązanymi z miastem ), portretowanie 

twórców lub wizualizacja ich dokonań na muralach albo za pośrednictwem graffiti czy 

innych form street artu (np. portret Ericha Kästnera na ścianie drezdeńskiego pasażu, 

mural przedstawiający Samuela Becketta w Blenheim Crescent, niedaleko Portobello 

Road w Londynie, mural z Pablem Nerudą w Santiago de Chile czy praski mural 

ukazujący Franza Kafkę) , tworzenie nietypowych rzeźb, mebli miejskich albo instalacji 

(takich jak np. pomnik na cześć Moskwy-Pietuszki Wieniedikta Jerofiejewa w stolicy 

Rosji, Ławeczka Tuwima czy Kufer Reymonta na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi; pomnik-

huśtawka Witolda Gombrowicza na krakowskim Podgórzu u zbiegu ulic Piwnej i 

Józefińskiej ). U podstaw tego typu realizacji tkwi potrzeba familiaryzacji miejskiej 

przestrzeni, są one nastawione na społeczny rezonans, a także na dostarczanie 

odbiorcom interaktywnych i ludycznych bodźców, dzięki którym może dojść do 

wypracowywania indywidualnych form kontaktu z twórcami i ich dziełami, do 

obcowania z nimi na własnych zasadach i po swojemu. 

Specyficznym wyrazem „utekstawiania” tkanki miejskiej i zarazem aktywizowania 

uczestników miejskiego forum są także pomniki książek, służące nie tylko 

symbolicznemu zaznaczeniu obecności materialnych wykładników literatury 

w cywilizacyjnym pejzażu, ale też ukonkretnianiu w przestrzeni publicznej różnych 

założeń ideologicznych. Jednym z bardziej znanych tego typu monumentów jest 

ogromna, ponad dwunastometrowa rzeźba, postawiona w 2006 r. na placu Bebela w 

Berlinie (zrealizowana w ramach działań promocyjnych Deutschland: Land der Ideen, 

służących budowaniu pozytywnego wizerunku Niemiec na świecie), przedstawiająca 

gigantycznych rozmiarów woluminy, na których grzbietach widnieją nazwiska 

czołowych niemieckich pisarzy i twórców kultury, nieprzypadkowo usytuowana przy 

Uniwersytecie Humboldta, przed którym 10 V 1933 r. miało miejsce niechlubne palenie 

książek zakazanych przez nazistów. Ten fakt doczekał się wcześniej upamiętnienie 

poprzez Mischę Ullmana, który w 1995 r. zrealizował również na placu Bebela dzieło 

Biblioteka (artysta przykrył trotuar przeszkloną szybą, umieszczając pod nią puste 

półki). Ten ascetyczny, dyskretny, idealnie wtopiony w miejskie tło antypomnik 

konceptualizuje pustkę, wyłom, ślad; jako antidotum na traumatyczne zdarzenie 

oferuje nie tyle spektakularny fajerwerk, ile refleksję „w głąb”, do istoty zdarzenia . W 

takich propozycjach chodzi o konfrontowanie „widza z przestrzenią publiczną, w której 

artykułują się polityczne kontrowersje: ich oglądanie, wykraczając poza przeżycie 

estetyczne, zmusza do uczestniczenia w debacie”. 

Często analogiczne intencje przyświecają współczesnym twórcom „architektury 

mówiącej”, chętnie sięgającym w swoich projektach po podniety literackie, np. Daniel 

Libeskind deklarował, że przy tworzeniu wieżowca w warszawskim Śródmieściu ZŁOTA 

44 (określanego potocznie jako „szklany żagiel”) obficie czerpał z poezji Wisławy 
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Szymborskiej, Czesława Miłosza i Adama Zagajewskiego, zaś przy opracowywaniu 

projektu zgłoszonego na konkurs Muzeum Żydów Polskich w Warszawie inspirował się 

opowiadaniem Księga Brunona Schulza. Do inspiracji literackich konsekwentnie 

odwołuje się Bernard Tschumi, proponując schemat narracyjny Finnegans Wake 

Jamesa Joyce’a zaaplikować do nowej organizacji przestrzennej Covent Garden w 

Londynie, by przydać temu miejscu specyficznej „zdarzeniowości” ; albo zlecając swoim 

studentom na prowadzonych seminariach wykonywanie projektów budynków 

w nawiązaniu do utworów takich pisarzy jak Edgar Allan Poe, Franz Kafka czy Italo 

Calvino . Tego typu inspiracje nie zawsze są wprost uchwytne bez deklaracji twórców, 

niemniej świadczą o wykorzystywaniu potencjału sztuki słowa jako rezerwuaru 

pomysłów artystycznych. Odwołania do literackiej materii lub literackiej genezy działań 

podejmowanych w urbanistycznej scenerii pojawiają się u wielu przedstawicieli sztuk 

wizualnych – np. Jenny Holzer w swoich elektronicznych pokazach wykorzystywała 

sonety i utwory poetyckie Henriego Cole’a, fragmenty prozy Elfride Jelinek, a w Polsce 

wiersze Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza; Magda Czapiewska i Karol Murlak w 

sierpniu 2009 r. w ramach cyklu Synchronicity_Warsaw zrealizowali Światłosłowa, na 

betonowym nabrzeżu Wisły umieszczając graficznie przeskalowany cytat z wiersza 

Andrzeja Sosnowskiego; w swoich akcjach spod znaku Poezji aktywnej Ewa Partum 

wykorzystywała m.in. fragmenty Ulissesa Jamesa Joyce’a, a ostatnio sięgnęła po wiersz 

Bezokoliczniki Tadeusza Peipera; natomiast Cecylia Malik swoim projektem 365 drzew 

(artystka codziennie przez rok wchodziła na za każdym razem inne drzewo rosnące w 

mieście i robiła z tych działań dokumentację fotograficzną) nawiązywała do książki 

Baron drzewołaz Italo Calvino (jej bohater, zbuntowany dwunastoletni chłopiec po 

kłótni z ojcem postanowił wdrapać się na drzewo i tam już na zawsze pozostać), a 

poniekąd też do przygód Pippi Långstrump, znanej z książek Astrid Lindgren oraz z 

wizerunku utrwalonego w kulturze masowej . 

III. LITERATURA (DLA) MIASTA 

1. Miasto jako (para)literacka przestrzeń komunikacyjna 

Im bardziej literatura staje się miejska i poszukuje dla siebie przestrzennego 

usankcjonowania, w tym większym stopniu miasto dąży do ekspozycji tego, co 

uchodzić w nim może za (para)literackie. Badacze doszukują się literackiego potencjału 

w typowych atrybutach miejskiej ikonosfery, takich jak na przykład komercyjna reklama 

czy miejskie liternictwo (urban lettering urasta zresztą do rangi wyspecjalizowanej 

dziedziny, ujawniającej, jak litery i czcionki oddziałują na percepcję odbiorców, którzy 

chętnie dziś podejmują urban lettering walks – „nieoczywistą aktywność polegającą na 

wyszukiwaniu oryginalnych napisów na ulicach miast” ; odkrywając, że „obserwowanie 

i kolekcjonowanie napisów i liter, krojów pism” może wyznaczać porządek wędrówki i 

przybierać kształt „miejskiego eksperymentu, swoistej gry w typoorientację” ). 

Paraliterackość naznacza również swoiste dziś dla przestrzeni miasta działania spod 

znaku kultury kontestacyjnej, takie jak subvertising, adbusting, culture jamming, 
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brandalism albo różnorodne odmiany street artu w postaci wlepek, graffiti czy murali . 

Potrzebę translacji literackiej ujawniają zwłaszcza zjawiska noszące znamiona 

społecznego zaangażowania i spontanicznego wyrażania opinii, a przy okazji łatwo 

poddające się dekontekstualizacji, wykazujące dużą podatność na inwencję 

interpretacyjną i mnogość odczytań, co miało miejsce w przypadku słynnego napisu 

„Kilroy was here”, a w Polsce inskrypcji, w których pojawiało się odwołanie do 

„Józefa Tkaczuka” — ten nielubiany przez uczniów woźny z warszawskiego liceum z 

czasem zaczął funkcjonować jako rozpoznawalne logo, „imię-hasło, magiczna formuła 

»wykradziona« Strukturze (oficjalności) i przemianowana w tajny szyfr świata 

alternatywnego, w swoisty »mit współczesny«” . Literackość jest dostrzegana 

szczególnie tam, gdzie dochodzi do „eksplozji pisma spontanicznego” . Jego 

upowszechnioną na dużą skalę manifestacją stała się paryska rewolta studencka w maju 

1968 r. , w Polsce do pewnego stopnia analogiczne znaczenie może przypaść na 

przykład działaniom Pomarańczowej Alternatywy. Badacze wskazują też na rolę „pisma 

eksponowanego [écriture exposée]” jako narzędzia oporu przeciwko władzy podczas 

dyktatury Pinocheta w Chile, akcentując, że w proteście przeciwko cenzurze i opresyjnej 

ideologii duże zasługi miała scena niezależna („Escena de Avanzada”), z której 

inicjatywami sympatyzowali m.in. pisarze. Poprzez realizowane również na forum 

miejskim przedsięwzięcia uczestnicy tego ruchu dekonstruowali „ideologie literackie i 

artystyczne przekazywane przez tradycję, zastanawiając się przede wszystkim nad 

rewolucją języka artystycznego i jego zastosowaniem na polu społecznym” . Literaci 

(pisarka Diamela Eltit, poeta Raúl Zurita) wchodzili też w skład Colectivo Acciones De 

Arte (CADA), grupy podejmującej „działanie przez sztukę”, która „postawiła sobie za cel 

przekształcenie miasta w metaforę”. 

2. Miasto jako obiekt literacki 

Diagności miasta od dawna akcentują, że literackość stanowi jedną z jego 

wykładni, co oznacza, że może ono być podane procesowi lektury i percypowane jak 

literatura lub pokrewne jej formy; bywa ono zatem traktowane jako tekst, księga, 

opowieść, palimpsest czy – ostatnio pod wpływem zwrotu performatywnego – jako 

scena albo spektakl (nietrudno natrafić na werdykty, w myśl których miasto jest 

„wydarzeniem dramatycznym” albo że „wyobraźnia ludzka zaczyna przekształcać 

miasto w spójny utwór dramatyczny ”). Dziś dla badaczy miejski „Deptak staje się […] 

przykładem liberatury, tj. literatury, której forma jest ściśle związana z treścią” , zaś 

fasada sklepu „opowiada rozmaite historie” i tkwi w niej tak duży „potencjał narracyjny 

[…] że powstają fikcje”; współczesne formy zagospodarowania przestrzeni publicznej 

cechuje „dążność do uzyskania mocnych efektów, poruszenia wyobraźni i emocji” 

poprzez m.in. „barwność odwołań do […] skojarzeń literackich” ; z kolei szata 

informacyjna miasta bywa opisywana przy użyciu takich figur jak palindrom, 

oksymoron, paligeneza, anagram, anakolut, synekdocha, asyndeton, katachreza czy 

onomatoid. 
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Charakterystyczne, że skojarzenia z literaturą, przywoływanie metaforyki 

literackiej oraz uruchamianie narzędzi literaturoznawczych pojawiają się zwłaszcza tam, 

gdzie mowa o debacie, dyskursywności, ideologizacji przestrzeni, miejskich 

„inscenizacjach pamięci”. W takich ujęciach na czoło wysuwa się aspekt performatywny 

i pragmatyczny literackości, której istota zasadza się w tym ujęciu na zdolności 

ujawniania niesatysfakcjonujących porządków i zarazem na dostarczaniu impulsu do 

rearanżacji czy zmiany istniejącego, ale niepożądanego stanu rzeczy. 

IV. MIEJSKIE PRAKTYKOWANIE LITERATURY 

Trudno byłoby mechanicznie sprowadzić do wspólnego mianownika wszystkie 

przywołane dotąd zjawiska, jednak w szerokim sensie łączy je potrzeba uaktywnia lub 

podnoszenie aspektu literackiego w konfrontacji z miastem i miejskością. Miasto 

stanowi aktualnie naturalną i pożądaną przestrzeń komunikacyjną dla literatury, która 

dąży do tego, by osiągnąć status sztuki przestrzennej, a nawet polimedialnej i zarazem 

partycypacyjnej; takiej, którą dobrze jest percypować w ruchu i z dynamicznym 

zaangażowaniem w interaktywnej otoczce. Obecnie akcent kładzie się na wspólnotowy 

odbiór i wspólnotowe doświadczenie literatury i literackości, na wspólnotowy aspekt w 

jej konkretyzacjach i recepcji. 

Miejskość w dużym stopniu modeluje dziś myślenie o literaturze i skutecznych 

sposobach jej oddziaływania, co owocuje włączaniem w obręb sztuki słowa zjawisk 

niekoniecznie w sposób oczywisty do niej przynależnych, np. jeden z respondentów 

ankiety Pisarze niedocenieni – pisarze przecenieni prowokacyjnie stwierdzał: 

Niedoceniana […] jest poezja ulicy (graffiti), w której znajduję więcej prawdy o 

emocjach i umysłach mieszkających w tym kraju ludzi niż w nieomal całej poezji i prozie 

ostatnich lat. Graffiti (pars pro toto alternatywnych aktywności) wypełnia podstawową 

dla kultury funkcję oswajania rzeczywistości. […] Uznanym twórcom kultury trudno się 

przyznać (zrozumieć), że twórczość przeniosła się w inne niż „literatura wysoka” rejony. 

Pytanie dokąd. Kto szuka, ten znajdzie . 

Ekspansywne uobecnianie się sztuki słowa na miejskim forum i jej symbiotyczna 

interakcja z urbanistyczną scenerią owocują także reinterpretacją tradycyjnie 

pojmowanej literatury – np. prozę Jana Stoberskiego, zapomnianego krakowskiego 

twórcy, traktuje się dzisiaj jako wynik specyficznych miejskich peregrynacji: „wszędzie 

chodził na piechotę […]. Codziennie przemierzał Kraków strategicznie obmyśloną trasą, 

odwiedzając mieszkania znajomych”; „Żył jak piechur i pisał jak piechur. Spokojnie 

tworzył swoje podobne do siebie opowiadania. Wydają się one nieokreślone, […] a 

jednak z wolna zmieniają konfiguracje, krążąc po mieszkaniach, kawiarniach, schodach 

i ulicach”. 

Jednocześnie można odnieść wrażenie, że wiele współczesnych utworów jest 

pisanych z myślą o miejskim zaistnieniu lub miejskiej konkretyzacji, a sami twórcy silnie 

podkreślają wpływ doświadczeń topograficznych na genezę swoich poczynań, np. 

Marek Bieńczyk stwierdza, że pisząc powieść Tworki, tylko w niewielkim stopniu 

prowadził badania historyczne i robił archiwalny research, deklaruje za to: 
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chodziłem trochę po samych Tworkach, obłaskawiałem miejsce. Umyślnie 

rezygnuję z historyczności opisu, pewnego rodzaju dokładność historyczna nie jest mi 

potrzebna – co nie znaczy, że rezygnuję z wierności wobec tamtych czasów i  udzi; chcę 

ją osiągnąć innymi środkami. 

Literatura jest dzisiaj niewątpliwie ważnym bodźcem w aktywacjach miejskich 

przestrzeni. Czy jednak poddawanie literackich (arte)faktów i jakości miejskim 

eksperymentom kolportażowym, recepcyjnym, remediacyjnym odbywa się z intencją 

tworzenia nowych formuł genologicznych oraz osiągnięcia innowacyjnych efektów 

estetycznych i komunikacyjnych? Pozornie z takich działań płyną same zyski i wyłania 

się perspektywa wytyczania nowej arterii komunikacyjnej, stanowiącej być może 

ciekawe wyzwanie dla estetyki. A jednak… pojawiają się przynajmniej dwa problemy: 

po pierwsze – problem z artystycznym patronatem wskazanych praktyk (czyli kwestia 

poruszania się po przetartym szlaku); po drugie – problem z motywacją dla tego typu 

działań. 

Jakkolwiek różne przedsięwzięcia służące zagospodarowywaniu przestrzeni miejskiej 

bywają chętnie rozpatrywane w sposób izolowany, a wśród twórców, animatorów i 

uczestników współczesnego życia kulturalnego istnieje pokusa, by traktować je jako 

działania samoistne, wyjątkowe i niepowtarzalne (np. o swoim projekcie 366 wierszy w 

365 dni Michał Zabłocki wypowiada się, że jest on „całkiem nową i oryginalną ideą nie 

zaczerpniętą z żadnych zagranicznych czy przeszłych wzorów” , zaś „Projekt »Rita w 

Mieście« to pierwsze z cyklu nowych działań, które propagują wyjście poza kartkę 

papieru, przeobrażenie i ekspozycję pisma w najpełniejszym obszarze współczesnej 

kultury” ), mają one czytelny artystyczny patronat i stanowią naśladowanie pomysłów i 

konsekwencję haseł głoszonych przez przedstawicieli awangardy, których sztuka tak 

dobrze realizowała się w mieście i poprzez miasto oraz właśnie miasta potrzebowała 

jako komunikacyjnej platformy, by przywołać chociażby słynne postulaty z 

futurystycznych manifestów: „Niechaj dla wszystkich ulica będzie świętem sztuki” ; 

„artyści na ulicę” („Wzywamy wszystkich poetów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów, 

muzyków, aktorów, aby wyszli na ulice”; „Latające poezokoncerty i koncerty w 

pociągach, tramwajach, jadłodajniach, fabrykach, kawiarniach, na placach, dworcach, w 

hallach, pasażach, parkach, z balkonów domów, itd. itd. itd. o każdej porze dnia i nocy”) 

; „ściana jako kartka zbiorowo odczytywanej książki” ; „Każdy może być artystą” ; 

„Poezja musi być codzienną, głęboko aktualną i powszechną” ; „Poezja współczesna 

musi sobie stworzyć nową odrębną formę, podatną dla ludzi współczesnych, łaknących 

nerwowych, syntetycznych wzruszeń” ; „chodzi o sztukę nową, powszechną, a więc 

demokratyczną, będącą pokarmem dla wszystkich nie cofającą się przed użyciem dla 

swych efektów żadnych środków ekspresji”; 

Nawiązania do awangardowej spuścizny są obecnie widoczne w wielu miejskich 

inicjatywach, w obrębie szeroko pojętej urban art czy w rozmaitych estetycznych – i 

przy okazji też literackich – formach zagospodarowywania przestrzeni publicznej. 

Specyficzne kody dostępu do literatury, także w jej rozpleniających się formach 

miejskiego i przestrzennego egzystowania, pokazują, że chodzi dziś nie tyle o sam 

przekaz, ile o jego pożądane i zaprogramowane oddziaływanie. Bardziej niż pisanie i 
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czytanie literatury liczy się jej praktykowanie, zaś podstawowym punktem odniesienia 

dla twórców okazuje się synoptykalność, czyli pragnienie bycia widocznym. Opisywana 

sytuacja związana z redystrybucją literatury i literackości oraz ich promieniowaniem na 

miejską przestrzeń unaocznia, że coraz bardziej typowym odbiorcą sztuki słowa jest 

dziś widz, turysta, uczestnik zbiorowych praktyk kulturowych. Właśnie takiego 

odbiorcę: odbiorcę-przechodnia, odbiorcę-widza, odbiorcę-uczestnika miejskiego 

życia, odbiorcę ukształtowanego poza werbocentrycznym modelem komunikacyjnym, 

wkalkulowują w swe przekazy i strategie twórcy, zajmując się nie tyle tworzeniem, ile 

praktykowaniem literatury. Jednak ta sytuacja „przypomina bardziej widowisko niż pole 

bitwy”. 

Problemem jest w tym wypadku nie tylko poruszanie się po przetartych szlakach, 

ale i oddzielanie dawniej nowatorskich i konfrontacyjnych, niekonformistycznych, 

konfliktowych (w dobrym tego słowa znaczeniu) gestów od ich pierwotnych motywacji 

i genezy, innymi słowy: od ich wywrotowego potencjału. Nie bez znaczenia jest nie 

zawsze silnie rzucające się w oczy komercyjne podłoże literackich aktywacji przestrzeni 

miejskich, silnie eventowy charakter wskazanych działań, dążenie do spektakularności, 

a nie wynalazczości, także nastawienie na rozmaicie pojmowany zysk i chęć osiągania 

tak czy inaczej zdefiniowanych profitów. Ten model uprawiania czy praktykowania 

literatury zwrócony jest summa summarum nie ku czytelnikowi, ale konsumentowi. To 

sprawia, że szansa na nową arterię komunikacyjną utyka w ślepym zaułku. 
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Magdalena Borowska: Dźwięk i zapach w przestrzeni miejskiej; 

w poszukiwaniu nowych rozwiązań 

Abstract: Sound and smell in city space; researching for new solutions 

Urban space is an area currently exposed to a number of aesthetic manipulation 

of commercial and political nature. These manipulations goes beyond the visual 

domain to include wide range of other senses causing significant changes in perceptual 

sensitivity of the inhabitants of modern cities. In this article I take consideration of this 

issue referring to post-Cartesian studies on perception, carried out within 

phenomenology and anthropology (focusing on its polysensoric and synesthetic 

character) as well as contemporary research on the landscape relating to the concept 

of hearing and smell.Working within a broad understanding of aesthetics, as indicated 

by Wolfgang Welsch and Arnold Berleant, I concentrate my research on current issues 

related to audial dimension of perception of city dwellers. A wide range of problems 

emerging in the course of research on urban audiosphera made me put special 

attention on urban noise pollution. I also recall a few contemporary examples of use 

water phonosphera for naturalization and democratization of the space. I point out 

specific examples where senses of smell are predominant over a space. That reflection 

encourage me to refer to the concept of “sharing of the sensible” by Jacques 

Rancierre’a exposing their socio-political dimension. I also present a few art projects 

(and exhibition) aimed at raising awareness of auditory and olfactory inhabitants of 

modern cities emphasizing their pro-community nature. 

 

 

 

Namysł nad znaczeniem dźwięku i zapachu w przestrzeni miejskiej wpisuje się w 

tendencję myślową we współczesnej estetyce polegającą na powrocie do takiego jej 

rozumienia, które pojawiło w myśli niemieckiej w połowie XVIII i w nawiązaniu do 

greckiego jej źródłosłowu oznaczało naukę o aisthêsis, wrażeniach, postrzeganiu 

zmysłowym. Nowożytnym inicjatorem i orędownikiem tego rozumienia był Aleksander 

Gottlieb Baumgarten[1]. Na konieczność powrotu do aistetyczno-baumartenowskiej 

linii rozumienia estetyki zwraca uwagę obecnie wielu filozofów wskazując na 

mankamenty i przeszłościowy charakter ścisłego związania estetyki ze sztuką, 

podkreślając nieprzystawalność tradycyjnego (tj. opartego m. in. na bezinteresowności) 

jej rozumienia do analizowania tak istotnych zjawisk współczesnego świata 

jak:  globalna estetyzacja i towarzyszące jej przemiany wrażliwości percepcyjnej 

(Wolfgang Welsch), przemocowy reżim estetyczno-politycznych manipulacji (Jaques 

Rancierre) czy rosnące zanieczyszczenie przestrzenne (Arnold Berleant). Terenem, na 

którym wyraźnie występują wyżej wspomniane zjawiska jest przestrzeń miejska; tu 

szczególnie odczuwalna jest estetyzacyjne zanieczyszczenie przestrzeni wizualnej oraz 

opresja audialna spowodowane nadmiernym hałasem komunikacyjnym, zbyt częstym 

wykorzystywaniem dźwięków w reklamach i brakiem enklaw ciszy. Doświadczenie 
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cielesne mieszkańców miast ulega skażeniu (Berleant, 2011, 178 i n.), coraz częściej 

mamy do czynienia w miastach ze zjawiskiem z osłabieniem lub zupełnym stępieniem 

zdolności zmysłowego odczuwania. 

Zrywająca z kantowską bezinteresownością „estetyka zaangażowana”, której 

projekt opracowuje w ostatnio publikowanych artykułach i książkach Arnold Berleant 

stanowi jego reakcję na deprywacyjny stan estetycznej percepcji we współczesnych 

miastach. Społecznym zadaniem estetyka ma być –jak podkreśla autor monografii 

„Wrażliwość i zmysły” – zarówno odsłanianie tego, co moralnie negatywne w 

manipulacyjnych działaniach estetyzacyjnych oraz rozwijanie tzn. estetycznej ekologii 

miejskiej skierowanej na poszukiwanie i eksponowanie nowych form humanizacji 

miejskiego krajobrazu. Chociaż teoretycznym tłem dla humanizacyjnego 

ukierunkowania projektu estetyczno-ekologicznego miasta czyni Berleant tzn. ekologię 

globalną, z wpisaną w nią estymą dla wzniosłości, nie wydobywa z tych odniesień 

konkretnych wskazówek dotyczących planowania przestrzeni miejskich. Bardziej 

konkretnie podchodzi do tej kwestii Wolfgang Welsch. Krytykując konsekwencje 

podporządkowywania dwudziestowiecznej architektury i urbanistyki antropicznej 

zasadzie nowoczesności  (Welsch, 2008, 170-174), co wzorcowo czynili m. in. Walter 

Gropius i Le Corbusier i nawołując do perspektywy transludzkiej wzywa do kreowania 

takich przestrzeni miejskich, w których –  jak to ujmuje – możnaby „swobodnie 

oddychać” (Welsch 2008, 182).  Jednym z warunków spełnienia tego postulatu w 

mieście jest porzucenie nowoczesnej idei całościowego projektowania 

architektoniczno-urbanistycznego, w którym poprzez rozwiązania formalno-

funkcjonalne narzucone zostają odbiorcom określone działania, formy ruchu i 

akcji  (Welsch, 2008, 186) oraz pozostawienie w mieście stref nie zaprojektowanych, 

bądź zaprojektowanych w sposób waloryzujący społeczne znaczenie przestrzennego 

chaosu  (Bauman, 1998, 7-13). Przestrzeń miejska, która według Welscha „nie powinna 

być postrzegana jako przede wszystkim i wyłącznie ludzka” powstaje według niego 

wtedy, gdy architekci i urbaniści projektując nie koncentrują się wyłącznie na obiektach 

i ich użytkownikach, ale „biorą pod uwagę środowisko: krajobraz, przepływ energii, 

klimat, wiatr, procesy naturalne, kolory i żywioły. Budynek ma być przecięciem i 

uczestnikiem gry tych zewnętrznych sił (…) Wiatr, woda temperatura, niebo i ziemia – i 

przede wszystkim czas –mają największe znaczenie. (…). Zawsze mają miejsce: 

komunikacja, związek, penetracja. Nie ma ścisłej granicy między budynkiem i 

środowiskiem” (Welsch, 2008, 186). Budynek wpisuje się w krajobraz nie tylko miejski, 

ale kosmiczny, percypowany jest nie tylko wizualnie, ale multisensorycznie. 

Krajobraz miejski i jego percepcja. 

Pojęcie krajobrazu używane jest obecnie w różnych znaczeniach przez 

przyrodników, geografów (Myga–Piątek, 2001, 163, 176), architektów (Pawłowska, 

2012, 34-37) i przedstawicieli nauk humanistycznych.. W stosowaniu tego pojęcia przez 

humanistów wyakcentowany zostaje zarówno jego wymiar percepcyjny jak 

i kulturotwórczy oraz nacechowanie aksjo-semiotyczne (Pietraszko, 1992). Te wymiary 
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znaczeniowe stanowią istotne przesłanki współczesnego stosowania pojęcia 

krajobrazu do interpretacji miasta. 

O antycypacjach krajobrazowych ujęć miasta można mówić już od początku XX 

wieku, kiedy to w opisywaniu miast (m. in przez Waltera Benjamina, Siegfrida Krakauera 

czy Georga Simmla) pozytywnie waloryzowana zaczyna być percepcyjna relacja z 

obserwatorem a wraz z nią czas i ruch. W opisach percepcji miast z początku ubiegłego 

wieku dominuje jednak wymiar głównie wizualny[2] (Simmel, 2006, 184-203).  Dopiero 

w latach 60-tych ubiegłego wieku (okresie tzn. „eksplozji miast”) mimo tego, z nadal w 

projektowaniu przestrzeni miejskiej największe znaczenie przyznawane jest 

kompozycji, w sposobach interpretacji percepcji wizualnej uwzględniane zaczynają być 

nowe jakości (Lynch, 1960, 2; Cullen, 2011, 9) , wśród których wymieniamy jest czas.[3]. 

Na zależność między czasem (wpisanym w Heideggerowski sens 

„zamieszkiwania” (Heidegger, 2007) i krajobrazem zwraca uwagę m. in. Tim Inhold. 

Odrzucając tradycyjne wykładnie krajobrazu  oparte na dualizmie: człowiek-przyroda, 

umysł-materia opracowuje sens krajobrazu jako zamieszkiwania (tworząc na użytek 

swoich badań pojęcie „zadanioobrazu” ( McNaghnagten, Urry, 2005, 222-227)[4]. 

Krajobraz jest więc „raczej światem, pośród  którego stoimy, przyjmując perspektywę 

rozglądania się po naszym otoczeniu” (Inghold, 1993, 152-174).  Cieleśnie „będąc w” 

krajobrazie, zamieszkujący go ludzie wiążą się bowiem ze sobą w różnych i 

przenikających się sferach zmysłowych; także audialnie. Audialność stanowi, więc co 

najmniej tak ważny komponent (percepcji i wytwarzania) krajobrazu jak jego wymiar 

wizualny. 

Multisensoryczność ucieleśnionej relacji ze światem; sfery percepcyjne 

w badaniach nad miastem 

Uwikłanie innych od wzroku zmysłów w proces widzenia stanowi istotną kwestię 

rozważaną we współczesnej humanistyce. Głosy krytyczne wobec „wzrokowego 

esencjalizmu” formułowane są m. in przez badaczy kultury wizualnej tj. Mieke Bal (2006, 

303), która patrzenie uznaje za akt synestetyczny nie tylko w sensie splotu z innymi 

zmysłami, ale także w sensie splotu sfery zmysłowej ze sferą mentalną tj. wymiarem 

kognitywnym i emocjonalnym (Jakubowska, 2010, 193-197). Kwestia ta podjęta zostaje 

w teorii bezpośredniej percepcji Jamesa J. Gibsona (1966); staje się ona jednym z 

głównych tematów „Fenomenologii percepcji” Maurice’a Merleau-Ponty’ego [5]. 

Doświadczanie poprzez odseparowane wobec siebie zmysły filozof ten uznaje za 

dalekie od naturalnej percepcji. Chociaż Merleau–Ponty najczęściej pisze o widzeniu, 

nie sytuuje wzroku najwyżej w hierarchii zmysłów traktując sferę zmysłową jako 

splątaną całość, która nie powinna być rozkładana na fragmenty (Borowska, 2012, 93-

98). Podobnie uważa także Inhold sprzeciwiając się koncepcjom antropologicznym, w 

których ukrytym założeniem jest łączenie wyraźnych strategii hierarchizowania 

zmysłów i hipotetycznej dominacji jednego z nich z określonymi społeczeństwami czy 

grupami kulturowymi1. 

                                              
1  
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Podejmując się zadania przeanalizowania praktyk architektoniczno-

urbanistycznych skierowanych na realizację celu, który możnaby określić jako „u-

uzmysławianie miasta” decyduje się „warsztatowy” zabieg wyodrębnienia 

z wielozmysłowej i nierozkładalnej – zdaniem współczesnych filozofów i antropologów 

– całości doznaniowej, dwóch sfer zmysłowego percypowania miasta: audiosfery i 

osmosfery  (Inhold, 2000, 281). Skłaniając się ku zaproponowanej przez Joachima–

Ernsta Berendta koncepcji demokracji zmysłów, wedle, której w analizach percepcji 

żaden zmysł nie powinien być uprzywilejowany (Berendt,, 1985, s. 32; Stanisz, 2012, s. 

105)  nie będę starała się zastąpić wizualnej perspektywy badań przestrzeni miejskiej 

przez dźwiękową, czy zapachową, lecz spróbuję jedynie wyeksponować ich znaczenie 

w interpretacji m. in społecznych wymiarów percepcyjnego kontaktu z miastem. 

Miasto słyszane. 

Czy dźwiękowy krajobraz miasta może być bardziej ciekawy i inspirujący od 

wizualnego? Takie pytanie wydaje się stawiać Wim Wenders w filmie Lisbon 

Story czyniąc je tłem dla wprowadzenia kluczowej postaci Phillipa Wintera, 

dźwiękowca. Bohater spacerując po mieście rejestruje za pomocą mikrofonu jego 

audiosferę: odgłosy dzieci i kotów szepty, gwary, krzyki, rozmowy ludzi spotkanych 

przypadkowo na ulicy, słuchaną i słyszaną zarówno muzykę jak i ciszę Lizbony. Tą 

realizację Wendersa z 1994 roku potraktować można jako filmowy „oddźwięk” 

wzrastającego od lat siedemdziesiątych XX w badaniach nad miastem zainteresowania 

zmysłem słuchu. Co znamienne w badania te, już od ich początków, włączone zostaje 

pojęcie krajobrazu zreinterpretowane audialnie (soundscape) przez kanadyjskiego 

kompozytora i teoretyka muzyki Raymonda Murraya Schafera. W ramach zainicjowanej 

przez tego badacza ekologii akustycznej prowadzone są na całym świecie, badania nad 

audiosferą wybranych miast i regionów geograficznych i kulturowych oraz zmianami 

wrażliwości akustycznej, podejmowane są działania edukacyjne ukierunkowane na 

kształcenie uwrażliwienia audialnego współczesnych mieszkańców miast i 

odpowiedzialnego kształtowanie miejskiej przestrzeni fonicznej (Schafer, 1982; Schafer, 

1995; por. Losiak, 2012, s.11-15). Badania te są świadectwem żywej reakcji 

antropologów kultury, akustemologów[6] i estetyków na współczesne zjawiska 

anestezji i deprywacji estetycznej, w tym wypadku dotyczącej sfery audialnej. W zakres 

tego typu badań wchodzi refleksja nad nowymi praktykami akustycznymi 

estetyzującymi życie codzienne, konstytuującymi wiedzę oraz stymulującymi zarówno 

wzrost poczucia tożsamości i przynależności grupowej  (Feld, 2011, ) jak 

indywidualnego niezadowolenia i konfliktów społecznych [7]. 

Z szerokiego zakresu pól problemowych mieszczących się w obszarze badań nad 

audiosferą miasta poddam tu pod rozwagę kwestię audialnego zawłaszczania 

przestrzeni miejskiej oraz wykorzystywania do naturalizacji i demokratyzacji tej 

przestrzeni fonosfery wody. 

Samo sformułowanie „zawłaszczanie przestrzeni” ujmowane jest na gruncie 

socjologii jako: prawny bądź bezprawny faktyczny jej zabór; (przykładem „kradzieży 

przestrzeni” miastu mogą być osiedla typu gatted communities) bądź stosowanie w 
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mieście różnego rodzaju strategii wizualnych (nad)obecności oraz podejmowanych w 

odpowiedzi na nie oddolnych inicjatywach społecznych ukierunkowanych na 

odzyskiwaniu przestrzeni. Warto jednak rozważać problem zawłaszczania przestrzeni 

miejskiej także z transwizualnej perspektywy włączając w jego zakres słuch i zapach. 

Estetycznym zapleczem do realizacji tak pojętego zadania może być koncepcja 

„dzielenia postrzegalnego” Jacquesa  Ranciere’a [8].Ten francuski filozof na swój 

sposób utożsamia estetykę (rozumianą jako wrażliwość estetyczna właściwa dla 

danego społeczeństwa czy jego części) z polityką (uznając tą ostatnią za sferę wcielania 

zmian w sferze widzialności, słyszalności, odczuwalności i tego, co wogółe możliwe do 

pomyślenia). „U podstaw polityki – pisze – leży (…) estetyka – system apriorycznych 

form określających, to, co poddaje się odczuciu” (Rancierre, 2007,70).  Przestrzeń 

miejska w jego interpretacji staje się nie tylko obszarem starć sił walczących o jej 

zawłaszczanie, ale sferą kreacji miejsc i obszarów istniejących poza usankcjonowanym 

(przez aktualnie dominująca władzę) podziałem zmysłowości, czyli społeczną 

dostępnością m. in do tego, co słyszalne i tego, co zagłuszane. Poszerzanie wrażliwości 

audialnej mieszkańców miast nabiera w takim kontekście wymiaru społeczno-

politycznych taktyk krytycznych, transformujących przestrzeń antagonizmów w 

przestrzeń wspólnotowego współistnienia, w której nie ma miejsca na dawne 

hierarchie, dominacje i strategie zawłaszczania. Kluczem do społecznego rozwoju staje 

się oddolne i  powolne rozwijanie wrażliwości (w tym wypadku audialnej) 

mieszkańców miasta oraz uczenie ich otwartości na „to, co w ogóle można usłyszeć” w 

czasoprzestrzeni miasta. 

Z problematyką audialnych strategii zawłaszczania przestrzeni miejskiej i tzn. 

„dźwiękowego imperializmu” ściśle wiąże się kwestia zanieczyszczenia przestrzeni 

miejskiej hałasem. Za hałas w znaczeniu psychologicznym uznawany się każdy dźwięk 

odczuwany jako niecelowy, przeszkadzający lub trudny do zniesienia (Kofin, 2012, 72). 

Jego wszechobecność w miastach europejskich spowodowana komunikacją, 

reklamami, muzyką poddawana jest obecnie – zgodnie z prawem Unii Europejskiej (por. 

Dyrektywa hałasowa 2202/49/ WE Parlamentu Europejskiego) oraz większej kontroli 

poprzez opracowywanie dla miast tzn. strategicznych map akustycznych (mają je już 

m. in. Gdańsk, Poznań, Lublin Wrocław, Łódź) i podejmowanie działań mających na celi 

eliminację przekroczeń poziomów hałasu dopuszczalnych na danym obszarze. 

Stanisław Bernat komentując dokumenty strategiczne dotyczące polityki ekologicznej 

Polski na lata 2009-2012 wyraźnie stwierdza, że hałasowi rozumianemu jako 

zanieczyszczenie środowiska nie przyznaje się w Polsce wystarczająco dużego 

znaczenia  (Bernat, 2012, 20 i n.) zwracając uwagę, że „ochronę środowiska przed 

hałasem ogranicza się często do obudowania głównych arterii komunikacyjnych 

ekranami akustycznymi bądź wymiany stolarki okiennej” nie podejmując działań tj. 

„wydzielanie sfer ciszy czy obszarów cichych, wyłączaniu, bądź ograniczaniu ruchu 

pojazdów, wspieraniu komunikacji pieszej czy też projektowaniu akustycznych 

przestrzeni publicznych” [9]; podkreśla zarazem, że w wielu przypadkach stosowanie 

wskaźnika hałasu LDWN  jest niewystarczające do zapewnienia akustycznego komfortu 

mieszkańcom danego obszaru miasta, co bywa przyczyną konfliktów 
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społecznych  (Pawłowska.2008). Ich występowanie świadczy o niewystarczającym 

uwzględnianiu sfery audialnej w planowaniu przestrzennym polskich miast [10], w 

którym dopiero od kilku lat podejmowane są odgórnie działania wyznaczania tzn. 

obszarów cichych [11]. Tradycyjnie zaliczane są do nich w miastach parki i ogrody 

botaniczne, miejsca, w których mamy możliwość słyszenia dźwięków naturalnych 

interpretowanych jako przyjemne. Nie są to zazwyczaj miejsca występowania ciszy 

absolutnej, ale przykłady pejzażu dźwiękowego klasyfikowanego przez Raymonda 

Murraya Schafera jako hi-fi, w których niski poziom zakłóceń pozwala na wyraźne 

słyszenie dźwięków naturalnych (tj. śpiew ptaków, szum wiatru i liści) oraz fonosfery 

wody, na co zwraca szczególna uwagę Schafer w artykule Muzyka środowiska (Schafer, 

1982, 270). Właśnie fonosfera wody – często wypierana w audialnej przestrzeni 

współczesnych miast przez inne dźwięki traktowana jest przez ich mieszkańców jako 

jedno z największych dóbr dźwiękowych. Odgłosy szumiących fal, wodospadów, 

fontann, szemrzących strumieni w mieście odbierane są przez nich jako naturalne i 

pierwotne oraz wartościowane jako szczególnie atrakcyjne także i ze względu na 

multisensoryczny charakter ich percepcji (Tańczuk, 2014, 241-259). 

Pragmatyczne ukierunkowanie podjętego tu namysłu karze mi skierować uwagę 

na te odgłosy wody w mieście, których nieprzypadkowa, lecz właśnie zamierzona przez 

planistów obecność jest najczęściej wskazywana i ceniona przez mieszkańców. Ich 

źródłem są m. in. fontanny (Losiak, 2014,71-78) wodospady oraz strumienie i zbiorniki 

wodne usytuowane na placach miejskich. 

Przykładem wprowadzenia wody na plac miejski pod postacią kanałów 

i basenów spajających kompozycyjnie jego przestrzeń jest Potzdamer Plac w Berlinie 

(proj. Renzo Piano, Ch. Kohlberger, Atelier Dreiseitl, realizacja z 1998 r.); wykorzystane 

są w tam nie tylko brzmieniowe, ale i inne walory wody, (tj. światło, dźwięk, ruch, kolor, 

faktura i odbicia architektury jej lustrze). Z racji zapewnienia ludziom bezpośredniego 

taktylnego dostępu do wody (niskie krawędzie basenów, brak balustrad 

odgradzających wodę od placu) odwiedzający traktują plac jako miejsce sprzyjające 

wspólnotowej rekreacji, o czym świadczy np. to, że w sezonie letnim powstają tam 

niewielkie plaże  (Kusińska, 2008, 72-78). 

Inaczej wprowadzona została woda w przestrzeń miejska w założeniu 

zrealizowanym na Heiner–Metzer Plaza w Neu Ulm (proj. Atelier Dreiseitl). Hasła 

„miejsce spotkań dla różnych pokoleń” oraz „przestrzeń do zabawy”, które 

potraktowane zostały przez architektów z „Atelier Dreiseitl” jako idea przewodnia 

projektu zainspirowały ich do wprowadzenia w przestrzeń placu dźwiękochłonnych 

(odgradzających przestrzeń placu od hałasu dwóch ruchliwych ulic), a zarazem 

szumiących i dostępnych, taktylnie „ścian wodnych” oraz płytkiego zbiornika wodnego 

zajmującego 1/5 placu, w którym mogą bawić się dzieci  (Kusińska, 2008, 84-89). 

Ciekawym, choć już nie dźwiękochłonnym przykładem wykorzystania wody do 

stworzenia oryginalnej przestrzeni publicznej, która bardzo szybko stała się ulubionym 

miejscem spotkań mieszkańców miasta jest zrealizowany w 2006 w Bordeaux we Francji 

projekt Place de Burse. Projekt stanowił część planu rozwoju urbanistycznego miasta 

Bordeaux, którego ważna częścią było przekształcenie nabrzeży ciągnących się wokół 
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rzeki Garony na miejskie promenady. Nawierzchnie placu wyłożono granitowymi 

płytami i umieszczono powyżej dawnej przystani. Woda wprowadzana jest na plac 

o powierzchni 2700 metrów kwadratowych przez system filtrujących pomp w przeciągu 

3 mim. Plac zalany zostaje do wysokości 2 cm, po czym woda znika zostawiając tylko 

chmurę pary pośrodku·. 

Za wzorcowe (pod względem audialno–zapachowo-dotykowych walorów 

percepcyjnych) realizacje przestrzenne uznać można także nowojorskie parki 

kieszonkowe Greenacre Park (proj. przez H. Sasaki, H. Goldstone) oraz Paley Park (proj. 

Zion and Breen) (Pawłowska, 2012, 46-49) Najważniejszym elementem Greenacre Park 

jest wodospad o wysokości 7,6 metra; spadająca z wysokiego muru kaskada wody (z 

racji zamknięcia z dwóch stron ścianami szczytowymi wieżowców porośniętymi 

bujnymi pnączami) pozwala bywalcom tego małego ogrodu publicznego na 

wyizolowanie się z hałaśliwej przestrzeni Manhattanu oraz doświadczanie kojącej 

fonosfery wody oraz chłodu i wilgoci spowodowanej jej obecnością w przestrzeni tego 

kieszonkowego parku. 

Rozważając audialną atrakcyjność przestrzeni miejskiej warto jak sądzę 

zaznaczyć na koniec, że od kilku lat także w Polsce zaczęły być podejmowane działania 

modernizacyjne [12] i praktyki warsztatowe [13] ukierunkowane na rozwijanie u 

mieszkańców miast świadomości audialnego w nich przebywania. Takie akcje 

podejmowane były m in w ramach gdańskiego festiwalu „Narracje” przygotowywanego 

przez artystów się od kilku lat w różnych miejscach Gdańska [14] czy w ramach 27 

Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nowa odbywającego się w 

maju 2010 roku we Wrocławiu [Losiak, 2012, 79-88] 

Zapachy w przestrzeni miejskiej: społeczny wymiar osmoestetyzacji. 

Społeczny i kulturowy wymiar woni dostrzega już Georg Simmel, gdy pisze o 

barierach wrażeń węchowych pojawiających się drodze kontaktu między rasami, gdy 

eksponuje osmotyczną nietolerancję Europejczyków na „brzydkie” zapachy stojące m. 

in na drodze solidarności społecznej z klasa robotniczą. W „Socjologii zmysłów” zmysł 

powonienia zostaje przez niego scharakteryzowany jako najbardziej dysocjacyjny i 

niesprzyjający wspólnotowości (zgromadzeniom) przekazujący więcej repulsji niż 

zachęt (Simmel, 2006, 203) 

W przeciwieństwie do Simmla Henry Lefebvre uznaje i eksplikuje konstytutywną 

rolę zapachów w społecznym tworzeniu przestrzeni; zwraca uwagę, że pozwalają one 

„na niezapośredniczone odczuwanie otaczającego nas środowiska, najbliższych 

przedmiotów, <<miastoobrazów>> i << krajobrazów>>” (por. Urry, 2009, 138). Warto 

tu dodać, że pojęcie krajobrazu, gdy odnoszone jest do badań nad znaczeniem 

zapachów w organizacji i mobilizacji uczuć ludzi wobec poszczególnych miejsc i ich 

pamiętania funkcjonuje często jako „woniobraz”, gdy ponadto służy także podkreślaniu 

przestrzenności zapachów używane jest w literaturze przedmiotu jako część frazy 

„krajobraz zapachowy” (Urry, 2009, 136-143; por. Mac Naghten, Urry, 2005, 133 i 171-

176). 
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Hall prowadząc namysł nad zapachami na kontekście badań proksemicznych 

odnajduje w nich przede wszystkim medium komunikacyjne (Hall, 1978,78-79). Na 

społecznie więziotwórczy wymiar woni ma wpływ – jak podkreśla – wiele czynników 

kulturowych·, środowiskowych i klimatycznych tj. temperatura otoczenia. „Jeśli sfery 

termiczne zaczynają zachodzić na siebie i ludzie nawzajem czują swój zapach, stają się 

nie tylko sobą zaabsorbowani, lecz także mogą się nawet znajdować pod wpływem 

wzajemnych emocji” (Hall, 1978, 79; Hoffman, 2013,27). Indywidualna woń (naturalna 

bądź nadana sztucznie) współkonstytuuje wraz z dźwiękami i wizualnością terytorium 

przestrzenne każdego z nas, i jako taka może być analizowana zarówno jako narzędzie 

subtelnego manifestowania (wytwarzania?) osobistej tożsamości jak i ekspansywnej 

opresji zapachowej zawłaszczającej przestrzeń innych osób. Te profile badawcze 

obecne są zarówno w fenomenologicznych analizach percepcji olfaktorycznej 

(prowadzonych m. in. przez Madalinę Diaconu (Diaconu, 2002.) jak i socjologicznych 

(prowadzonych przez Kelvina Ey Low (Low, 2009), Bryana Turnera (Turner, 1984) i Alaina 

Corbina (Corbin, 1998). Szczególnie drugi z nich podejmowany jest w badaniach 

prowadzonych polskich osmosocjologów[15] – Marka Szczepańskiego i Weronikę 

Ślezak-Tazbir. Mimo ulotności i tymczasowości zapachów podejmują się oni zadania 

„obserwacji” i opisu „biegunów zapachowych” i dynamiki „wonioobrazów” wybranych 

przestrzeni miejskich starego regionu przemysłowego na Śląsku w związku z 

fragmentaryzacją i prywatyzacją przestrzeni. „Egalitaryzm fetoru właściwego dla 

miejskich rezerwatów biedy i ubóstwa – piszą (…) – załamuje się na styku z 

przestrzeniami zawłaszczanymi przez rodzącą się klasę średnią, traktującą ekskluzywny 

zapach jako element władzy, prestiżu symbol statusu. Dwa wymiary ujęte w bieguny: 

czystości i zmazy, ładu i bałagany, smrodu i aromatu pozwalają na wyodrębnienie 

konkretnych fragmentów miejskich przestrzeni- wyizolowanych gett, obecnych coraz 

wyraźniej w świadomości mieszkańców konkretnego miasta”(Śleziak-Tazbir, 

Szczepański, 2008, 23.i n.) Krystalizacją „wonioobrazów” w mieście jest więc silnie 

związana z procesami segregacji społecznej, a zawłaszczanie przestrzeni miejskiej 

rozgrywa się nie tylko w sferze wizualnej i audialnej, ale także węchowej. „Teren 

zawłaszczają np. bezdomni, palacze przy wspólnym stoliku, osoby nadużywające 

perfum (…) realne grodzenie ulicy następuje przez obecność np. targu rybnego, targu 

kwiatowego, targu bawełny made in China, targu herbacianego na Sri Lance..”(Śleziak-

Tazbir, Szczepański,2008, 35). Źródłem olfaktorycznego zawłaszczania przestrzeni 

śląskich miast są zakłady przemysłowe (dym z kominów, hałdy i brud z kopalni, rafinerie 

ropy naftowej), wysypiska i spalarnie śmieci. Olfaktoryczne zawłaszczanie przestrzeni 

ma tam jednak nie zawsze negatywne konotacje; przykładem przyjemnego zapachu, 

który sezonowo zawłaszcza przestrzeń w okolicach Rybnika jest woń truskawek 

pochodząca z małego zagłębia uprawy tych owoców.. Powierzchowno przyjemny 

(mimo później odczuwanego sensorycznego fałszu) olfaktoryczny zabór przestrzeni 

odbywa się w supermarketach i galeriach handlowych, przed sklepami z pieczywem czy 

kawą; jego odmianą jest także kreowanie przestrzeni skalogicznych i 

sakroolfaktorycznych (wypełnionych zapachem stearyny, ognia, kadzideł) oraz 
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„markowych” atrakcyjnych i rozpoznawalnych dla turystów zapachów miast i 

miasteczek  (np. portugalskie Óbidos, francuskie Grasse czy polski Cieszyn). 

Ceną zawłaszczenia przestrzeni miejskiej zapachem – tak jak w przypadku 

nad(obecności) w niej efektów wizualnych czy bodźców audialnych jest zawsze 

odczuwanie przez część społeczności miejskiej sensualnej opresji. Na opisy takich 

miejskich opresji olfaktorycznych natknąć się można niestety nie tylko w literaturze, ale 

coraz częściej w codziennej prasie[16]. Przy okazji opisu konkretnych sytuacji 

konikowych powstałych na gruncie woni poruszany jest kluczowy dla tej kwestii 

problem braków w polskim „prawodawstwie zapachowym”[17] uniemożliwiający 

skuteczne ich rozwiązywanie, a tym bardziej zapobieganie ich powstawaniu. 

Jak wpłynąć na zmianę tej sytuacji? Jedną z dróg jest prowadzenie naukowych 

badań nad krajobrazem węchowym miast i społecznymi konsekwencjami opresyjności 

olfaktorycznej w ich przestrzeniach; inną promowanie projektów artystycznych (i 

wystawienniczych) ukierunkowanych na rozwijanie świadomości olfaktorycznej 

mieszkańców współczesnych miast. Autorka wielu takich projektów jest Sissel Tolaas 

ze Szwecji, która kolekcjonuje i prezentuje na wystawach zapachy składające się na 

„wonioobrazy” różnych miast europejskich m. in czterech dzielnic Berlina, osobliwości 

olfaktorycznych Paryża, Nowego Yorku i Londynu. W 2013 roku prezentowała swoje 

molekularne dzieła sztuki w Polsce w ramach wystawy „Zapach – niewidzialny kod” 

[18].  Projekty artystyczne, których celem jest tropienie i ujawnianie zapachów 

typowych dla określonych miast i miejsc w mieście są w kulturze europejskiej 

zjawiskiem stosunkowo nowym, nietrudno dostrzec w nich współczesne reakcje na 

wpisane w nowoczesność strategie oczyszczające, ukierunkowane na „trzymanie w 

ryzach” porządku i kontroli i brudu (ludzkiego ciała, mieszkań, miejsc publicznych 

w mieście) i towarzyszących mu woni. W twórczości Tolass bardzo ważnym wątkiem 

jest ujawnianie (przywoływanie) zapachów niechcianych, zapomnianych wykluczonych 

(np., zapachu I wojny światowej[19] czy naturalnych zapachów ludzkiego ciała w stresie 

( Ruston, 2006). 

Przestrzeń miejska wielozmysłowa i inkluzyjna? 

Rozpoczynając swoją książkę „Życie między budynkami” Jan Gehl (Gehl. 2013, 9-

51) wyróżnia trzy rodzaje zachowań ludzkich w przestrzeniach publicznych: konieczne 

(funkcjonalne), opcjonalne (rekreacyjne) i społeczne. Szczególnie dużo uwagi poświęca 

zachowaniom społecznym, tym, które zależą od współprzebywania ludzi w 

przestrzeniach publicznych. 

Do podjęcia namysłu nad znaczeniem słuchu i zapachu w miejskich 

przestrzeniach skłoniło mnie między innymi pytanie: jak planować przestrzeń publiczną 

w mieście, by wykorzystać jej potencjał do stymulowania u mieszkańców zachowań 

właśnie opcjonalnych i społecznych. Iunctim tych dwóch rodzajów zachowań stanowi 

ich prowspólnotowy wymiar. Autor „Życia między budynkami” daje planistom miejskich 

przestrzeni szereg konkretnych wskazówek jak kreować w niej miejsca kultywacji 

wspólnotowości, jak łączyć w jednej przestrzeni różne grupy społeczne i wiekowe. Moc 

planowania przestrzennego jest jednak -jak wiadomo, ograniczona; to, co wydarzy się 
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w przestrzeni zależny nie tylko od architektoniczno-urbanistyczgo otoczenia, które 

może sprzyjać wydarzaniu się bądź je blokować, ale przede wszystkim od ludzi, którzy 

się w nim znajda, ich potencjału kultowego, społeczno-politycznego i aistetycznego. 

Potencjał aistetyczny rozumiem tu jako wrażliwość zmysłową w wersji nie 

zdominowanej przez wizualność, panującą władzę czy ekonomię. O uzdrawianie tego 

potencjału walczą w swoich tekstach współcześni estetycy m. in właśnie Arnold 

Berleant i Wolfgang Welsch. Wezwanie do zerwania z rutynowym przyzwyczajeniem 

do ujmowania go w ramy wąsko rozumianej wizualności usłyszeć można także 

w tekstach fenomenologów i antropologów zmysłów, a filozofowie i socjologowie (tj. 

Michaela Foucault, Jaques Rancierre, Zygmunt Bauman, Henry Lefebvre,) sięgają do 

niego w badaniach jako do sfery, w której rozgrywa się faktyczna walka polityczna i 

społeczna. Artyści tworzą sytuacje sprzyjające przywracaniu świadomości bogactwa 

wielozmysłowego odczuwania kierując się nie tylko chęcią zapewnienia mieszkańcom 

miast przyjemności (tzn „miejskiego spa”), stymulując – jakby to określił Gehl- 

zachowania rekreacyjne, ale uwrażliwiając (tak jak badacze audiosfery i osmosfery 

miasta) także i na to, że zmysły mają wymiar społeczny, czynione są sferami 

komercyjnych manipulacji, że można i należy budzić je ze „stanu uśpienia” [20] nie tylko 

w celach hedonistycznych, ale m. in. po to, by leczyć miasto. 

W jednym z tekstów zamieszczonych w monografii My i oni. Przestrzenie 

wspólne. Projektowanie dla wspólnoty (Frąckowiak, Krajewski, 2014,14)  wydanym 

w serii „Synchronizacja. Projekty dla miast przyszłości” pojawia się pytanie: czy miasto 

(jeszcze) istnieje? Staje się ono szczególnie istotne, „gdy dostrzeżemy, że nie jest już 

ono spełnionym snem o miejscu, w którym różniący się między sobą ludzie mogą żyć 

razem, obok siebie w bezkonfliktowy sposób. Miasto umiera (…) również, jak twierdzi 

André Glucksman, jako idea polityczna będąca materializacją demokracji. Umiera, bo 

ulega gettoizacji, a różnice społeczne odciskające się w jego przestrzeni nie tylko są 

dziś bardzo wyraźne, ale potwierdzają też, iż jest ono zorganizowane wokół idei nie–

spotkania, separacji, wzajemnego unikania tych, którzy są odmienni i nam nierówni”( 

Frąckowiak, Krajewski, 2014) 

W kontekście takiej diagnozy znaczenia nabierają projekty miejskie, zarówno, te 

które kierują uwagę na uzmysłowione współodczuwanie miejskiej przestrzeni jak i te, 

które rozwijając wrażliwość sensoryczną mieszkańców miast, wyczulają ich na różne 

przejawy sensorycznego fałszu, zmysłowych zawłaszczeń i manipulacji. 
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Bogusław Dziadzia: Doświadczanie, katalogowanie. Kulturalny prekariusz 

wobec estetycznych wymiarów sztuki w przestrzeni miejskiej 
  

Abstract: Experiencing, cataloguing. Cultural precariat and the aesthetic 

dimensions of art in public space. 

Urban space as a field of aesthetic experience connected activities of authors 

and inspirer’s with reconstruction of individual experiences. Aesthetic experience, 

especially when we talk about art in a public space, comes from the weight of capitals: 

cultural, social and economic. Those capitals are significantly as potential that 

determines the aesthetic nature of the relationship. Their deficits as reason to reveal 

doubts about experience characters and the status of these artistic situations. The 

proposed category of the cultural precariat is an attempt to describe the situations in 

which participant of art world found himself – as active participants of cultural live with 

own courts insecure. The result of which, uncertainty leads them to a lack of opposition 

to cultural populism. 

Keywords: Aesthetic Experience, Cultural Precariat, Cultural Capital. 

Abstrakt: 

Przestrzeń miejska jako pole doświadczeń estetycznych stanowi splot działań 

autorów i inspiratorów oraz rekonstrukcji jednostkowych doświadczeń. Doświadczenia 

estetyczne, szczególnie kiedy mówimy o sztuce przestrzeni (jak i w przestrzeni) 

publicznej, wypływają z wagi kapitałów; kulturowego, społecznego i ekonomicznego. 

Traktować te kapitały należy jako potencjały w znaczący sposób warunkujące charakter 

relacji estetycznych, a ich niedobory jako przyczynek do ujawniania się niepewności co 

do charakteru przeżycia i statusu zaistniałych sytuacji artystycznych. Proponowana w 

tekście kategoria kulturalnego prekariusza stanowi tu próbę określenia sytuacji w której 

znalazł się współczesny odbiorca świata sztuki jako aktywny uczestnik życia 

kulturalnego, jednakże zagubiony i niepewny własnych sądów, wynikiem czego, 

niepewność wiedzie go do braku sprzeciwu na kulturalny populizm. 

Słowa kluczowe: doświadczenie estetyczne, kulturalny prekariat, kapitał 

kulturowy 

 

 

Społeczne, artystyczne, obce 

Wiosną 2015 roku byłem uczestnikiem VIII Forum Animatorów Kultury 

Województwa Śląskiego. Spotkanie odbywało się w dość nietypowych dla takich 

wydarzeń przestrzeniach fabrycznych Bilfinger ELWO S.A w Pszczynie. Dla mnie jako 

kulturoznawcy i socjologa, a również współorganizatora dwóch edycji Biennale w 
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Wenecji Cieszyńskiej, obszar zakładu pracy z suwnicami i ciężkim sprzętem, oprócz 

podstawowej swej funkcji produkcyjnej, stanowił szczególnego rodzaju sytuację 

estetyczną. Był zbiorem form wyrażających mnogość ukrytych i jawnych sensów. 

Szczególnie pojemne w znaczenia były rozmieszczone tam rozliczne hasła ostrzegające 

(część jeszcze pamiętająca czasy PRL-u) i napisy informujące. Najbardziej zapadł mi w 

pamięć namalowany na drzwiach komunikat: „Klucz w biurze mistrza”. Naiwnością 

byłoby łudzić kogokolwiek o nieświadomości prymarnego znaczenia podanego zdania. 

Jednakże nie wykluczając obcowania z czyimś aktem twórczym uruchamiamy cały 

szereg możliwych kontekstów interpretacyjnych. Rozwijając je, musimy zastanowić się 

czy nie jest przypadkiem tak, że życie wyprzedza intencjonalność artystów? Czy 

modelujące przestrzeń miasta życie codzienne jest równie istotne co wysiłek artysty? 

Jak wobec tych wymiarów ma zachować się ich odbiorca? Bowiem zasadnym jest po 

doświadczeniach wieku XX (na poziomie praktyk jak i teorii) zapytać, czy istnieje klucz 

umożliwiający czytanie sztuki i czy mamy mówiąc o sztuce w przestrzeni miejskiej do 

czynienia z jakąkolwiek postacią mistrza? 

Obecnie nie sposób rozstrzygnąć co w efektach artystycznych działań w przestrzeni 

publicznej wiedzie prym; osobiste doświadczenie, kapitał kulturowy i społeczny 

odbiorcy, czy intencjonalne działanie twórcy. Obie te strony budując struktury 

ujawniania się sztuki są dziś bowiem równie płynne co interpretacyjnie użyteczne. Być 

może relacyjność ta jest wręcz niezbywalną własnością uobecniania sztuki – i będzie 

tak, dopóty nie wrócimy do myślenia o sztuce w duchu antycznego techne, w którym 

intencjonalność artysty wyrażona jest pokorą uznania kształtującej twórczość spuścizny 

kultury oraz społeczeństwa. Zawarta na dziele inskrypcja określająca fizycznego 

wytwórcę dzieła, ułatwia systematyzację, katalogowanie. Słuszność miał Rolad Barthes 

zauważając, że „historycznie rzecz biorąc, panowanie Autora zbiega się z panowaniem 

Krytyka” (Barthes, 1999, 250). Poniekąd te dwa filary wciąż budują dyskurs sztuki. To, 

czy bylibyśmy w stanie wciąż mówić o sztuce bez definiowalnych artystów oraz 

wysiłków prawodawców i tłumaczy sztuki, pozostawię w tym miejscu bez odpowiedzi. 

Mówiąc o sztuce publicznej czy sztuce w przestrzeni publicznej (jako przestrzeni 

unaocznień oraz interakcji) na wstępie należy rozstrzygnąć kwestię w istocie 

nierozstrzygalną: czy jest to sztuka autorska nastawiona na bierny odbiór publiczności, 

czy działanie partycypacyjne? Innymi słowy: jest to sztuka publiczna czy dla 

publiczności? O ile bowiem oczekująca poklasku twórczość artystyczna realizowana 

przez artystę-demiurga czy transgresyjnego awangardzistę, jest poprzez opatrzenie 

imieniem rodzajem autorskiej własności i marki, o tyle działania partycypacyjne 

rozmywają znaczenie autorstwa oraz stanowią rodzaj spoiwa społecznego. Za sprawą 

sztuki publicznej niejako odchodzimy od tradycji emancypacyjnych sztuki, czego już w 

XIX wieku dał wyraz Gustave Courbet stwierdzając brak kompetencji jakiejkolwiek 

władzy czy jej urzędów do oceny pracy artysty (Białostocki, 1982, 428). Jednocześnie 

stykamy się w związku z partycypacją ze znacznie poważniejszym problemem 

odpowiedzialności za kształt dzieła sztuki i jego status, które już nie spoczywa na 

barkach samego autora/inicjatora. Uwolnieniu, czy też rozmyciu, ulegają ramy nie tylko 

uobecniania sztuki ale i tego co tą sztuką może być. I jesteśmy obecnie na początku 
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XXI wieku znacznie dalej w tej kwestii niż ledwie parę dziesięcioleci temu, kiedy to 

artysta swym dotykiem, niczym Midas zwykłe przedmioty w złoto, przemieniał fakt 

społeczny w fakt artystyczny, nie wyłączając artystycznej sakralizacji samej przestrzeni, 

ze skrajnym tego przypadkiem w postaci realizacji „Zone de Sensibilité Picturale 

Immatérielle” jaką wykonał Yves Klein rezygnując z jakiegokolwiek obiektu ekspozycji 

(Warto dodać, iż w latach 1959-1962, Yves Klein w ramach projektu Zone de Sensibilité 

Picturale Immatérielle, sprzedał (ekwiwalentem wartości było złoto) osiem rzeczonych 

tu „sfer niematerialnej malarskiej wrażliwości”). 

Sztuka publiczna zrywa z tradycjami elitarności co do obcowania i pojmowania 

sztuki. Nie może być inaczej kiedy w ogóle „sztuką jest wszystko, co ktoś w dobrej 

wierze za nią uzna, ponieważ sztuka jest kategorią funkcjonalną. Dzieło sztuki jest 

czymś proponowanym jako przedmiot zainteresowania estetycznego” (Scruton, 2010, 

25-26). Otwartość koncepcji unaoczniania i współobecności dzieł sztuki w 

rzeczywistości nie unieważnia jednak specjalnego statusu wytworów aktywności 

artystycznej pośród innych przedmiotów. To, że nie potrafimy dookreślić czym jest ów 

status i jak dzieło sztuki wyróżnia się pośród innych otaczających nas rzeczy, stawia 

aktualnym pytanie „czym jest i jak jest dzieło sztuki” („was und wie ist ein Werk der 

Kunst?”) (Stróżewski, 2007, 117) które przed laty stawiał Martin Heidegger. Mówiąc o 

sztuce publicznej sensu stricte i tej jedynie unaocznionej w przestrzeni publicznej, 

zdecydowanie więcej jesteśmy pojąć pytając o to „jak jest” dzieło sztuki, w sensie jak 

się staje sytuacja artystyczna, aniżeli odpowiadając na proste (choć też nieprecyzyjne) 

czym „jest”. 

Egalitarność omawianej tu formy uprawiania i udostępniania sztuki nie 

unieważnia presji znawstwa i obycia. Z różnych poziomów posiadanego kapitału 

kulturowego i społecznego wywodzą się zróżnicowane reakcje na formy estetycznych 

aktywacji przestrzeni miejskiej. Skala możliwości jest tu ogromna, i obejmuje spektrum 

relacji od poziomu obojętności i pryzmatu indywidualnych gustów, po wiedzę 

ekspercką. Łatwość zawiązania kontaktu z przedmiotem sztuki publicznej, za sprawą jej 

ingerencji w życie codzienne, nie daje samo z siebie klucza poznawczego. Oferuje 

pewnego rodzaju „użyteczną iluzję” partycypacji. Jak powiada Artur Żmijewski: „By 

rozpoznać rzeczywistość, sztuka nie traktuje jej protekcjonalnie, sztuka jest z nią 

tożsama. To niemożliwe – powie nauka – obserwator musi być zewnętrzny wobec 

obiektu obserwacji. Sam akt obserwacji, umieszcza go „na zewnątrz”. Sztuka 

tymczasem powiada, że tak być nie musi. Nawias i jego obserwator przenikają się w 

totalizującym poznawczym doświadczeniu” (Żmijewski, 2007, 20). Sama jednak 

obserwacja nie wystarcza by określić i nazwać przedmiot obserwacji. Sama obserwacja 

nie wystarcza by zdefiniować zmianę społeczną którą sztuka w przestrzeni publicznej 

może wywołać – od poziomu potocznie odczytywanych kategorii piękna (czy jest 

„ładnie”) po twardo stawiane cele reorganizacji struktury relacji społecznych, podobnie 

jak patrzenie w słońce nie daje wiedzy o zachodzących procesach reakcji 

termojądrowych w jego wnętrzu. 

Niewiele można odnaleźć głosów przyznających się do braku kompetencji 

w zakresie wchodzenia w relację ze sztuką współczesną. Głosów w rodzaju tego, 
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jakiego udzielił Krzysztof Varga w felietonie pt. „Naiwność Nieznalskiej, czyli felieton 

umoralniający”. Varga zadeklarował: „Ja w ogóle mam duży problem ze sztuką 

współczesną – oglądam i nie rozumiem, nie wiem, czy ma mi się podobać, czy też nie, 

ktoś zazwyczaj musi mi wyjaśnić, co artysta chciał mi powiedzieć. Sztuka współczesna 

jest jedyną dziedziną kultury obecnie, która potrzebuje krytyka, przewodnika i 

tłumacza, który takim ciemnotom jak ja wyklaruje ideę dzieła. Jak czytam powieść, to 

wiem, czy jest dobra, czy nie, bo mam do niej narzędzia, jak oglądam film, mam jasność, 

czy to wybitne kino, czy wybitny gniot, bo mam oczy, gdy słucham muzyki, wiem, że 

jest świetna lub koszmarna, bo mam uszy, ba – nawet teatr współczesny umiem jakoś 

ogarnąć swym umysłem. Sztuki współczesnej nijak nie kumam, wszystkie zmysły 

zawodzą” (Varga, 2011). Być może wskazana przeze mnie presja znawstwa i obycia 

zaślepia nas na te aspekty sztuki których istotą jest dopełnianie naszego życia. Być 

może też stawianie pytań pozbawia nas pierwotnych form relacji, gdzie nasze otoczenie 

jest naturalnym środowiskiem poprzez które mniej lub bardziej świadomie się 

identyfikujemy. Marek Krajewski pisząc o sztuce publicznej ten problem opisał w 

sposób następujący: „Tradycyjnie rozumiana sztuka publiczna nie tylko zawładnięta jest 

ideą spektaklu, ale opiera się tez ̇ na dwu innych, błędnych założeniach. Pierwszym z 

nich jest przyjęcie, iż życie społeczne konstytuuje przede wszystkim debata, a więc 

należy zadbać o to, by ją wzbudzać i poszerzać zakres jednostek i kwestii, które w niej 

uczestniczą. Założenie to jest o tyle błędne, że uprzywilejowuje to, co dyskursywne, 

sytuując je ponad tym, co nawykowe, interpretacje – nad relacjami. W rezultacie jako 

dobrą sztukę publiczną traktuje się przede wszystkim tę, o której jest głośno, która 

prowokuje, wzbudza oburzenie i gorące spory, zapominając o tym, że takie typy relacji 

społecznych są jednymi z wielu i choć mają charakter spektakularny, to zazwyczaj 

stanowią tylko krótkotrwałą pauzę w relacjach dużo od nich trwalszych, 

powszechniejszych i bardziej istotnych dla sklejania społeczeństwa w całość. (…) 

Drugim błędnym założeniem jest utożsamienie tego, co żywe, z tym, co ulega zmianie, 

za którym to założeniem idzie próba sprawienia, by coś działo się̨ inaczej niż 

dotychczas. Tymczasem żywe jest to, co pozostaje aktywnym elementem relacji 

konstytuujących społeczeństwo, a nie tylko to, co jest spektakularne, przyciąga naszą 

uwagę̨, prowokuje debaty i dyskusje, rodzi spory czy staje się̨ atrakcją” (Krajewski, 2010, 

187-188). Choć trudno nie zgodzić się z Krajewskim co do rangi tego co trwa bez 

zintensyfikowanej, ale przez to zazwyczaj efemerycznej, presji działań w przestrzeni 

publicznej nastawionej na rozgłos czy poklask (nie ma w tym miejscu znaczenia cel i 

funkcja tego rozgłosu), nie sposób zauważyć pewnej nieścisłości. Choć sztuka publiczna 

może być immanentną częścią życia społecznego, to jednak w większości przypadków 

jest aktem intencjonalnym autora. A do jej odbioru potrzebny jest choć minimalny 

kapitał symboliczny. Doświadczenie estetyczne poza „uświęconymi” przestrzeniami 

instytucji które narzucają recepcję artefaktów jako dzieł sztuki, jak również pozbawione 

kapitału symbolicznego, problematyzuje fakt, jak to określił Heidegger, owego „wie ist 

ein Werk der Kunst?”. Artysta jakkolwiek aktywując estetycznie przestrzeń, traktuje 

wszak ten obszar jako materię i medium twórcze (nie wyłączając samych mieszkańców). 

Pozbawiona intencjonalnego oddziaływania sztuka (nie tylko publiczna) wymagałaby 
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pozbycia się kategorii autorstwa, sprowadzenia aktywności twórczej do wytwórczości 

rzemieślniczej. Osobiście stoję na stanowisku, że sztuka publiczna ma konkretny cel. 

Jest nim prowokowanie debaty. Wywołanie albo opowiedzenie się po którejś stronie 

sporu, sprowokowanie refleksji. Bez tego aspektu zaangażowania i angażowania, 

sztuka publiczna staje się tylko dekoracją. Odbiorca który jest aktywny bądź bierny 

wobec tych aktów twórczych (bywa o charakterze animowania życia społecznego), 

niezależnie od tego czy sztuka ta prowokuje do dyskusji czy stanowi element estetyzacji 

miasta, wymaga wyposażenia w odpowiednie kompetencje lub/i wrażliwość. 

Dopuszczam rozliczne funkcje jakie taka sztuka może pełnić. Ale ze względu na swe 

umiejscowienie, jest ona jak żadna inna z form działalności artystycznej, rodzajem 

instrumentu inżynierii społecznej, narzędziem interwencji. Mówiąc to mam na myśli 

całe spektrum znaczeń od budowy komfortu obcowania z tą przestrzenią po 

perswazyjne aspekty oddziaływania na świadomość. 

Pamiętać tu należy, „iż intencja tworzenia dzieła jako przedmiotu sztuki publicznej – a 

więc tej w zamyśle mającej mieć unaocznienie (ulokowanie w myśl zasady site-

specificity) w przestrzeni pozainstytucjonalnej – nie wyklucza wprowadzenia jej w mury 

tradycyjnych instytucji sztuki, a nawet jej zmuzeifikowania” (Dziadzia, 2015, 18). Ta 

kwestia ponownie uzmysławia konieczność posiadania kapitału kulturowego i 

symbolicznego który umożliwia jej faktyczny, jako sztuki, odbiór. To zaś generuje 

konieczność stawiania pytań o to kto aktem twórczym „uświęca” przestrzeń, oraz o to 

z jakimi skutkami tejże aktywności możemy i mamy mieć do czynienia? Wreszcie kogo 

i dlaczego obdarzamy zaufaniem ingerencji w codzienność miasta? Ta bowiem 

powołana jest nade wszystko do codziennego życia. Miasto jako medium sztuki to 

teoretyczny konstrukt z którego praktycznymi konsekwencjami większość 

mieszkańców z pewnością nie chciałby się zgodzić. 

Niepewność i zaufanie 

Jeśli potraktować przestrzeń miasta jako terytorium emanacji władzy – zarówno 

w wymiarze symbolicznym jak ekonomicznym – sztuka ulokowana w przestrzeni 

publicznej staje się w naturalny sposób sposobem i metodą sprawowania tej władzy. 

„Architektura i miejska przestrzeń nie są asemiotyczne, nieme, ale przekazują określone 

treści, założenia, także ideologie wyznawane przez twórców i fundatorów” (Głyda-

Żydek, 2015, 34). Artysta nie jest tu (od XIX wieku panuje co do tego zgoda) kimś kto 

tylko pracuje na rzecz wspólnego obcowania z pięknem. Nie jest rzemieślnikiem 

koncentrującym się na ładnych przedmiotach. Sztuka wyczula zmysły i uczy jak czytać 

rzeczywistość. Nie stroni przy tym od narzucania swej, rzeczywistości tej interpretacji. 

Dokonując diagnozy jak i wieszcząc niejednokrotnie przyszłość, z równą – o ile nie 

większą – wnikliwością co naukowe ośrodki badań społecznych. Jednocześnie dzieło 

sztuki, jak pisał choćby Umberto Eco, pozostaje „otwarte” na rozliczne możliwości 

interpretacji. Pytaniem jakie tu stawiam dotyczy tego na jakim fundamencie te 

interpretacje zachodzą? Poniekąd musi to być pytanie o wolność odbiorcy wobec 

narzuconej narracji. Bez znaczenia kontekstu, naznaczających i sakralizujących jako 

dzieło sztuki instytucji – w myśl choćby tego o czym pisał George Dickie – w przypadku 
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sztuki w przestrzeni publicznej pojawia się ponownie znacznie kapitału kulturowego 

jako umożliwiającego zainicjowaną przez artystę sytuację zinterpretować jako fakt 

artystyczny (Dickie, 1985). Zdawać sobie musimy z pewnej dychotomii. Tam gdzie jest 

wolność odbiorcy mamy do czynienia z umniejszaniem statusu autorstwa po stronie 

twórcy. Tam gdzie wieść ma prym wolność artysty ponad reinterpretacją 

widza/uczestnika, tam sztuka w mniejszym lub większym stopniu staje się elementem 

społecznego systemu opresyjnego – do galerii czy muzeum możemy nie wchodzić, zaś 

w przypadku sztuki publicznej aktywność artystyczna narusza i współkształtuje habitus 

mieszkańców miasta. 

Kiedy mówimy o sztuce przestrzeni w przestrzeni publicznej od strony 

odbiorczej, tam gdzie wytwarza się i dzieje doświadczenie estetyczne, odnajdujemy 

wypadkową wag kapitałów: kulturowego, społecznego, symbolicznego i 

ekonomicznego. Traktować te kapitały możemy jako potencjały warunkujące charakter 

tworzących się relacji estetycznych. Ich niedobory natomiast jako przyczynek do 

ujawniania się niepewności co do charakteru przeżycia i statusu/znaczenia zaistniałych 

sytuacji społecznych do jakich prowokują działania i artefakty realizowane się w 

przestrzeni miasta (jak zostało to już odnotowane: już sama klasyfikacja napotkanej 

sytuacji jako działania artystycznego wymaga kompetencji). 

Rozwój sztuki i jej krytycznej interpretacji doprowadził do usankcjonowania 

prawa przynależności do sfery odbiorców sztuki dla każdego kto posiada „minimum 

kompetencji kulturowych, bez względu na to czy jego kontakt ze sztuką ma charakter 

profesjonalny, czy nie, regularny czy przypadkowy, dobrowolny czy przymuszony” 

(Lipski, Łęcki, 1992, 62-63). Zgadzając się na taki stan kultury wszelkie dywagacje na 

temat sztuki, jej sprawczości, intencjonalności aktu twórczego, stają się drugorzędnymi 

tematami dyskusji. Tam gdzie pojawiają się wątpliwości, pragnienie intelektualnego 

zgłębienia sytuacji estetycznej wobec manifestowanej równoważności wszelkich sądów 

na temat sztuki, wzmaga poczucie niepewności. Ilustruje to figura teoretyczna 

prekariusza. Termin prekariat wprowadził Guya Standing w 2001 roku (Standing, 2001). 

Była to próba opisu osób zatrudnianych wedle reguł niedających stabilizacji 

zatrudnienia. Jako rodzaj metafory kulturalny prekariat to ludzie zagubieni w 

rozumieniu oraz identyfikowaniu tego, co w kulturze istotne. Stanowią grupę, tak jak w 

koncepcie Standinga, dobrze wykształconych osób, pojmujących swą rolę jako rolę 

konsumenta (łącznie z przydzielaną im przez artystów pozycją w akcie partycypacji). W 

wyniku niepewności, nie sprzeciwiają się populizmowi kulturalnemu (McGuigan, 1992), 

balansując pomiędzy ignorancją a zawierzeniu kompetencji ekspertów świata sztuki. 

Jednocześnie aprobują negację elitarnego charakteru sztuki (wykluczając istnienie 

dychotomii kultury wysokiej i popularnej). Za sprawą swych aspiracji do bycia częścią 

świata sztuki – którego tak naprawdę nie rozumieją – podtrzymują istniejące hierarchie. 

Zdaniem Zygmunta Baumana „wszyscy prekariusze cierpią – ale każdy z nich cierpi 

samotnie, a cierpienie każdego to zasłużona, indywidualnie wymierzona kara za 

indywidualnie popełnione grzechy: niedostatek sprytu i wysiłku” (Bauman 2015). 

Kulturalny prekariusz zapewne nie cierpi w myśl tego o czym pisał Bauman. Teoria i 

praktyka artystyczna stawia go wszak na równym co artysta poziomie. Spryt i wysiłek 
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nie jest tu tak bardzo potrzebny jak w świecie którego punkty odniesienie definiuje 

sytuacja ekonomiczna. Pytaniem jest jednak na ile istotnie ten który dokonuje 

estetycznych aktywacji przestrzeni publicznej nie jest zainteresowany charakterem oraz 

skutkiem tworzonej przez siebie sytuacji? Jeśli istotnie jest to drugorzędny problem, 

skoro recepcja i sposoby odczytania nie są ważkie, co prowokuje go do interwencji w 

tkankę miasta? 

Doświadczanie, przeżywanie, katalogowanie 

Kwestie otwartości, partycypacyjności i prosumpcji nie wyczerpują potencjałów 

ulokowanych w sztuce publicznej. Nie ma przy tym znaczenie czy jest ona realizowana 

z legitymizacją władzy na ingerencję w przestrzeń życia codziennego, czy też jest to 

swoista partyzantka estetyczna (w postaci choćby niektórych form street artu). Sztuka 

w wyniku przeobrażeń w XX wieku stała się obszarem nie tyle estetycznych doznań co 

przedmiotem intelektualnego namysłu. Estetyczne aktywacje przestrzeni publicznej 

zdają się czasem wyłamywać tym tendencjom na rzecz refleksyjności wynikającej ze 

współobecności. Jest wiele racji w tym co mówił Nicolai Hartmann, zauważając że: 

„zarówno ktoś estetycznie kontemplujący wiosenny krajobraz, jak ktoś oceniający go 

ze względów praktycznych, mają w równie małym stopniu do czynienia ze zmysłowo 

daną rzeczywistością. (…) Dla obu spoza tego, co bezpośrednio widoczne, wyłania się 

coś niewidocznego, o wiele ważniejszego; spojrzenie ich przedziera się /schaut 

hindruch/ ku czemuś innemu, co skupia ich uwagę. Zatrzymują się właśnie przy nim – 

jeden z nich oceniając go w aspekcie ekonomicznym, drugi w duchowym wyzwoleniu, 

jakie niesie z sobą kontemplacja” (Hartmann, 1984, 268). Jest to ten rodzaj refleksji 

który nie potrzebuje ani szlachetnego obycia i wiedzy, ani obfitego zasobu 

doświadczeń. Pozbawiony znaczącego kapitału kulturowego odbiorca sztuki 

realizowanej w przestrzeni publicznej, czy tylko w niej lokowanej (co też zmienia 

możliwości jej odczytywania), doświadcza i przeżywa. Z trudu bywania i katalogowania 

(Eco, 2009) wywodzi pozór panowania nad mnogością przejawów aktu twórczego, 

niedobory kompetencji kompensując wielością doznań. Odbiorca może się czuć 

bezpieczny za sprawą wzmocnienia tezą śmierci autora oraz przekonaniem, że dzieło 

w pełni realizuje się w przeżyciu estetycznym (Gołaszewska, 1984, 21-25), które to jak 

mówił Roman Ingarden nie tyle polega na odbiorze, co na stawaniu się dzieła sztuki w 

wyniku zaistniałej, unikatowej za każdym razem, relacji. Wyrafinowanie obcowania ze 

sztuką zrównało się ze spędzaniem wolnego czasu. Każdy sąd jest uprawniony. 

Nie ma tu miejsca na klucz zrozumienia sztuki ani kultury – wskazywania co stanowi w 

jej obrębie wartość, a co przemijające bez znaczenie tło. Być może wspomniany na 

początku tekstu „klucz w biurze mistrza” nie istnieje. Być może przekonanie takich ludzi 

jak Roger Scruton o jego posiadaniu jest iluzoryczne i pozostać musimy w przekonaniu, 

iż „sztuka współczesna jest bardziej znakiem zapytania niż faktem” (Scruton, 2010, 108). 

I zapewne dlatego, nawet jeśli czynimy wysiłek odnalezienia biura mistrza, wciąż 

zamiast osoby udzielającej oczekiwanych wskazówek, natrafiamy na zwierciadło w 

którym możemy dojrzeć przede wszystkim siebie. 
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Paulina Sztabińska: Dwie performatywne strategie aktywizacji przestrzeni 

miejskiej (na przykładzie wybranych prac Joanny Rajkowskiej). 
  

Abstract: Two performative strategies of activation of urban space (on the 

example of selected works by Joanna Rajkowska). 

The problem I am going to address concerns methods of activation of urban 

space that are not meant to change it completely but only convert the character of 

selected areas by the means of small, albeit significant interventions. I discuss two 

varieties of artistic activities of such type on the example of Joanna Rajkowska. The first 

one is her work Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich [Greetings from Jerozolimskie 

Avenue] from 2002, and the second –Dotleniacz [Oxygenator] from 2007. In both these 

works, carried out in Warsaw, the activation of urban space gains a performative 

character in the sense partly examined by Erika Fischer-Lichte. She proposed to treat 

methods of transforming “the existing and previously otherwise used spaces” as 

“events” similar to the results of the actions of a performer. On the basis of analyses, I 

attempt to supplement and partially modify her idea. 

In conclusion, I suggest that analysing different strategies of performatization 

of space can be an interesting perspective on the actions by contemporary artists.  

Keywords: Performativity – Public Art – Urban Space – Contemporary Polish Art 

– Joanna Rajkowska 

 

Abstrakt: 

            Problem, który podejmuję dotyczy sposobów aktywizacji przestrzeni 

miejskiej, które nie zmierzają do jej totalnej zmiany, a poprzez niewielkie, ale znaczące 

ingerencje przekształcić mają jedynie charakter wybranych obszarów. Dwie odmiany 

tego typu działań artystycznych omówię na przykładzie prac Joanny Rajkowskiej. 

Pierwszą jest warszawska realizacja Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich z 2002 roku, 

drugą Dotleniacz, zrealizowany na Placu Grzybowskim również w Warszawie w 2007 

roku. W obu pracach aktywizacja obszarów miejskich przybiera charakter 

performatywny w sensie, który częściowo brała pod uwagę Erika Fischer-Lichte. 

Proponowała ona, żeby sposoby przekształcania „istniejących i wcześniej inaczej 

pożytkowanych przestrzeni”1 potraktować jako „wydarzenia” analogiczne do 

rezultatów działań performera. Na  podstawie prowadzonych analiz postaram się 

uzupełnić i częściowo zmodyfikować jej koncepcję. 

 

 

                                              
1 Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, 

Kraków 2008, s. 178-179. 
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Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich to tytuł projektu Joanny Rajkowskiej z 2002 

roku, którego głównym elementem jest sztuczna palma daktylowa (Phoenix 

Canariensis) usytuowana w przestrzeni publicznej – na skrzyżowaniu Alei 

Jerozolimskich i Nowego Światu w Warszawie (na wysepce ronda de Gaulle’a). Geneza 

tej realizacji sięga podróży artystki do Izraela w 2001 roku. W założeniach miała 

stanowić „próbę uświadomienia sobie i innym czym są dla Warszawy Aleje 

Jerozolimskie, ich historia i próżnia jaką stworzyła nieobecność społeczności 

żydowskiej”2. Praca ta przewidziana była również jako rodzaj eksperymentu 

badającego, “na ile społeczeństwo polskie jest gotowe przyjąć element będący 

niewątpliwie obcy kulturowo”3. Zaskoczenie związane z pojawieniem się sztucznej 

palmy 12 XII 2002 roku zostało zintensyfikowane poprzez zastąpienie nią tradycyjnie 

stawianej w tym miejscu i czasie choinki bożonarodzeniowej4. W oficjalnym tekście 

autorki stanowiącym komentarz do pracy czytamy: „Pozdrowienia z Alej 

Jerozolimskich są projektem, który powstał w specyficznym kontekście i bez tego 

kontekstu nie istnieje. Został pomyślany, jako instrument służący społecznej 

przemianie. Zmienił wizję tej części miasta i sprawił, że przezroczysta dotąd nazwa – 

Aleje Jerozolimskie – przestała być przezroczysta”5. Tytuł realizacji nawiązywał do 

nazwy ulicy, a jej wygląd miał odnosić się na zasadzie skojarzenia do historycznych 

mieszkańców tego miejsca – czyli Żydów, zamieszkujących niegdyś w tym rejonie 

Warszawy6, a dziś żyjących w większości w Izraelu. W udzielanych wywiadach artystka 

bardzo często uogólniała sens wypowiedzi odnoszących się do genezy palmy mówiąc, 

że „powstała ona na skutek fundamentalnego niezrozumienia konfliktu na Bliskim 

Wschodzie i przerażenia nim. A także głębokiego poczucia, że jest to również nasza 

sprawa”7. Wprawdzie wypowiedź ta rzucała nowe światło na możliwości interpretacyjne 

palmy, jednak nadal obecne były w niej najważniejsze z punktu widzenia artystki 

odniesienia do Żydów, ich historii oraz złożonych relacji z Polską. 

Od początku palma, pomimo istnienia komentarza autorskiego, budziła wiele 

kontrowersji i pojawiała się w rozmaitych kontekstach interpretacyjnych (od społeczno-

politycznych, przez dyskusje dotyczące problemu estetyki miasta, aż do kwestii roli i 

                                              
2 Opis i cytat za: http://www.rajkowska.com/pl/projektyp/9 (24.04.2015) 
3 Tamże. 
4 Początkowo otwarcie projektu zaplanowano na 6 grudnia (dzień Św. Mikołaja), jednak z powodu 

opóźnienia w dostarczeniu palmy do Warszawy jej prezentację przesunięto na 12 grudnia. Informacje 

za: J. Rajkowska, Niby, żeby, jest, w: Rajkowska. Przewodnik Krytyki Politycznej, wybór i red. Zespół krytyki 

Politycznej, Krytyka Polityczna, Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa 2010, s. 40. 
5 Cyt za: http://www.rajkowska.com/pl/projektyp/9 (24.04.2015). 
6 Geneza nazwy ulicy Aleje Jerozolimskie sięga XVIII wieku. W 1774 roku August Sułkowski, założył na 

wysokości dzisiejszej ul. Towarowej w Warszawie osadę dla ludności żydowskiej. Nazwana została ona 

Nową Jerozolimą, a drogę prowadzącą do niej od Wisły określano jako Drogą Jerozolimską. Później 

nazwa ta została zmieniona na Aleje Jerozolimskie. Osada przetrwała dwa lata, gdyż w 1776 roku w 

wyniku działań warszawskich kupców i rzemieślników traktujących prowadzoną tam działalność jako 

konkurencję nakazano skonfiskować wszystkie dobra, domy wyburzyć, a mieszkańców wysiedlić. 
7 J. Rajkowska, Joanna Rajkowska w rozmowie z Bartoszem Batorem, „Dziennik” 29.12.2008, 

za: http://www.rajkowska.com/pl/teksty/96 (24.04.2015) 

 

http://www.rajkowska.com/pl/projektyp/9
http://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/4870/krytyka-polityczna/ksiazki
http://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/8558/stowarzyszenie-im-stanislawa-brzozowskiego/ksiazki
http://www.rajkowska.com/pl/projektyp/9
http://www.rajkowska.com/pl/teksty/96
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sposobów użytkowania sfery publicznej)8. Jak trafnie zauważyła Joanna Jopek „żadna z 

autorskich, zamierzonych interpretacji nie funkcjonuje dziś w szerszym obiegu 

publicznym”9. Początkowo realizacja budziła przede wszystkim bliżej niesprecyzowaną 

niechęć, a komentarze na jej temat były wyjątkowo nieprzychylne. Nawet ówczesny 

prezydent Warszawy Lech Kaczyński w wywiadzie udzielonym dla czasopisma 

„Przyjaciółka” tłumaczył, że „palma wyrosła za zgodą poprzednich władz stolicy” i po 

wygaśnięciu obowiązującej umowy zostanie zdemontowana, a „pomysły tego typu nie 

będą akceptowane”10. Z kolei na forum „Gazety Wyborczej”, w której dzień po 

zainstalowaniu Palmy pojawił się artykuł pt. Nie choinka to11, prowadzona była burzliwa 

dyskusja internautów na temat pracy Rajkowskiej, przybierając niekiedy bardzo 

gwałtowną i nieprzyjemną formę. Z czasem realizacja zaczęła jednak budzić bardziej 

przychylne emocje. Użyta została między innymi w świątecznym show Telewizji Polskiej, 

pojawiła się w prasie i na pocztówkach nabierając coraz to innych znaczeń. Na przykład 

dziennikarz „Los Angeles Times” pisał o „szarej polskiej rzeczywistości”, zmęczonych 

warszawiakach „stłoczonych w szarych tramwajach”, patrzących przez zaparowane 

szyby na palmę, stanowiącą dla nich fragment „innej, lepszej rzeczywistości”12. Z kolei 

w polskim wydaniu „Newsweeka” wizerunek palmy, wykorzystany został obok zdjęcia 

Lecha Wałęsy i napisu „Solidarność”, jako element kolażu służący do zilustrowania 

tekstu na temat współczesnego polskiego społeczeństwa. W „Süddeutsche Zeitung” 

natomiast funkcjonowała ona jako znak otwartości i fantazji Polaków. W żadnym z 

wymienionych pism dziennikarze nie odnieśli się jednak do relacji polsko-żydowskich 

ani żadnych innych znaczeń nadawanych realizacji przez autorkę. 

Początkowo działania polegające na swoistym „zawłaszczaniu” palmy 

i wykorzystaniu jej w zupełnie innym, niż pierwotny kontekście, budziły sprzeciw 

artystki13.  Z czasem przerodził się on w zdziwienie14, w jak różny sposób może być 

komentowana jej praca, aż po pełną akceptację mnogości interpretacji15. Rajkowska 

                                              
8 J. Jopek, Niby, żeby, […] Joanna Rajkowska i jej performanse zniknięć, w: PERformatywność 

Reprezentacji. Widzialne/niewidzialne, red. K. Czerska, J. Jopek, A. Sieroń, Księgarnia Akademicka, 

Kraków 2013, s. 211. 
9 Tamże. 
10 L. Kaczyński, cyt za: J. Rajkowska, Niby, żeby, jest…, s. 42. Początkowo palma miała stać na warszawskim 

rondzie przez rok. Jednak po tym okresie okazało się, że z powodów finansowych (brak funduszy na jej 

rozbiórkę) i organizacyjnych, trzeba było szukać innych rozwiązań niż likwidacja. Ostatecznie w wyniku 

wielu starań artystki i innych osób, które zaangażowały się w „obronę palmy” udało się ją zachować do 

dnia dzisiejszego. 
11 A. Kowalska, Nie choinka to, „Gazeta Wyborcza – Stołeczna” 2002, nr 290, 

za: http://artmuseum.pl/en/archiwum/pozdrowienia-z-alej-jerozolimskich/2254/120366 (24.04.2015). 
12 Omówienie za: J. Rajkowska, Niby, żeby, jest…, s. 47-48. 
13 Zadzwoniła ona na przykład do TVP z pretensjami, jak można używać „jej palmy” na rondzie de Gaulle’a 

jako dekoracji świątecznej – zob. Palma mnie przerosła. Z Joanna Rajkowską rozmawia Dorota Jarecka, 

18.09.2007, Warszawa, za: http://www.rajkowska.com/pl/teksty/116 (24.04.2015). 
14 Przyznaje to artystka w wywiadzie o znamiennym tytule: Palma mnie 

przerosła…, http://www.rajkowska.com/pl/teksty/116 (24.04.2015). 
15 J. Rajkowska, Niby, żeby, jest…, s. 48-49. 

 

http://artmuseum.pl/en/archiwum/pozdrowienia-z-alej-jerozolimskich/2254/120366
http://www.rajkowska.com/pl/teksty/116
http://www.rajkowska.com/pl/teksty/116
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mówiła: „Moja historia jest jedną z wielu związanych z Palmą. Każdy ma swoją. Nie chcę 

programować i kontrolować odbioru”16. Podejście takie stało się zresztą przyczyną 

sporu dotyczącego roli artysty i jego komentarza w sztuce współczesnej, który pojawił 

się między Rajkowską a Arturem Żmijewskim. Drugi z wymienionych artystów uważał, 

że rolą twórcy jest nieustępliwe bronienie własnych założeń, ciągłe ich przypominanie 

i walczenie o to, by były respektowane. Bardzo dobrym przykładem tego podejścia 

mogą być na przykład warsztaty Documenta as a Fiction, zorganizowane w 2007 roku 

przez Instytut Sztuki Wyspa, w czasie których Żmijewski tłumaczył rolę intencji 

autorskich w sztuce. Jako przykład rozważał film pt. Oni przygotowany na Documenta 

12 w Kassel. Artysta narysował ramę, wewnątrz której ulokował kolejne grupowe 

tożsamości zdefiniowane na początku warsztatów. Jego celem było „odblokowanie 

zrytualizowanych konfliktów wewnątrz ramy” i uruchomienie takich sposobów ich 

rozgrywania, które być może wyjdą poza nią. Jednak, jak pisała Magladena Pustoła, „jak 

od ramy się zaczęło, tak wewnątrz ramy się skończyło. Sam ją zdefiniował. Wyciszył 

próby wyjścia poza nią, na przykład rezygnację z uczestnictwa w grze”17. Rajkowska z 

kolei, po zaskakującym i niespodziewanym dla niej doświadczeniu, jakim był niezgodny 

z jej założeniami odbiór Pozdrowień z Alej Jerozolimskich, uznała, że artysta powinien 

zaakceptować mnogość interpretacji, jakie pojawiają się wokół jego pracy, mówiąc: „To 

jest zresztą część sporu między mną a Żmijem. Ja te wszystkie sytuacje, projekty 

publiczne, które tworzę, zostawiam nie tyle bez komentarza — bo te komentarze, jasne 

i mocne, tworzę na początku — ile pozwalam na to, by one z czasem zostały zatarte 

przez fakty, narracje, zawłaszczenia i użycia tych projektów przez ludzi. I twardo stoję 

na stanowisku, że to jest istotniejsze, że znaczenie projektu tworzą przede wszystkim 

te wydarzenia wokół. A nie intencje wyrażone na początku”18. 

O ile w Pozdrowieniach z Alej Jerozolimskich aktywizacja przestrzeni miejskiej ma 

charakter przede wszystkim pojęciowy, wiąże się z nadbudowywaniem nad istniejącym 

miejscem nowych znaczeń, kontekstów i interpretacji (od społeczno-politycznych, 

przez dyskusje dotyczące problemu estetyki miasta, aż do kwestii roli i sposobów 

użytkowania sfery publicznej), to w kolejnej realizacji Rajkowskiej 

pt. Dotleniacz aktywizacja przestrzeni miejskiej miała charakter przede wszystkim 

fizyczny. Praca ta prezentowana była w okresie lipiec – wrzesień 2007 na skwerze przy 

Placu Grzybowskim w Warszawie19. Kaja Pawełek, kuratorka projektu, pisała: „Plac 

                                              
16 J. Rajkowska, Joanna Rajkowska w rozmowie z Bartoszem Batorem…, 

cyt. za:  http://www.rajkowska.com/pl/teksty/96.  
17 Rzeczywistość milionpostaciowa, Joanna Rajkowska w rozmowie z Magdą Pustołą opowiada 

o “Dotleniaczu“, czyli o aktywizacji przestrzeni “być może“, która sprawia, że alternatywa staje się obecna, 

„Piktogram” 2008, nr 8, http://www.rajkowska.com/pl/teksty/44 (30.04.2015). 
18 J. Rajkowska, Rzeczywistość milionpostaciowa…, http://www.rajkowska.com/pl/teksty/44 (24.04.2015). 
19 Praca ta, na wniosek okolicznych mieszkańców, po długiej debacie z władzami Warszawy i licznych 

staraniach o jej odtworzenie, ponownie zrealizowana została z pewnymi zmianami w 2008 roku, jednak 

już nie jako Dotleniacz, a wbrew ustaleniom z artystką, jako „założenie wodne”. Dlatego Rajkowska 

podając daty funkcjonowania pracy ogranicza je do roku 2007. Dyskusje towarzyszące 

odtworzeniu Dotleniacza prześledzić można w książce Rajkowska. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. 

 

http://www.rajkowska.com/pl/teksty/96
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Grzybowski to miejsce zawieszone pomiędzy różnymi porządkami czasowymi, 

warstwami architektonicznymi, grupami społecznymi”20. Rozwijając tę myśl zwracała 

uwagę, że w pobliżu mieści się synagoga, kościół Wszystkich Świętych, liczne 

korporacyjne biura i ostanie małe sklepiki z artykułami metalowymi. „Droga do placu 

ulicą Próżną to przejście ścieżką z innego świata, innego czasu – jakby wciąż istniało tu 

getto. Wokół żyją tysiące ludzi w zunifikowanych i bezbarwnych blokach – kiedyś 

symbolach nowoczesnej, powojennej Warszawy”21. Między nimi znajdują się biurowce 

i centra finansowe stolicy, w okolicy powstają luksusowe apartamentowce. Pawełek 

pisała: „Warstwy te nakładają się fizycznie na tę samą przestrzeń, ale nie łączą się ze 

sobą. Mieszkańcy mijają się codziennie, ale nie komunikują – ich obszar społecznie 

wspólny praktycznie nie istnieje. Tożsamość tego miejsca jest sfragmentaryzowana, 

trudno tu o jedną wspólną narrację. Zatomizowana teraźniejszość zbudowana jest na 

tych różnych, nie przystających do siebie warstwach, jest krucha, są w niej luki, miejsca, 

które nie wiadomo czym wypełnić, w których nagle pojawia się w błysku jakiś powidok 

przeszłości. Przeszłość jest drażliwym tematem, najczęściej traktowanym jako historia, 

obowiązek, pewna forma nadana myśleniu o minionym”22. W wypowiedzi tej 

zaakcentowana została rola kontekstu przestrzennego i społecznego, w jakim powstała 

realizacja. Rzeczywiście, kontekst ten był bardzo istotny i to zarówno jeśli chodzi o 

ogólne i konkretne rozstrzygnięcia realizacyjne. 

Rajkowska uwzględniając specyfikę miejsca i dążąc do uczynienia placu bardziej 

przyjaznym dla mieszkańców zleciła wykopanie na jego środku stawu o powierzchni 

140 m2 i głębokości jednego metra, który następnie ozdobiła nenufarami oraz 

obsadziła krzewami i obsiała trawą. Zbiornik wodny zaopatrzony został w specjalne 

urządzenia ozonujące powietrze i wytwarzające mgłę. Dzięki temu z dna stawu 

wydobywały się bąbelki tlenu odświeżające powietrze i uprzyjemniające wspólne 

przebywanie w jego otoczeniu. Dookoła zbiornika artystka umieściła siedziska dla 

publiczności zaprojektowane z wykorzystaniem projektu K.myki (kolorowych obłych 

siedzisk z żywicy poliestrowej) Michała Kwasieborskiego, zrealizowanego przez 

Fundację Bęc! Zmiana i Biuro Architektury Miasta Stołecznego Warszawy oraz duże 

materace w kolorowe wzorki na których można było leżeć lub spać23. Projekt 

Rajkowskiej poprzedzały badania archeologiczne na placu Grzybowskim, 

przeprowadzone w kwietniu 2007 roku24. Pawełek opisując realizację artystki zwracała 

uwagę, że: „instalacja stawu była silnie osadzoną w konkretnym kontekście interwencją, 

zakłóceniem dotychczasowego porządku. W zamian nie proponowała jednej 

określonej perspektywy, ale raczej zawieszenie codziennych schematów, stworzenie 

                                              
Zespół Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 71-104. O pracy tej, jako jednym z kilku przykładów różnych 

strategii intensyfikowania performatywności przestrzeni, pisałam w artykule Performative spaces in 

contemporary Polish Art, “Art Inquiry. Recherches sur les arts” 2012, vol. XIV (XXIII), s. 165-183. 
20 K. Pawełek, http://www.rajkowska.com/pl/projektyp/62. 
21 Tamże. 
22 Tamże. 
23 J. Rajkowska, Dotleniacz, w: Rajkowska. Przewodnik…, s. 91. 
24 K. Pawełek, http://www.rajkowska.com/pl/projektyp/62  
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potencjalnej przestrzeni obok, ale jednocześnie cały czas bardzo tu i teraz – otwartej 

na interakcje i komunikację”25. 

Rozpatrywana w perspektywie performatywności praca Rajkowskiej stanowiła z 

jednej strony przykład użycia istniejącej wcześniej przestrzeni, a z drugiej odmiennego 

jej wykorzystania – ustanowienia na nowo. Nie opisywała ona pewnej sytuacji, a 

wpływała na sposób jej rozumienia, analogicznie jak językowe wypowiedzi 

performatywne, takie jak np. przysięga małżeńska, która nie powiadamia o 

małżeństwie, a wiąże się z wstępowaniem w nie26. Nie jest ona twierdzeniem 

odnoszącym się do stanu rzeczywistości, a tworzeniem jej. 

Praca Rajkowskiej zakładała dopełnienie placu o miejsce wspólnego 

przybywania, w którym mieszkańcy mogliby się spotkać i jednoczyć. Do artystki należał 

jedynie gest inicjujący, jednak jego interpretacja i rozwinięcie nastąpiły już poza 

obszarem jej kontroli. „Chciałam stworzyć miejsce o swojej własnej grawitacji, własnej 

energii – pisała Rajkowska – które nie jest w bezpośredniej relacji w żadnej ze 

wspomnianych historii”27. 

 W Dotleniaczu, na co zwracała uwagę Magdalena Pustoła, Rajkowska 

przypomniała o istniejących napięciach przestrzenno-społecznych, ale jednocześnie 

pokazała brak konieczności ich konfrontowania28. Miejsce to zaczęło funkcjonować 

jako teren wspólny, obszar pojednania, gdzie spotykali się ludzi w różnym wieku, o 

różnych poglądach i zainteresowaniach. To, co zastane, połączone zostało z nowymi 

kontekstami. Rajkowska pisała: „Za dnia panowała atmosfera Ciechocinka, spa29, tężni. 

Ludzie siedzieli stłoczeni na ławkach, na siedziskach-kamykach, na trawie. […] Kiedy 

zapadał zmrok przychodzi ci, którzy chcieli się odprężyć na parę różnych sposobów. 

Przynosili piwo, całowali się wśród kwiatów, spali i nie tylko spali. […] Nie potrafiłabym 

znaleźć innych słów, żeby opisać ich stan: oni po prostu tam BYLI”30. 

Stworzona sytuacja nie była jednak zwykłą zmianą charakteru i sposobu 

użytkowania określonej przestrzeni publicznej. Artystka zwróciła uwagę, że w miejskim 

parku na ogół trzeba mieć pretekst żeby tam przebywać: psa którego się wyprowadza, 

współtowarzysza spaceru, książkę, którą się czyta na ławce. Dotleniacz reorganizował 

przestrzeń i prowokował do spędzania przy nim czasu bez żadnego uzasadnienia. 

Dzięki niemu przestrzeń miejska zmieniła swój oficjalny charakter, stała się rodzajem 

obszaru, który każdy może wykorzystywać w inny sposób i który bierze pod uwagę to, 

co zastane, nadbudowując nowe wartości. Rajkowska w udzielanych wywiadach 

wielokrotnie podkreślała, że Dotleniacz „spełnił swoją rolę. To znaczy zaktywizował 

ludzi na tyle, że postanowili walczyć o swoją wizję placu Grzybowskiego”31. Dlatego, 

                                              
25 Tamże. 
26 J. L. Austin, Jak działać słowami, w: idem, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. 

B. Chwedeńczuk, PWN, Warszawa 1993, s. 555. 
27 J. Rajkowska, Dotleniacz, w: Rajkowska. Przewodnik…, s. 79 
28 M. Pustota, Joanna Rajkowska, w: Nowe zjawiska w sztuce…, s. 390. 
29 Spa jest to współczesne określenie uzdrowiska. 
30 J. Rajkowska, Dotleniacz…, w : Rajkowska. Przewodnik…, s. 92-93. 
31 J. Rajkowska, Joanna Rajkowska w rozmowie z Bartoszem Batorem…, za: 

http://www.rajkowska.com/pl/teksty/96.  

http://www.rajkowska.com/pl/teksty/96
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pomimo iż praca miała być tymczasowa, a po zakończeniu przewidywanego okresu jej 

funkcjonowania rozpisano nawet konkurs na nowe zagospodarowanie placu, artystka 

na prośbę mieszkańców postanowiła wziąć udział w konkursie. Jej projekt nie zyskał 

jednak uznania władz Warszawy i zrealizowano w tym miejscu „założenie wodne” 

innego autora. Sytuacja ta okazała się swoistym paradoksem, gdyż Pozdrowienia z Alej 

Jerozolimskich, które budziły o wiele więcej negatywnych emocji i w bardziej śmiały 

sposób ingerowały w odbiór pewnego fragmentu miasta, udało się zachować, 

natomiast Dotleniacz pomimo pełnej akceptacji ze strony odbiorców i zaktywizowaniu 

ich w sensie fizycznym, po zakończeniu planowanego czasu trwania projektu został 

usunięty, a na jego miejscu pojawiła się realizacja całkowicie odmienna od pomysłu 

artystki. 

Joanna Jopek analizując prace Rajkowskiej, w tym Pozdrowienia z Alej 

Jerozolimskich i Dotleniacz, w relacji między innymi do koncepcji Peggy Phelan 

sformułowanej w książce Unmarked: The Politics of Performance, zwracała uwagę, 

że „Dotleniacz wydaje się – mimo deklaracji artystki – antytezą nie tylko pomnika, ale i 

performancem uchylenia się od własnej, wcześniejszej realizacji – manifestacyjnie 

widzianej, osadzonej w centrum miasta Palmy. Projekt operuje nie efektem 

<<widzialności>>, lecz wykorzystuje strategie kamuflażu, niewidzialności, stając się 

<<performancem znikania>>”32. Nie zgadam się z tą opinią, gdyż moim zdaniem 

celem obu prac była aktywizacja przestrzeni miejskiej. Oczywiście w obu przypadkach, 

artystka użyła innych środków, wpisując się w specyfikę miejsc, w których powstały obie 

realizacje, jednak realizacje jej miały zaznaczać swoją obecność, aktywizować 

odbiorców, prowokować ich do nabudowywania nad pracami nowych, własnych 

interpretacji. 

Można więc powiedzieć, przyjmując podział Johna L. Austina, że obie omówione 

tu realizacje Rajkowskiej nie są odpowiednikami wypowiedzi konstatujących, a 

wypowiedziami performatywnymi33. Amerykański badacz, wskazywał, że wyrażenia 

językowe nie tylko mogą opisywać pewien stan rzeczy lub coś stwierdzić (wypowiedzi 

relacjonujące i konstatujące), ale mają również moc sprawczą (wypowiedzi 

performatywne). Performatywność wiązał z przeświadczeniem, że język oprócz 

opisywania i przedstawiania rzeczywistości może powodować w niej zmiany. 

Wypowiedzi performatywne wiązał z możliwościami wykonywania z ich pomocą 

określonych czynności, spełnianiem pewnych uczynków. Jako przykłady podawał 

Austin sprawczą siłę przysięgi małżeńskiej (o której już wspominałam), nadawanie nazw 

ludziom i przedmiotom, różnego rodzaju obietnice, zakłady, klątwy, itp34. Za pomocą 

swych realizacji Rajkowska zdaje się wykonywać działania powołujące do istnienia nie 

                                              
32 J. Jopek, Niby, żeby, […] Joanna Rajkowska i jej performanse zniknięć…, s. 220. 
33 J. L. Austin pojęcie to objaśniał podczas wykładów na Uniwersytecie Harvarda, które pośmiertnie 

zostały zebrane i wydane w książce How to do Things with Words [1962] (Jak działać słowami). W języku 

polskim tekst znalazł się w obszernym zbiorze wykładów i rozpraw filozoficznych Austina 

zatytułowanym Mówienie i poznawanie, tłum. B. Chwedeńczuk, PWN, Warszawa 1993. 
34 E. Domańska, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007 nr 5, s. 49. 
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tylko przedmioty (dzieła sztuki) a również czy nawet przede wszystkim, określone 

sytuacje społeczne. Są one bardziej lub mniej trwałe, ale zmieniają rzeczywiste życie. 

Stanowią one punkt wyjścia „dynamicznej oscylacji”35, czy też „gry z rozmaitymi ramami 

i ich kolizje”36, jak Fischer – Lichte opisywała estetykę performatywności. Niemiecka 

autorka twierdziła, że „takie dychotomiczne pary pojęć, jak podmiot/przedmiot czy 

znaczący/znaczony, tracą w nich swoją biegunowość i wyraziste różnice, stają się 

dynamiczne i zaczynają wokół siebie oscylować”37. Za konkretyzację tej teoretycznej 

charakterystyki uznać można wypowiedź Rajkowskiej, która mówiła: „Tradycyjne 

pomniki są w czasie przeszłym dokonanym, moje dzieją się teraz. […]  bez udziału ludzi 

moje projekty są niczym, ich nie ma”38. Realizacje Rajkowskiej różnią się więc 

zasadniczo od projektów architektonicznych czy pomników, które dokonują swoistych 

konstatacji potwierdzających albo zmieniających charakter miejsc w przestrzeni 

publicznej lub upamiętniających pewne wydarzenia lub osoby39. Prace artystki inicjują 

procesy postrzegania przestrzeni, nadawania jej znaczeń, które przebiegają potem we 

współdziałaniu z użytkownikami i często z ich inicjatywy. Przypomina to założenia 

performerów, którzy wielokrotnie podkreślali, że bardziej liczy się efekt ich działań w 

świadomości odbiorców i wpływ na ich dalsze życie, niż konkretne działania, 

wykonywane przez artystę, które są ulotne. 

                                              
35 E. Fischer – Lichte, Estetyka performatywności…, s. 33. 
36 Tamże, s. 35. 
37 Tamże, s. 33-34. 
38 J. Rajkowska, Palma mnie przerosła…, za: http://www.rajkowska.com/pl/teksty/116 (24.04.2015). 
39 Najwyraźniej ograniczenia możliwości wykazania się inwencją twórczą widać było w warunkach 

formułowanych w regulaminach konkursów na pomniki ogłaszane w XIX wieku. Znakomitym przykładem 

na gruncie Polskim były między innymi konkursy na pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie odbywające 

się w latach 1881 – 1888, zob. W sprawie pomnika Mickiewicza. 1881, w: Posągi i ludzie T. I, część 2, red. 

A. Melbechowska – Luty, P. Szubert, Instytut Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1993, s. 147.  Pisałam o 

tym w książce Sztuka geometryczna a postmodernizm, Warszawa 2011, s. 119-120. Według regulaminu 

pomnik miał obrazować dokonania wieszcza, wyraźnie wskazywać, kim był i czym się zajmował. Miał być 

konstatacją, w przeciwieństwie do pracy Rajkowskiej. Uważam, że Pozdrowień z Alej Jerozolimskich nie 

można uznać za pomnik. Artysta niczego poprzez nią nie stwierdza, nie wyjaśnia, nie upamiętnia, 

a przeciwnie – prowokuje do interpretacji i wywołania rezonansu społecznego. 

http://www.rajkowska.com/pl/teksty/116
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The Old Market Square is one of the most problematic spaces in Lodz. The aim 
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classical aesthetic qualities. The main task is to try to understand what kind of 
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Stary Rynek jest jednym z bardziej problematycznych miejsc w Łodzi. Nie jest to 

wprawdzie najstarszy obszar dzisiejszego miasta, ale na pewno ten właśnie, na którym 

w XV wieku zaczął rozwijać się organizm miejski1. Trudno więc sobie wyobrazić, 

dlaczego teren ten jest od wielu lat zaniedbany, niewykorzystany, wdaje się nawet 

opuszczony. Pomimo radyklanych, wręcz wizjonerskich zmian następujących w Łodzi, 

kolejne władze nie miały pomysłu na skuteczną rewitalizację tego terenu. Obecnie, w 

ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+”2 planuje się m.in. przebudowę 

ul. Podrzecznej także na odcinku przylegającym do Rynku oraz sam plac. Renowacja 

będzie obejmować prace poprawiające infrastrukturę komunikacyjną i użytkową w celu 

organizacji imprez masowych3. Nie znamy planów, które choć w minimalnym stopniu 

przywracałyby pamięć, tożsamość i rolę tej przestrzeni jako centrum 

charakteryzującego się określonym sensem, życiem i estetycznym wyrazem. Wartości 

historyczne nie są możliwe do odtworzenia, jednak można przypuszczać, że ich 

permanentne ignorowanie jest powodem, dla którego od czasów powojennej 

                                              
1 Stefański, Jak zbudowano przemysłową Łódź. Architektura i urbanistyka miasta w latach 1821-1914, 

Regionalny Ośrodek studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi, Łódź 2001, s.13-19; L. Małecki, 

M. Z. Wojalski, Ł. Robak, Łódzkie Stare Miasto, wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Miasta w Łodzi, 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego,  Łódź 2011, s. 7-10. 
2 „Lokalny Program Rewitalizacji Łodzi 2020+” jest narzędziem realizowania celów Strategii 

Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ i innych programów strategicznych w zakresie rewitalizacji, w tym 

szczególnie „Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+”, podjętej Uchwałą nr XLIII/824/12 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 roku, pp. 1-48, 

online: http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=40419. 
3 „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi. Wstępny Plan Projektu 4 – Część Inwestycyjna”, dokument 

przygotowany przez Biuro Ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, pp. 1-4, online: 

uml.lodz.pl/get.php?id=8077.  

http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=40419
http://uml.lodz.pl/get.php?id=8077
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przebudowy nie powiodła się transfiguracja tego obszaru w miejsce. Właśnie te dwa 

pojęcia – transfiguracji i miejsca – zamierzam wykorzystać w niniejszym tekście do 

analizy terytorium Starego Rynku i obecnych warunków jego doświadczenia. Pozwoli 

to połączyć następujące perspektywy obserwacji: 1. Przedstawić to konkretne miejsce 

(?) jako przedmiot estetycznego doświadczenia, 2. wskazać na złożone, kontekstowe 

aspekty tego doświadczenia, 3. uwypuklić użyteczność analizy, wykorzystującej 

klasycznej jakości estetyczne, jak całość/jedność kompozycji, rytm, stosowność. 

Głównym celem tej analizy jest próba zrozumienia, w jakiej postaci Stary Rynek mógłby 

przechowywać pamięć i elementy dawnej tożsamości we współczesnych czasach. 

Najtrudniejsze zadanie w przypadku obecnego Starego Rynku polega na tym, 

by krótko opisać, z czym mamy do czynienia. Jest ów rynek „stary” tylko z nazwy, gdyż 

cała zabudowa pochodzi z lat 50. XX wieku. Faktycznie nie pełni żadnych funkcji rynku: 

nie schodzą się dziś tutaj ważne drogi; nie ma budynków administracji publicznej, ani 

innych ważnych obiektów o przeznaczeniu sakralnym, czy o wadze historycznej; nie jest 

miejscem codziennych spotkań lub rekreacji; z rzadka staje się miejscem zgromadzeń 

(najlepiej udaje się tu kino letnie) czy znaczących wydarzeń. Wreszcie, jest osiedlem 

mieszkaniowym, w którym nie widać na co dzień mieszkańców. Brak budynków wzdłuż 

południowej krawędzi placu sprawia, że struktura otoczenia jest nieczytelna, a widok 

otwiera się na nieokreśloną ilościowo i jakościowo przestrzeń (il.1). Czy można więc w 

ogóle nazwać Stary Rynek miejscem?4 Miejsce jest przecież zawsze dla kogoś: czuje się 

je mentalnie i somatycznie, to znaczy: w miejscu się działa, rozumie jego funkcje, 

strukturę. Wreszcie, miejsce wymaga określenia jego znaczenia w dwojakim sensie. Po 

pierwsze po to, by poznać kontekst, w jakim można czy należy przebywać i działać; po 

drugie, by ustalić jego rangę w hierarchiach kulturowych i zachowaniach społecznych, 

np. czy i jakiego rodzaju jest zabytkiem, przestrzenią funkcjonalną czy afunkcjonalną, 

prywatną czy publiczną itp. To oczywiście rzadkość, kiedy stawiając nogę gdzieś po raz 

pierwszy, widzimy wszystko jak na dłoni, rozpoznajemy funkcje budynków, rozumiemy 

układ topograficzny i krok po kroku zanurzamy się w miasto5. Na łódzkim Starym Rynku 

jednak nie sposób doświadczyć tego, co określa się miejscem jako „ucieleśnionym 

sensem”6. Sugestywnie ilustruje to poniższa fotografia, którą przysłał mi prof. Antonio 

Remesar (il.2), kiedy dyskutowaliśmy ten problem. Przywołuję ją na początku rozważań, 

ponieważ widok ten zarejestrował obserwator nieuwikłany w traumatyczną historię 

                                              
4 Opisywanie i doświadczanie miasta zostało zdominowane obecnie przez kategorie urban cultural 

studies. Są to pojęcia w dużej mierze znane z różnych dyskursów humanistycznych, lecz zredefiniowane, 

poddane refleksji w różnych wariantach znaczeniowych, dostosowane do zmieniających się warunków 

cywilizacyjnych. Podstawowym z nich jest miejsce. Zob. np.: Senses of Place, red.  S. Feld, K. H. Basso, 

School of American Research Press, Santa Fe 1996; The Anthropology of Space and Place: Locating Culture 

(Blackwell Readers in Anthropology), 1st Edition, red. S. M. Low, D. Lawrence-Zūñiga, Blackwell, Oxford 

2003; Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie, red. E. Rewers, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 

2014. 
5 Tak pozwalają się podziwiać na przykład tzw. idealne miasta, np. polski Zamość. 
6 Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Universitas, 

Kraków 2006, s.13. 
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tego miejsca, turysta po raz pierwszy odwiedzający miasto, jednakowoż badacz i 

uważny użytkownik przestrzeni publicznej. Oto, co widzimy: niemal niezróżnicowane 

szeregi trójkondygnacyjnych budynków z parterowym pasem arkad i spadzistym 

dachem, drzewa częściowo zakrywające fasady; trudno domyślić się funkcji placu, nie 

ma nawet ławek. Zdjęcie to ukazuje też „fałszywą panoramę”, sugerującą jakoby 

istnienie w północnej pierzei reprezentatywnej budowli z wieżą. Wybudowany na 

wzniesieniu i bardzo fotogeniczny, neogotycki kościół Wniebowzięcia NMP dominuje 

w tym pejzażu, ale usytuowany jest na Placu Kościelnym  ok. 120 m dalej, aniżeli niskie, 

„kameralne” i „małomiasteczkowe” domy rynku7 (il.3). Prawie nie ma tu ludzi, czy to 

w południe, czy pod wieczór. Można rozpoznać to po cieniach budynków na tej i innych 

fotografiach (il.1-3). Pojedyncze osoby przemierzają szybkim krokiem plac na ukos, 

kierując się w stronę przystanków lub innych rejonów  miasta. Prof. Remesar zauważył, 

że odwiedzając to miejsce, nie wchodził na płytę rynku w ogóle. Stary Rynek, znalazł 

się wprawdzie na jego liście miejsc obowiązkowych do odwiedzenia, ale nie zdołał 

zainteresować, zaprosić gościa. 

Być może należy więc użyć bardziej precyzyjnego określenia miejsca lub w ogóle 

innego terminu, by scharakteryzować ten obszar. Pierwsza grupa pojęć, do której 

można się odwołać, odnosi się do zróżnicowania znaczeń słowa „miejsce”. Stary Rynek 

nie jest więc na pewno tzw. refleksyjnym miejscem, czyli współkreowanym przez 

określną grupę użytkowników i ich zachowania8. Bywa natomiast tzw. miejscem 

pojedynczym9. Od zeszłego roku funkcjonuje tam, zrealizowana w ramach budżetu 

obywatelskiego sieć Wi-Fi, nie ma jednak infrastruktury (stolików, ławek, zadaszenia), 

która sprzyjałaby jej wykorzystaniu. 

Trudno także konsekwentnie nazwać ów obszar nie-miejscem, wziąwszy pod 

uwagę fakt, że Stary Rynek to nie tylko plac, lecz także przylegające doń ulice i domy. 

Sam plac – zgodnie z charakterystyką Marca Augé10 – obecnie rzeczywiście istnieje 

tylko po to, by go minąć i pozbawiony jest niemal from symbolicznych (kamień 

upamiętniający nadanie praw miejskich jest mało widoczny). Dawniej było jednak 

zupełnie inaczej. Wraz z założeniem miasta na prawie magdeburskim, rynek był 

miejscem cotygodniowych targów oraz dwóch wielkich jarmarków dorocznych. Z 

czasem stał się głównym placem handlowym Łodzi (il.4). Jak kilka innych, okolicznych 

mniej regularnych placów tętnił życiem przeludnionej, ubogiej dzielnicy, która swój 

koloryt zawdzięczała społeczności żydowskiej. Wprawdzie tylko południowa pierzeja 

należała do rewiru żydowskiego utworzonego w 1825 roku, ale prawo carskie zezwalało 

bardziej zamożnym Żydom (o ile władali językiem polskim, niemieckim lub francuskim 

i posyłali dzieci do szkoły publicznej) na zamieszkiwanie poza wyznaczonym 

                                              
7 Sumorok, Architektura i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego, Neriton, Warszawa 2010, 

s.183-184. 
8 Zimpel, Rewitalizacja miast. Projekt kulturowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk 

Społecznych UAM, Poznań 2013, s.136-7. 
9 Tamże. 
10 Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, PWN, 

Warszawa 2010. 
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obszarem11. W latach dwudziestych XX w., kiedy przekształcono plac targowy w 

spacerowy skwer (il.5), Stary Rynek niezmiennie odznaczał się dynamiką dzielnicy 

rzemieślniczo-handlowej, przepełnionej sklepami nie tylko we frontowych parterach, 

ale też w podwórzach i na piętrach12, handlem usługami, także prostytucją, pracą 

najemną13. Na szczególną uwagę zasługuje sensualna charakterystyka tego miejsca, 

obfitująca w dwuznaczne – to pełne zachwytu, to przygnębiające – opisy barw, 

zapachów, dźwięków, zachowań. W każdym przypadku będąca wyrazem bogatego, 

polisensorycznego doświadczenia, z warunków którego absolutnie nic nie przetrwało 

do naszych czasów14. 

Trudno przy tym przecenić historyczną lokalizację starego Rynku. Znajdował się 

przy tzw. trakcie piotrkowskim, łączącym w linii prostej starsze i najprężniejsze miasta 

w regionie: Łęczycę – Zgierz – Piotrków Trybunalski. Wzdłuż tej osi (po 

uregulowaniu15 zabudowy miasta, która miała miejsce na początku XIX w.) na południe 

od Starego Rynku wytyczono Nowy Rynek i osadę Nowe Miasto (1821-23)16. Powstała 

wówczas główna ulica Łodzi – Piotrkowska, zaś w 1898 roku ruszyła linia tramwajowa 

nr 1 łącząca Plac Kościelny, Stary Rynek, Nowy Rynek oraz – poprzez Piotrkowską – 

Górny Rynek. Starówka była zatem usytuowana przy drodze głównej, najlepiej i 

najszybciej skomunikowanej z bogatą, rozwijającą się częścią miasta, jak również 

szybko zaludniającymi się Bałutami Nowymi, które wytyczono na przedłużeniach ulic 

Starego Rynku. Rynek Bałucki, który przejął funkcję głównego targowiska żywności, już 

w 1901 roku miał tramwajowe połączenie ze Zgierzem17. Obecnie zresztą biegnące przy 

rynku linie tramwajowe (46 i 40) łączące się z ważnymi węzłami komunikacyjnymi nadal 

zapewniają dobrą komunikację miejską na obszarze Łodzi i poza miastem. Jest to 

jednak – można powiedzieć – trasa przelotowa, której odcinek właśnie mija się tylko, 

docierając do atrakcyjniejszych miejsc. 

Ponieważ, nie udało się po II wojnie światowej zrealizować w Łodzi żadnego 

planu nowego centrum18, Stary Rynek pełnił w okresie istnienia PRL funkcję jednego z 

mniejszych centrów życia politycznego: wieców, masówek, defilad. Jak inne place, miał 

być komunikatem propagandowym, kreować jakoby przestrzeń publiczną, 

charakterystyczną dla ośrodków wielkomiejskich, ale i zarazem ideologiczną, czemu 

służyły zazwyczaj pomniki19. Jednakże dopiero w 1964 odsłonięto tu w zasadzie 

niezintegrowany z historią miasta monument socjalistycznego działacza Juliana 

Marchlewskiego wraz z robotnikami (il.6). Pomnik przetrwał ledwie do 1989 roku. Wraz 

                                              
11 Małecki, M. Z. Wojalski, Ł. Robak, dz. cyt., s. 29. 
12 Tamże, s. 44. 
13 Rakowski-Kłos, „Symfonia potu i orientu”, w: W poszukiwaniu zaginionej ciągłości miasta, dz. cyt., s. 

310. 
14 Zob. tekst A. Gralińskiej-Toborek w niniejszym tomie. 
15 Por. M. Koter, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, PWN, Warszawa 1969, s. 36-40. 
16 Stefański, Jak zbudowano przemysłową Łódź, dz. cyt., s. 34-39. 
17 Małecki, M. Z. Wojalski, Ł. Robak, dz. cyt., s.39. 
18 Sumorok, dz. cyt., s. 98. 
19 Tamże, s.116. 

 



Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here. 

  „Kultura i Historia” nr 30/2016 

ISSN 1642-9826 
68 

ze zmianami ustroju pusty plac stał się bezużyteczny, co więcej, popadł w zapomnienie 

jako wytwór minionego systemu o tyle symboliczny, o ile był wyrazem wizji 

komunistycznych władz, które zamierzały całkowicie zatrzeć pamięć o przeszłości 

historycznego centrum miasta20. Dziś nazywa się je „zaginionym kwartałem”21. Obecnie 

plac istotnie – jak nie-miejsca – wyludnił się i zamilkł, ale w odróżnieniu od nie-miejsc, 

stał się problematyczny. Nie wiadomo, jak go używać. Doświadczenie tego obszaru, to 

przede wszystkim poczucie braku sensu, niewytłumaczalnego marazmu, atrofii 

działania, a także wstydu zarówno za tę niezagospodarowaną wyrwę w ścisłym centrum 

miasta, jak i za nieporadne przywracanie pamięci, której ślady napotkamy w Parku 

Staromiejskim. Zniszczywszy faktycznie wszystkie nawarstwiające się tutaj tkanki 

historyczne i wstawiwszy ich substytuty, zakłócono zarazem poczucie czasu 

historycznego. Tworząc oazę bezfunkcyjności, zniszczono też poczucie czasu 

bieżącego22. W samym obszarze Starego Rynku pozostawiono natomiast nienaruszone 

linie ulic i nazwę. To, z kolei przywołuje charakterystykę współczesnych miejsc według 

Michela Foucaulta, który przypuszczał, że „w odróżnieniu od czasu (…) nie osiągnęliśmy 

jeszcze desakralizacji przestrzeni w sensie praktycznym (…) I przypuszczalnie nasze 

życie wciąż rządzone jest przez pewną liczbę opozycji, które pozostają nienaruszone, 

których nasze instytucje i praktyki nie ośmieliły się jeszcze przełamać – opozycji, które 

traktujemy jako proste dane: np. między przestrzenią prywatną a przestrzenią 

publiczną, między przestrzenią rodzinną a przestrzenią społeczną, między przestrzenią 

kulturalną a przestrzenią użytkową,  między przestrzenią wypoczynku a przestrzenią 

pracy”23. Na Starym Rynku obnażają ten lęk zarówno wrażenia współczesnego 

odbiorcy, jak i brak konsekwencji budowniczych okresu socrealizmu. Bezfunkcyjny plac 

powoduje, że uczucie przebywania tutaj jest dość dziwne. Ktoś, kto stoi na środku, czuje 

się trochę jak obiekt obserwacji, albo intruz, chce jak najszybciej uniknąć 

bezosobowego spojrzenia z jednakowych okien. Jest cicho, jakby prywatnie i dość 

sterylnie. Stary Rynek jest też prawie nietknięty przez streetartystów – w odróżnieniu 

od sąsiadujących z nim domów przy ul. Podrzecznej 2/4 i 6/12 (a należących do tego 

samego osiedla), które całkowicie zostały zawłaszczone przez grafficiarzy (il.7). Przy 

ogromnej woli zatarcia śladów, nie zdecydowano się na przykład na dwukrotne 

powiększenie placu, by stworzyć ową preferowaną przestrzeń dla propagandowych 

widowisk, nie nasycono jej komunistycznymi symbolami. Wprawdzie ten zredukowany 

modernizm może uchodzić za taki symbol. Nie jest jednak inwazyjny, jak choćby 

wspomniany pomnik Marchlewskiego. Zdano się więc na kameralną skalę zarówno 

budynków, jak i placu, która jest optymalna dla naszej ostrości widzenia i możliwości 

                                              
20 Sumorok, dz. cyt., s. 183. 
21 Makieta Zaginionego Kwartału jest stałym elementem ekspozycji Muzeum Miasta Łodzi, Zob. 

też. W poszukiwaniu zaginionej ciągłości miasta, red. M. Gruda, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2014. 
22 Por. M. Castells, The Rise of the Network Society, second edition, Wiley-Blackwell, Oxford 2010, s. 460-

499. 
23 Foucault, „Inne przestrzenie”, tłum. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” nr 6, 2005, s. 119. 
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skupienia uwagi24, która mogłaby pozwolić się tutaj zadomowić. Tak jednak nie jest. 

Ponieważ więc Stary Rynek – wbrew swej nazwie – nie mieni się życiem 

uprzywilejowanego centrum Starego Miasta, jest duża pokusa, by szukać 

wytłumaczenia tego impasu w Faucaultowskich heterotopiach, które „jednocześnie 

reprezentują, kontestują i odwracają”25 sposób funkcjonowania rzeczywistych miejsc. 

Jednak doświadczenie miejsca, któremu się tutaj przypatrujemy nie ma w sobie 

wewnętrznego ruchu tak charakterystycznego dla – jak inaczej określa heterotopie 

Foucault – kontrmiejsc. I tak, idąc za zasadami heterotopii, możemy zauważyć, że26: 

▪ (Zasady 1 i 2). Bardzo łatwo na Starym Rynku przyłapiemy się na bezczynności. 

Ledwie kilka minut wystarczy, by zapoznać się z terenem i detalami. Bezczynność 

ta nie ma jednak żadnego drugiego dna, nie pełni innej funkcji, jest raczej 

ośmieszająca, a nie dewiacyjna. Jest jak marny dowcip: odwiedzamy serce 

starego miasta, które nie istnieje (ani serce, ani stare miasto). W Łodzi nigdy nie 

było zresztą administracyjnej dzielnicy Starego Miasta. Dziś Stare Miasto to 

jedno z wielu osiedli wyodrębnionych dla potrzeb oznaczenia ulic. 

▪ (Zasada 3). Plac i trzy pierzeje to – jak heterotopie wprawdzie – niekompatybilne 

ze sobą przestrzenie, ale – w odróżnieniu od nich – nie zestawione ze sobą, a 

istniejące zupełnie obok siebie.  Zabudowa wzdłuż przylegających ulic nie jest z 

placem zintegrowana, zasadniczo jest to osiedle mieszkaniowe, lecz na co dzień 

odwrócone do placu tyłem, bowiem mieszkańcy nie wchodzą do swych domów 

od strony arkadowych podcieni, tu mieszczą mało popularne (niestety) lokale 

użytkowe. 

▪ (Zasada 4). Wielowarstwowość czasu jest tu pozorna, ponieważ domom 

użyczono klasycznych form w odmianie renesansowej. One nie przeniosą nas w 

czasie, nie zaufamy ich kostiumowi, ponieważ Łódź w wiekach XV-XVI była 

rolnicza, a jej zabudowa drewniana i przerzedzona. Czas się więc na Starym 

Rynku zatrzymał, skurczył, a dodatkowo nie wiadomo, na jakim odcinku dziejów, 

bowiem renesansowa tożsamość bogacącego się ówczesnego mieszczaństwa 

odbijała się zróżnicowanymi fasadami kamienic, których właściciele rywalizowali 

o ich estetyczne pierwszeństwo. Na łódzkim rynku natomiast widzimy 

monotonne, pozbawione detali elewacje. 

▪ (Zasada 5). Wydaje się tylko, że mamy tu do czynienia ze specyficznym rodzajem 

otwarcia i zamknięcia. Gwarantują to jakoby brakująca pierzeja i „ściana” 

parkowej zieleni oraz odczucie bycia nieproszonym gościem. Ale ostatecznie jest 

to łatwo dostępna przestrzeń publiczna, o której trudno jednak powiedzieć, że 

gdzieś i kiedyś się kończy się lub zaczyna. Łodzianie ciągle zadają sobie pytanie, 

czy ktoś dobuduje ten brakujący szereg budynków, czy nie. 

                                              
24 Gehl, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, tłum. 

M. A. Urbańska,  Wydawnictwo RAM,  Kraków 2013, s. 96-163. 
25 Foucault, dz. cyt., s. 120. 
26 Por. tamże, s. 121-125. 
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▪ (Zasada 6). Gdy chodzi o relacje w stosunku do pozostałej przestrzeni, to ani nie 

stworzono tutaj iluzji reprezentacyjnego miejsca (powtarza się chętnie, że 

główny jego atut to kameralność), ani obszaru kompensującego utratę 

historycznej starówki, czy niewykształconej dzielnicy śródmiejskiej27. Otoczenie 

nie jest okolicą tego placu, jest od niego oderwane estetycznie, funkcjonalnie, 

behawioralnie28. 

Mamy tu więc raczej do czynienia z pustką, antymiastem, społeczną 

antyptrzestrzenią29. Fasady, które należałoby uznać za reprezentacyjne, mają 

wprawdzie swój symboliczny, pseudozabytkowy charakter. Jednak to, że poszczególne 

osie są niezróżnicowane (nie licząc ryzalitów), sprzyja anonimowemu, 

zuniformizowanemu ich odbieraniu. Nie służy zaś zindywidualizowanemu 

wykorzystaniu, kreowaniu atrakcyjnego, własnego, wyróżniającego się miejsca. Jest też 

zaskakujące, że ta część użytkowa nie służy mieszkańcom. Nie korzystają oni z niej (a 

było to pierwotnie zakładane), wykonując zwyczajne czynności: drobne zakupy, 

korzystanie ze zróżnicowanych usług, spacer, krótki wypoczynek na ławeczce itp. Nie 

budują więc wspólnoty opartej przebywaniu razem i na emocjach z tym związanych30. 

Odwołując się do terminologii zaproponowanej przez Jana Rabieja, można 

dzisiejszy Stary Rynek określić jako architektoniczną i urbanistyczną transfigurację 

opartą na destrukcji i kreacji31. To oczywiste, że dramatycznego zrujnowania znacznej 

części Starego Miasta dokonanego przez nazistów dopełniły władze PRL, usuwając 

(poza zarysem ulic samego placu) wszelkie ślady jego formy i funkcji. Już samo to, 

mogłoby wystarczyć za wyjaśnienie tragedii tego miejsca. Nie uzasadnia to jednak 

późniejszej wieloletniej bezradności i bezczynności, braku etycznej odpowiedzialności 

za pielęgnowanie niepamięci, powolną dewastację32. 

Pojęcie transfiguracji okaże się – jak sądzę – dla zrozumienia tej sytuacji 

pomocne. Przede wszystkim, możemy efektywniej rozpatrzyć problematyczność 

przekształcenia Starego Rynku, analizując sens owego złożenia w wyrazie „trans-

figuracja”. Otóż, gdy myśl nasza koncentruje się na terminie „figuracja”, zastanawiamy 

się nad tym, co zostało przekształcone, a w konsekwencji, czy – w istocie – jakieś 

przeistoczenie tu w ogóle miało miejsce, czy tylko przeszczepienie nowych form. Kiedy 

zaś uwagę skierujemy na prefiks „–trans”, dostrzec możemy podwójne jego znaczenie: 

1. „przez” 2. „za, poza”. Tak więc rejs transatlantycki oznaczać może przeprawę przez 

                                              
27 Warto przypomnieć, że w ostatnim podziale administracyjnym, w którym istniały dzielnice (1960-92), 

Stary Rynek należał do Bałut, nie do Śródmieścia. 
28 Buczyńska-Garewicz, dz. cyt., s.27. 
29 Kociatkiewicz, M. Kostera, „Antropologia pustych przestrzeni”, w: Pisanie miasta – czytanie miasta, red. 

A. Zeidler-Janiszewska, Humaniora,  Poznań 1997, s. 77. 
30 Nawratek, „Przestrzeń, miejsce, terytorium [rozmawia B. Światkowska]”, w: My i oni. Przestrzenie 

wspólne/Projektowanie dla wspólnoty, [bez redaktora] wyd. fundacja Bęc zmiana, Warszawa 2014, s. 81. 
31 Rabiej, Architektura. Sztuka transfiguracji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, s. 71-83. 
32 Działające od 2003 roku i mające tutaj swoją siedzibę Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Miasta 

bezskutecznie zabiega o jego rewitalizację. 
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wody Atlantyku, ale też i przemieszczenie się na przeciwległy jego brzeg33. Toteż, 

dokonując transfiguracji można „przepłynąć” lub „skoczyć”. Na Starym Rynku 

dokonano „wielkiego skoku”. A zatem rozważenie przemian architektury jako 

transfiguracji pozwala zwrócić uwagę i na to, co ulega przeistoczeniu oraz jak ulega 

temu procesowi. Wreszcie, transfiguracja jest też medium doświadczenia. Najbardziej 

znany jego opis w estetyce sformułował Arthur C. Danto34. Odnosił go do problemu 

przemiany zwykłych przedmiotów w dzieła sztuki. Nie mniej jednak koncepcja ta jest 

przydatna w refleksji nad wszelkim doświadczeniem, w którym rozumienie i 

przeżywanie czegoś uprzedza nasze pojęcie o tym czymś, a następnie domaga się jego 

rewizji. Tak jest ze Starym Rynkiem. Kiedy odwiedzamy go, mając w domyśle 

wielowiekową tradycję urbanistyki europejskich miast, nic się nie zgadza. Owo 

porównanie morfologicznych cech podobnych obiektów jest podstawą naszego 

wysiłku interpretacyjnego i zarazem pierwszym czynnikiem kontekstowym 

transfiguracyjnej interpretacji35. Irytujący charakter łódzkiego rynku przykuwa więc 

uwagę, domaga się rozumienia, uzasadnienia. Uwzględniając tę właśnie potrzebę, 

można odwołać się do jeszcze innej charakterystyki doświadczenia przestrzeni – 

atopii36. Zgodnie z obietnicą Hansa G. Gadamera, „to, co jest wobec nas obce, 

prowokujące, dezorientujące, zapoczątkowuje wysiłek rozumienia”37. Spójrzmy, jakie 

pozostałe czynniki kontekstowe doświadczenia trasfiguracyjnego wzywają nas tu do 

myślenia, a nie porzucenia myśli o tym fragmencie miasta. Drugim czynnikiem jest 

współzależna interpretacja przedmiotu i jego nazwy. Szczególna nazwa własna – Stary 

Rynek – jest obietnicą nie tylko określonej struktury, ale i swojskości miejsca. Dzięki niej 

wiemy bowiem (albo raczej wiedzieć powinniśmy), gdzie jesteśmy. Swojskość zaś 

konstytuują przede wszystkim rzeczy38. I tak, najpierw były droga i rzeka, potem na nich 

komora celna i młyn wodny. Tak powstało miejsce atrakcyjne dla życia społecznego, 

jakim stało się późniejsze miasteczko, które wchłonęło pobliską wieś Łodzia39. Dziś nic 

na łódzkim rynku nie podpowiada tej historii i nie uzasadnia swej nazwy w żadnym jej 

sensie. Zwróćmy przy tym uwagę, na rolę, jaką odgrywają w tej blokadzie 

                                              
33 Znaczenie prefiksu -trans rozważam szerzej w „Transmedialność jako poziom lektury”, w: Sztuki w 

przestrzeni transmedialnej, red. T. Załuski, ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2010, s. 53-

63. 
34 C. Danto, The Transfiguration of the Commonplace. A. Philosophy of art, Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts 1981. 
35 Syntetycznie ujmuje czynniki doświadczenia transfiguracyjnego T. Załuski w Modernizm artystyczny i 

powtórzenie. Próba interpretacji, Universitas, Kraków 2008, s. 181. 
36 Zob. np.: V. Gregotti, Inside Architecture, tłum. P.Wong, The MIT Press, Cambridge Mass 1996, s.75-82; 

Z. Dziuban, „Atopia – poza miejscem I »nie-miejscem«”, w: Czas przestrzeni, red. K. Wilkoszewska, 

Universitas, Kraków 2008, s. 301-312. 
37 G. Gadamer, „Język i rozumienie”, tłum. B. Sierocka, w: tegoż, Język i rozumienie, Fundacja Aletheia, 

Warszawa 2003, s. 7. 
38 Odwołuję się tutaj do Heideggerowskiej relacyjnej natury miejsca, z której wynika, że to nie miejsce 

warunkuje  istnienie rzeczy, a na odwrót. Zob.  M. Heidegger, „Budować, mieszkać, myśleć”, w: 

tegoż, Odczyty i rozprawy,  tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2007, s. 135-136. 
39 Małecki, M. Z. Wojalski, Ł. Robak, dz. cyt., s. 10. 
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doświadczenia tzw. transfiguracje prymarne, ale niekoniecznie związane z samą 

strukturą architektoniczną, a z położeniem geograficznym i ekosystemem40. Być może 

przemijanie tego miejsca zaczęło się z chwilą, gdy z powodu fabrycznych 

zanieczyszczeń zasypano w 1863 roku naturalną i urokliwą podobno południową 

granicę Starego Miasta, czyli Staw Dworski na rzece Ostrodze (dziś Łódce). W 1916 roku 

przesklepiono także i Łódkę, zakładając na niej skwer spacerowy. Dziś rzeka, dzięki 

której rozwinęło się miasto, pierwsze farbiarnie i browary, oraz wytworny (płatny!) park 

Helenów (1885), jest rowem ściekowym ujętym w środkowym odcinku w kanał41, a 

mapa Google podpowiada, że w Łodzi istnieje ledwie „imitacja Łódki”42. Nazwa „Stary 

Rynek” to inaczej „rynek starego miasta”. Ono zaś nie istnieje w doświadczeniu Łodzian. 

Pomyłkowo wywodzą nazwę miasta od rzeki Łódki, a nie od wsi Łodzia, od której miasto 

i główna rzeka z czasem przejęły nazwę. Nie wiedzą też, jak wyglądał ów centralny plac 

miasta. W poważnych publikacjach reprodukuje się zdjęcia słynnej mauretańskiej 

synagogi Alte Szil i przylegającego doń osobnego nieforemnego placyku (powstałego 

u zbiegu ulic pod szerokim kątem) jako widok Starego Rynku (il.8). Dzieje się tak 

dlatego, że nazwa „Stary Rynek” domaga się w świadomości mieszkańców jakiegoś 

ważnego odniesienia, ale ostatecznie skonfigurowanie jej z miejscem i właściwa 

historycznie interpretacja nie są możliwe bez szczegółowych, archiwalnych wskazówek. 

Transfiguracyjna interpretacja winna brać także pod uwagę jednostkowość 

twórcy dzieła (trzeci czynnik kontekstowy), to znaczy jego intencje, jemu właściwy, 

osobliwy sposób kształtowania struktury dzieła. Autorstwo obecnej formy rynku należy 

do Zakładu Osiedli Robotniczych (ZOR). Był to jedyny w powojennej Polsce centralnie 

zarządzany organ inwestycyjny w zakresie wielorodzinnego budownictwa 

mieszkaniowego. Pracami w Łodzi kierował warszawski architekt Ryszard Karłowicz, 

realizując tu fragment Osiedla Robotniczego nr 6 według  doktryny socrealizmu. 

Zaprojektował plac (wraz z Kazimierzem Goławskim), wschodnią i północną zabudowę 

mieszkalną. Najpóźniej powstała pierzeja zachodnia według planu łódzkiego architekta 

Edmunda Orlika, powielająca zasadniczo schemat poprzednich43. Oczywiście 

stypizowane, pseudohistoryczne, pozbawione detali domki z „krainy ZOR”44 nie 

prowokują, by poznać wizje ich twórców. Nie są to także w pełni zrealizowane plany. 

Przede wszystkim pozbawione zostały na skutek czynników ekonomicznych 

infrastruktury i gmachów użyteczności publicznej, więc autorstwo jest tu do pewnego 

stopnia bez znaczenia45. Stary Rynek generalnie nie miał szczęścia ani do ważnych 

budynków, ani do bohaterów, ani miejskich legend. Nominalny założyciel miasta król 

Władysław Jagiełło, który doczekał się nawet projektu swego pomnika w jednej z prób 

odnowy Starego Rynku (2008), nie ma nic wspólnego z jego kształtem. Wszyscy też 

                                              
40 Rabiej, dz. cyt., s. 65-68. 
41 Bieżanowski, Łódka i inne rzeki łódzkie, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Łodzi, Łódź 2001, s. 27-36. 
42 Por. F. Springer, „Nad rzekę”, w: tegoż, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, 

wyd. Czarne, Wołowiec  2013, s. 11-140. 
43 Sumorok, dz. cyt., s.183. 
44 Tamże, s. 169. 
45 Tamże, s. 131, 183. 

 



Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here. 

  „Kultura i Historia” nr 30/2016 

ISSN 1642-9826 
73 

wiedzą, że twórcą przemysłowej Łodzi był prezes Komisji Województwa 

Mazowieckiego Rajmund Rembieliński [1775-1841]. Ten jednak stworzył koncepcję 

Nowego Miasta i Nowego Rynku, zabudowę Starego Rynku tylko uporządkował. Jeśli 

szukać autora, który swym autorytetem wpłynął na oblicze tego rejonu miasta, to 

mógłby nim być słynny warszawski architekt włoskiego pochodzenia Henryk Marconi 

[1792-1863], autor wielu reprezentacyjnych budowli pierwszej połowy XIX wieku. Ale 

dla Łodzi zaprojektował tylko46 jatki piekarniczo-rzeźnicze 1840-1841, które zresztą już 

nie istnieją (il.9). Były one podobno „prawdziwą ozdobą” Starego Rynku47, ale przede 

wszystkim symbolem tej dzielnicy, jej ruchliwej, handlowo-usługowej natury. To nie 

Marconi był jej twórcą, a bezbrzeżny tłum przewijający się tutaj każdego dnia, 

współtworzący tę atmosferę. Domy były tu do siebie podobne, a inne jatki na pobliskich 

ulicach były naturalnym elementem pejzażu miejskiego. Nie jednostkowość twórców 

czy budowli kreowała dzielnicę żydowską, a powtarzalność i różnorodność, graniczące 

ze swoistą monotonią. Tym samym, wkraczamy w kolejny kontekst doświadczenia, 

jakim jest usytuowanie dzieła w historii. Zgodnie z sugestią Danto chodziłoby nie tylko 

o to, by zrekonstruować następujące po sobie wydarzenia historyczne i ich 

konsekwencje. Ustalmy, że stawką w doświadczeniu transfiguracyjnym Starego Rynku 

nie jest dotarcie do prawdy o kolejnych jego przemianach, a odkrycie jego 

wewnętrznego sensu, który utrwala znaczenie Starego Rynku jako miejsca i nie 

pozostawia obojętnym. Kontekst historyczny nie jest całkowicie zewnętrzny względem 

istoty samego miejsca, penetruje jego istotę wewnętrzną48. Dlaczego Łódź musi mieć 

ów Stary Rynek, skoro nie jest on ani starym, ani rynkiem, skoro od dawna ma starszy 

Nowy Rynek (Plac Wolności) i ulicę Piotrkowską, jakiej nie mają inne miasta? Ponieważ 

istnieje jakąś wewnętrzną koniecznością, wbrew wszelkim zasadom. Swoją ułomnością, 

niedopasowaniem, niedokończeniem, przypomina, że jest tu jeszcze coś do zrobienia, 

do nadrobienia, odpracowania. Łamanie owych zasad obnażają estetyczne paradoksy 

dzisiejszego doświadczenia tego miejsca. Są one kompatybilne z tym, co Danto nazywa 

historią przyczynową dzieła (ostatni czynnik kontekstowy transfiguracyjnej 

interpetacji): 

▪ Atrakcyjność miejskiego rynku mierzy się zwykle nawarstwiającym 

zróżnicowaniem zamożności, gustów, kompetencji kulturowych, aspiracji 

poszczególnych właścicieli i architektów. Socjalistyczni budowniczowie 

ujednolicili wygląd „staromiejskich” fasad, ale pod hasłem „pałaców dla ludu”. 

Naśladując aurę zabytku, wprowadzili historyzujące elementy. Wyróżnili tym 

samym demokratycznie (sic!) lokatorów wszystkich mieszkań (nota bene całkiem 

                                              
46 Łódzki szpital św. Aleksandra był  realizowany według planu szpitala dla Łęczycy. Niektórzy podają też, 

że zaprojektował jatki na Placu Wolności, por. K. Stefański, Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon 

architektów i budowniczych miasta (do 1939 r.), Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2009, s. 120-121. 
47 Małecki, M. Z. Wojalski, Ł. Robak, dz. cyt., s. 30. 
48 Por. A. C. Danto, dz. cyt., s 36. 
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komfortowych, jak na ówczesne czasy). Dziś określilibyśmy ten zabieg 

jako vintage, nie zaś ponadczasowe, panklasycystyczne piękno49. 

▪ Wówczas jednak sugerowano, że styl został wybrany w nawiązaniu do 

wspomnianych jatek Marconiego. Hipokryzja ówczesnych władz polegała przy 

tym na tym, że obiekt ten, ocalały z wojennej pożogi w bardzo dobrym stanie, 

wyburzono w 1948 roku50. Lansowano natomiast Stary Rynek jako łódzkie 

sukiennice, nawiązując do słynnych renesansowych kramów sukiennych w 

Krakowie51. Dodatkowo kasetonowe stropy łódzkich podcieni nobilitowały 

skojarzenia z równie niedoścignioną Sala Poselską na Wawelu (il.10). Nie 

handlowano jednak w staromiejskich jatkach suknem, a żywnością. Domy 

sukienników powstawały na Nowym Mieście. Ów fałszywy zabytek daje więc w 

efekcie odczucie sztuczności, a także niestosowności. 

▪ Rytm arkad powiązany jest tu z tektoniką parterów wszystkich trzech pierzei. 

Funkcje pomieszczeń powinny wzmacniać znaczenie tej formy. Tymczasem 

estetyczna emfaza w postaci rytmu arkad, które są jedynym elementem 

dekoracyjnym, ani nie prowadzi do atrakcyjnych pomieszczeń, ani wzdłuż 

podcieni nie otwiera się na piękne widoki. Monotonia łukowatych wejść 

paradoksalnie powoduje wrażenie amorficzności, a nie ładu. 

▪ Brak pierzei południowej dopełnia odczucie braku konkretnej formy. Rynek nie 

ma swej tożsamości, bo nie jest postrzegany jako całość. Instrumentem tej 

całości mogłaby być jedność detalu, ale przy tak kameralnej wielkości i bliskiej 

odległości widza, daje ona wrażenie nie ornamentu, a stanu surowego, 

niedokończonego (il.11). Tylko w dalekim, panoramicznym, krajobrazowym 

ujęciu, Stary Rynek jest malowniczy (il.2)52. 

▪ Otwarcie przestrzeni zaplanowano tam, gdzie było jej najdotkliwsze zamknięcie. 

Na zachodnim przedłużeniu pierzei południowej nad ul. Zgierską znajdował się 

jeden z drewnianych mostów, które łączyły poszczególne części getta w 

okupowanej przez Niemców Łodzi, przedzielone eksterytorialnymi ulicami 

(il.12). Widok ten był symboliczną południową bramą bez wyjścia do 

Litzmannstadt Ghetto, odbijającą się jak echo w kolejnej, bliźniaczo podobnej 

kładce przy wzmiankowanym kościele Wniebowzięcia NMP. Na przeciwległym 

krańcu pierzei południowej znajdował inny symbol Holocaustu – pusty plac po 

wyburzonej w 1939 wspomnianej synagodze Alte Szil. Jej barwna fasada, właśnie 

arkady, podkowiaste łuki i misterny detal w zestawieniu oschłą kratownicą 

mostów getta tworzą największy symboliczno-wizualny kontrast we 

wspomnieniach ze Starego Miasta. Oś ulicy, przy której obserwowano te widoki, 

to dziś najbardziej zaniedbane miejsce w granicach Starego Rynku, 

prowizoryczny parking. Nic więcej. 

                                              
49 Por. A. Sumorok, dz. cyt., s. 22, 43-44. 
50 Tak podaje m.in. K. Stefański, Ludzie …, dz. cyt., s. 120. Por. A. Sumorok, dz. cyt., s. 183. 
51 Por. np. J. Urbankiewicz, Sukiennice nad Łódką, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1968. 
52 Por. koncepcję upolitycznienia krajobrazu, R. Williams, The Country and the City, Oxford University 

Press, New York 1973, s. 120-126. 
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    Niewielka aktywność animatorów społecznych czy twórców kultury na placu 

Starego Rynku sprawia, że w kilka chwil schodzą się ludzie, pojawiają się całe rodziny, 

chętnie uczestniczą w warsztatach, rozmowach. Wówczas widać, że to osiedle 

mieszkaniowe. Łódzka Fundacja Urban Forms, realizując tutaj latem 2014 roku projekt 

„Stary Rynek: restART”, przeprowadziła wśród mieszkańców badania opinii dotyczących 

nowej aranżacji przestrzeni Starego Rynku. Najbardziej popularna okazała się idea 

„placu integralnego”, którego zadaniem byłaby „integracja ludzi o odmiennych 

zainteresowaniach i możliwość zaspokajania potrzeb szerokiej grupy docelowej”53. 

Drugi, co do popularności, był pomysł, by oddać to miejsce sztuce i artystom54. Od 

dawna myślę o tym, że nie posąg konny, czy szklany biurowiec, a do pewnego stopnia 

autonomiczna koncepcja artystyczna jest sposobem na uratowanie tego miejsca. 

Wyobrażam sobie, że można odtworzyć pierzeję południową, niekoniecznie w formie 

lokali mieszkalnych czy użytkowych, a instalacji, kompleksu rzeźby i zieleni lub parkowej 

architektury, która to forma spełniłaby następujące funkcje: (1) zamknęła tę przestrzeń 

tak, by odzyskała ona poprzez strukturę formę rynku, a zarazem wrażenie całości; (2) 

odtworzyła drogę od południowo-zachodniego narożnika rynku w stronę nieistniejącej 

synagogi; (3) nadała sens istniejącemu rytmowi arkad tak, aby przestały być one tylko 

pustymi otworami, a udzielały tej przestrzeni pulsu życia, do czego konieczne jest – jak 

sądzę – nawiązanie do motywu arkad w brakującej pierzei (co nie znaczy dosłownego 

ich powtórzenia). Fasady powierzyłabym natomiast twórczej współpracy konserwatora 

zabytków i artystów zajmujących się sztuką miejską, którzy podobnie jak w Gdańsku na 

ulicach Ławniczej, Ogarnej i Szerokiej (il.13, 14) stworzyli pod postacią dekoracji 

ściennych i rozmaitych detali udaną estetyczną identyfikację poszczególnych 

kamienic55. Przypuszczam, że w Łodzi zadanie to jest niezwykle wdzięczne, nie brak 

bowiem źródeł historycznych, czy literackich opisów, które ułatwiłyby twórczy kontakt 

z przeszłością. 

 

 

                                              
53 „Raport z badań opinii dotyczących nowej aranżacji przestrzeni Starego Rynku w Łodzi”, przygotowany 

przez zespół badawczy Qualio w związku z projektem „Stary Rynek: restART” realizowanym w 2014 roku 

przez Fundację Urban Forms, s. 18-21, online: http://urbanforms.org/userfiles/Raport_Stary_Rynek.pdf. 
54 Tamże, s. 22-25. 
55 Zob.  J. Kołodziej, P. Mrożek, Nowa Szeroka i Ogarna 2.0. 2013-2014, wyd. Fundacja Urban Forms, 

Łódź  2015. 

http://urbanforms.org/userfiles/Raport_Stary_Rynek.pdf
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Ilustracje 

 
Fot. 1. Widok na plac i południową krawędź Starego Rynku (w miejscu brakującej pierzei parkujące 

samochody), fot. W. Kazimierska-Jerzyk, 2015. 

 

 
Fot. 2. Widok na plac, zachodnią i północną pierzeję Starego Rynku, fot. A. Remesar, 2014. 

 

 
Fot. 3. Widok na wschodnią pierzeję Starego rynku, fot. W. Kazimierska-Jerzyk, maj 2015. 
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Fot. 4. Plac targowy na Starym Rynku w Łodzi, przed rokiem 1925, fot. Archiwum Państwowe w Łodzi, sygn. 

Ł-I 3/2. 

 

 
Fot. 5. Skwer spacerowy na Starym Rynku w Łodzi, pomiędzy latami 1925-1939, fot. Portal dokumentalno-

historyczny fotopolska.eu, sygn. 102435. 
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Fot. 6. Widok Starego Rynku z pomnikiem Juliana Marchlewskiego (1964), autorzy monumentu: Elwira i 

Jerzy Mazurczykowie, reprodukcja pocztówki z okresu PRL. 

 

 
Fot. 7. Domy osiedla staromiejskiego przy ul. Podrzecznej 2/4 i 6/12, fot. W. Kazimierska-Jerzyk, maj 2015. 
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Fot. 8. Łódź – Stara Synagoga, tzw. Mauretańska przy ul. Wolborskiej, fot. Archiwum Państwowe w Łodzi, 

sygn. 62/109; Archiwum Włodzimierza Pfeiffera, sygn. 22. 

 

 
Fot. 9. Budki na Starym Rynku, widok na jatki piekarsko-rzeźnicze w zachodniej pierzei Starego Rynku 

(1840-41), architekt Henryk Marconi, fot. Archiwum Państwowe w Łodzi, sygn. Ł-I 3/5. 
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Fot. 10. Podcienia północnej pierzei Starego Rynku, fot. W. Kazimierska-Jerzyk, maj 2015. 

 

 
Fot. 11. Pierzeja zachodnia Starego Rynku, fot. W. Kazimierska-Jerzyk, maj 2015. 

 

 
Fot. 12. Drewniany most nad ulicą Zgierską przy Starym Rynku w Litzmannstadt Ghetto, w głębi widoczny 

drugi most przy Placu Kościelnym, fot. Archiwum Muzeum Tradycji Niepodległościowych, sygn. I-10562. 
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Fot. 13. Zrewitalizowane fasady modernistycznych kamienic przy ul. Szerokiej w Gdańsku, 2014, fot. 

Fundacja Urban Forms. 

 

 
Fot. 14. Kamienne, ceramiczne i metalowe detale na zrewitalizowanych fasadach modernistycznych 

kamienic przy ul. Szerokiej w Gdańsku, 2014, fot. Fundacja Urban Forms. 
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Il. 1. 

 

 
Il. 2. 
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Il. 3. 

 

 
Il. 4. 
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Angelika Lasiewicz-Sych: Kreacja miejsc a forma otwarta: problem 

aktywnej percepcji w architekturze 

Abstract: Placemaking vs an open form: active perception in architecture 

Paper refers to relation between placemaking and the “open form” idea in 

architecture. 

Placemaking is a dynamic, generative process which coordinates physical 

attributes (locale) of geographically determined location with people’s activities and 

concepts to produce a sense of place. Similarly, producing  the “open form” requires 

an enthusiasm and energy of individuals cooperating to produce an environmentally 

bound work of art which is synthesis of objective social elements and individual variety. 

The objective elements are here to create an active background for individual activities. 

Both concepts deal with producing spaces for humans, but the process itself (best if 

participant and transparent) is here more important than striving for a final product of 

design. Creating places (as well as open forms) requires time and freedom. Time is 

important to engage other people in activities but also to modify nowadays concepts 

to match project with environmental changes. Need for freedom is contrary to the idea 

of comprehensive design which is oppressive for our being-in-the-world. The 

“openness” of desired form is functional, structural and behavioral and it deals with 

adaptability, freedom of choice and authenticity. 

 

 

1. Spojrzenie humanistyczne: Sytuacjonistyczny charakter architektury 

miejsc 

Architektura jest szczególnym rodzajem tworzenia, które łączy sztukę 

z doświadczeniem życia  codziennego. Dobry projekt integruje czystą pomysłowość i 

cierpliwą obserwację życia, a następnie tworzy wzory umiejętnie przekształcające tę 

rzeczywistość i zapisane w abstrakcyjnym języku form architektury. Podobnie, 

przedmiot architektonicznego doświadczenia zależy w znacznym stopniu od sytuacji1, 

w jakiej znajduje się odbiorca, który – w warunkach rzeczywistych (in situ) – staje 

się  jednocześnie jej użytkownikiem. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy stojąc przed 

budynkiem, podziwia jego elewację; nieświadomie podlega wówczas wielorakiemu 

oddziaływaniu środowiska, współtworzonego przez obserwowany budynek. Proces 

percepcji jest wówczas aktywowany wieloma bodźcami, część z nich ma charakter 

peryferyjny, nie związany bezpośrednio z obserwowanym budynkiem, ale z jego 

szeroko rozumianym otoczeniem; innymi budynkami, przestrzeniami między nimi, 

obecnością innych ludzi i samego obserwatora. Architektoniczna przestrzeń ożywa, a 

                                              
1 D. Canter, Psychology of the place, Oxford Press, Londyn, 1977. Canter  pisze o “sytuacjach”, czyli 

środowiskowej odpowiedniości miejsca i zachowania (m.in. na podstawie: Price&Bouffard, 1974). 
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właściwie staje się miejscem w relacji do akcji i celu przywoływanych przez 

środowisko2. 

            Spojrzenie na architekturę poprzez pryzmat miejsca, a nie obiektu 

jednoczy przedmiot i podmiot estetycznego doświadczenia. Myśląc o miejscu 

odrzucamy abstrakcję przestrzennego „kontenera”, który pozostaje niezmienny wobec 

zewnętrznych wydarzeń rozgrywających się w czasie; to nasze działania i myśli, 

sprawiają – jak pisze John McDermott – że „przestrzeń i czas stają się ludzkimi 

odruchami”, przedmiotem dramatu naszego wewnętrznego życia3; tracąc przy tym 

charakter niezmiennej rzeczy. Hugo Haring, jeden z pionierów modernizmu i 

funkcjonalizmu; twierdził, że architektura (“dom”) wyrasta bezpośrednio z “formy 

wykonywania czynności”; a praca architekta nad formą zaczyna się wraz z “życiem”. 

„Życie – pisze Haring – nie jest dodane do dzieła poprzez kształtowanie obiektu, 

budynku, zgodnie z zewnętrznym punktem widzenia, ale poprzez budzenie, wspieranie 

i kultywowanie podstawowej formy w nim zawartej”4. 

            Z drugiej strony, ten sam budynek, to samo wnętrze, czy miejski plac 

może stanowić fizyczne ramy dla różnych indywidualnych zachowań czy społecznych 

interakcji, dla budowania nowych narracji czy koncepcji miejsca; doświadczenie 

podmiotu kreuje każdorazowo przedmiot percepcji. Miejsce zatem nie tyle jest, 

ile dzieje się  w wyniku określonych interakcji. Edward Relph pisał, że „indywidualne 

działania, doświadczenia, intencje i znaczenia rysują się w formę przestrzenną”5. Tę 

formę powinniśmy rozumieć przede wszystkim jako pewną strukturę o charakterze 

generatywnym, którą za Davidem Canterem możemy nazywać „koncepcją miejsca”6 a 

nie jako określony stały układ o charakterze fizycznym. Z kolei, David Seamon 

postrzega „generowanie miejsca” jako proces, którego elementami są zarówno 

„interakcje” jak i „tożsamość”, podkreśla przy tym ważną dla procesu tworzenia miejsc 

kategorię „uwalniania miejsca” (place release). Seamon tłumaczy tę kategorię jako 

“środowiskową zdolność do przypadkowych odkryć, nieoczekiwanych spotkań i 

                                              
2 W. H. Ittelson w Cognition and environment (1973, za: D. Canter, Psychology of the place…)  pisał 

o rozróżnieniu pomiędzy postrzeganiem miejsca a postrzeganiem obiektu fizycznego. Percepcja miejsca 

różni się wg Ittelsona m.in.: (1) niemożnością precyzyjnego wyizolowania przedmiotu percepcji; (2) 

wielorakim oddziaływaniem środowiskowym; (3) współistnieniem informacji peryferyjnej i centralnej; (4) 

dostarczaniem większej ilości informacji niż może być przetworzone; (5) rolą akcji i celu przywoływanych 

przez środowisko; (6) obecnością znaczenia i przesłanek motywacyjnych; (7) występowaniem wartości 

(jakości) estetycznych, społecznych i systemowych. 
3 J. J. McDermott, The Aesthetic Drama of the Ordinary [w:] Streams of Experience. Reflections on the 

History and Philosophy of American Culture, The University of Massachusetts Press, Amherst, 1986, s. 

139. 
4 H. Haring, The house as an organic structure (oryg. [w:] “Innendekoration”, Stuttgart,1932) [w:] Programs 

and Manifestoes on 20th-century architecture, red. U. Conrads, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 

1971, s.126-7. 
5 E. Relph, Place and placelessness, Pion Ltd, Londyn, 1976. 
6 D. Canter, Psychology of the place…. Autor wymienia 3 komponenty miejsca: (1) atrybuty fizyczne; (2) 

zachowania; (3) koncepcje. 
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wydarzeń”7. To właśnie ta cecha miejsca – umożliwiająca nowe doświadczenia, sytuacje, 

spotkania z innymi ludźmi i niespodzianki związane z samym miejscem – najlepiej 

pozwala zrozumieć jego dynamikę. Miejsce, które traci moc ‘uwalniania’, sprawia, że 

ludzie tracą entuzjazm dla codziennych spraw. 

            Myślenie miejscem w projektowaniu architektonicznym – ważne z uwagi 

na podmiotowe traktowanie ludzi, ich doświadczeń i potrzeb w zakresie użytkowania 

przestrzeni – z jednej strony ułatwia komunikację niezbędną dla definicji projektowych 

celów, a z drugiej strony komplikuje strategię długofalowego i precyzyjnego 

planowania; jak pisze Cresswell “miejsce jest jednocześnie proste (i na tym między 

innymi polega jego urok) i skomplikowane”8. Trudność polega na konieczności 

pogodzenia determinizmu formy z otwarciem na indywidualne interakcje, budowanie 

tożsamości i dynamiczne procesy zmian, niezbędne w tworzeniu miejsc. Ten swoisty 

dualizm opisany jest zresztą w definicji miejsca, która łączy elementy stałe – fizyczne i 

elementy zmienne, których podmiotem są ludzie. 3-komponentowy model miejsca 

opisany przez Tima Cresswella tworzą: (1) zdeterminowana geograficznie „lokalizacja” 

(location), (2) fizyczne uformowanie miejsca (locale) i (3) „znaczenie” (sense of place), 

jakie miejscu nadają użytkownicy9. 

2. Twórczy “zaczyn”: Tworzenie miejsc a forma otwarta 

Rozróżnienie pomiędzy projektowaniem obiektów czy przestrzeni 

funkcjonalnych a tworzeniem  miejsc wymaga przede wszystkim zrozumienia istoty 

rzeczy – tj. różnicy pomiędzy obiektem a miejscem. Ta jakościowa w istocie różnica 

dotyczy, najogólniej rzecz ujmując, otwartości na rozwój i zmiany, na wymianę 

pomiędzy zbudowanym środowiskiem a człowiekiem. Uzasadniony wydaje się tu 

pogląd, że projektowanie architektury rozumianej jako obiektu kończy się wraz z 

realizacją, jeśli zaś chodzi o tworzenie miejsca, to „realizacja”10 – rozumiana jak u 

Seamona – jako jego materialna, dotykalna substancja, dopiero otwiera czy umożliwia 

zaistnienie miejsca. Inaczej mówiąc, realizacja dzieła staje się zaproszeniem do 

tworzenia miejsca. W tym sensie dualizm obiektu i miejsca – na poziomie teoretycznym 

– staje się niemal tożsamy z opozycją formy „zamkniętej” i „otwartej”, zwłaszcza w 

ujęciu teorii architektury Oskara Hansena. 

            Definicja Formy Otwartej, a zwłaszcza próba jej realizacji stała się 

życiowym dziełem tego twórcy. Hansen, być może podzielając egzystencjalny pogląd 

Jean-Paul Sartre’a na temat znaczenia przestrzeni życia, wiązał pojęcie wolności 

człowieka i samostanowienia z „dostępnością” i „otwartością” czasoprzestrzennego 

                                              
7 D. Seamon, Place Attachment and Phenomenology: The Synergistic Dynamism of Place[w:] L. Manzo, P. 

Devine-Wright (red.), Place Attachment, Routledge: London, New York 2014. Seamon wyróżnia 

6 generatywnych aspektów miejsca: (1) interakcje; (2) tożsamość miejsca (identity); (3) uwolnienie miejsca 

(place release); (4) realizacja miejsca; (5) tworzenie miejsca; (6) intensyfikacja miejsca. 
8 T. Cresswell, Place. A short introduction, Blackwell Publishing, Oxford 2004, s. 1. 
9 Tamże, s. 7. 3-komponentowy model miejsca za: J. Agnew, 1987. 
10 D. Seamon,  Place Attachment and Phenomenology…, s. 17. 
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pola, w którym jest on usytuowany11. Jakość Formy Otwartej opierać się miała na 

„zidentyfikowaniu indywidualności w kolektywie” i traktowaniu energii jednostek jako 

„początkowego i fundamentalnego” elementu projektu12. To ona – parafrazując tytuł 

książki Filipa Springera o Zofii i Oskarze Hansenach13 – miała stanowić faktyczny 

“zaczyn” architektonicznych wydarzeń. Swoje dzieła projektowe określał Hansen jako 

„sztukę środowiskową”, która polega na stałej wymianie pomiędzy formą a „chłonnym 

tłem”, będącym synonimem zaprojektowanej w odpowiedni sposób przestrzeni14. 

„Chłonne” lub „aktywne” tło określane jeszcze inaczej jako „passe-partout”15 tworzyło 

przestrzenne sytuacje, które miały być zachętą dla innych ludzi, użytkowników 

przestrzeni, do uzupełnienia dzieła własną aktywnością.  Sytuacje tego typu tworzyć 

mogły przestawialne lub zmienialne elementy instalacji wprawiane w ruch przez 

przechodniów lub w inny sposób aktywowane przez ludzi znajdujących się w polu ich 

oddziaływania. Bez ludzi taka instalacja traciłaby sens16. Dobitnie pokazują to niektóre 

współczesne realizacje formy otwartej, potwierdzając, że jest to w najwyższym stopniu 

sztuka “środowiskowa”, zwłaszcza poprzez jej związek z miejscem (w tym szczególnie 

poprzez opisaną przez Seamona kategorię “uwalniania” miejsca) a także działaniami 

twórcy w relacji do działań odbiorców, a właściwie współtwórców formy. 

            Dobrym przykładem tego typu dzieła jest instalacja Pawła 

Althamera Bródno 2000.  Realizując projekt swojego pomysłu, Althamer zachęcił 

sąsiadów (mieszkańców bloku nr 13 przy ulicy Krasnobrodzkiej w Warszawie), by o 

jednej porze (w lutym 2000) włączyli lub wygasili w zaplanowany sposób w swoich 

mieszkaniach światło, tak by rozświetlone okna całego bloku utworzyły napis „2000”. 

Przykład instalacji Althamera, wyraźnie pokazuje analogię w tworzeniu miejsca i formy 

otwartej; dotyczy ona metody działania (artysta określa ją jako „reżyserowanie 

rzeczywistości”)17, która wymaga zaakceptowania specyficznej ukierunkowanej na 

proces strategii i odpowiedniej postawy twórczej. Praca Althamera stała się swoistym 

eksperymentem na temat relacji twórcy do wspólnoty, możliwości wspólnej pracy nad 

projektem, a przede wszystkim zaangażowania uczestników projektu. Trwająca pół 

godziny akcja wymagała zaangażowania około 200 rodzin i pomocy harcerzy; w akcję 

                                              
11 J. Ockman, Oskar Hansen’s Radical Humanism [w:] Oskar Hansen Opening Modernism: An open Form 

Architecture, Art and Didactics, red. A. Kędziorek, Ł. Ronduda, Museum of Modern Art in Warsaw, 

Warszawa, 2014, s. 31. 
12 O. Hansen, Z. Hansen, The Open Form in Architecture – the Art of the Great Number (referat 

wygłoszony na sesji CIAM w 1959 roku) [w:] Oskar Hansen Opening Modernism: An open Form 

Architecture, Art and Didactics, red. A. Kędziorek, Ł. Ronduda, Museum of Modern Art in Warsaw, 

Warszawa, 2014, s. 7. 
13 F. Springer, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Wydawnictwo Karakter/ Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

w Warszawie, Kraków-Warszawa, 2013. 
14 Tamże, s. 34. 
15 K. Sienkiewicz, You live and you learn: Open Form Put to the Test [w:]  Oskar Hansen Opening 

Modernism…, s. 291. 
16 Tamże, s.293. Przykładem takiej instalacji jest opisywane tu dzieło Grzegorza Kowalskiego (Kompozycja 

okolicznościowa, Puławy, 1965). 
17  http://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/althamer-pawel-brodno-2000. 
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zaangażowały się też lokalne władze, animatorzy oraz ksiądz.  “Uwolnienie” miejsca 

spowodowało dalszy ciąg spontanicznych działań, wśród nich między innymi festyn z 

muzyką i tańcami. Zaangażowanie samego Althamera w życie osiedla wynika z jego 

wiary w determinujące znaczenie najbliższego otoczenia oraz aktywizującą rolę artysty, 

„który za pomocą prostego gestu jest w stanie wytrącić nas z utartych schematów 

myślenia”18. W przeciwieństwie, bowiem, do budowania przestrzeni funkcjonalnych, 

tworzenie miejsc – podobnie jak formy otwartej –  wymaga nie tylko umiejętności, 

wiedzy i technicznych możliwości, ale przede wszystkim emocjonalnego 

zaangażowania innych ludzi (odbiorców – użytkowników), to zaś – czasu i swobody 

działania. 

            Różnica, o której mowa, polega zatem na wypracowaniu metody 

projektowej, która z jednej strony umożliwia działanie czasu (proces), a z drugiej strony 

oferuje użytkownikom sposobność do kreowania własnego miejsca w ramach 

zbudowanego środowiska (locale).  Nie byłoby to możliwe bez egalitarnego 

traktowania różnych podmiotów zaangażowanych w proces; a także bez nadawania 

estetycznej rangi wartościom indywidualnego codziennego życia i traktowania go jako 

“generatora formy”19. Ważne jest tu zatem rozszerzenie ‘pola estetyczności’ poprzez 

koncepcję “sztuki życia” jako harmonijnego wzrostu (growth) w ramach środowiska 

rozumianego w kategoriach społecznych. Richard Shusterman pisze, że “dobre 

społeczeństwo musi gwarantować możliwość życia przynoszącego estetyczną 

satysfakcję składającym się na nie jednostkom, a nawet faktycznie kształtować je w taki 

sposób”20. W estetycznej filozofii Shustermana ważne jest więc nie tylko powiązanie 

sztuki z życiem codziennym, uznanie w szczególny sposób jej kontekstualności (np. w 

lokalnym kolorycie sztuki rapowania), ale także aktywistyczny charakter tej filozofii, 

pozostającej w ścisłym intelektualnym związku z konkretnymi działaniami. 

3. Spojrzenie analityczne: Zintegrowane kryteria formy otwartej 

1. Otwartość  – (kryterium funkcjonalne) 

U podstaw idei formy otwartej leży głęboko humanistyczne założenie, że dzieła 

tego świata mają służyć ludziom, że przestrzeń, która nas otacza powinna nam 

oferować wolność wyboru i możliwość odkrywania nowych rzeczy, z czego wynika, że 

otaczający nas świat (środowisko), które nam towarzyszy w ciągu całego życia powinien 

się w jakiś sposób zmieniać, dojrzewać wraz z nami. Takich możliwości – jak pisze John 

Dewey – nie może nam zaoferować świat, który byłby całkowicie zmienny, w którym 

wszystko byłoby “płynne”, a “zmiany nie mogłyby się kumulować i nie zmierzałyby do 

                                              
18 Tamże. 
19 K. Lenartowicz, Do polskiego czytelnika [w:] Ch. Alexander e al., Język wzorców: miasta, budynki, 

konstrukcja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2008, s. XVIII. 
20 R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław, 1998, s. 317. 
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jakiegoś rozstrzygnięcia”. W takim świecie nie byłoby – tak nam potrzebnej – “trwałości 

i spoczynku”. Z drugiej strony “świat całkowicie skończony, dokonany, pozbawiony 

byłby cech niepewności i kryzysu i nie przedstawiałby żadnych możliwości 

rozstrzygnięć. Bo nie ma spełnienia tam, gdzie wszystko jest gotowe”21. To, czego 

oczekujemy, jak wynika z lektury Deweya, to w pewnym sensie “niegotowa” forma 

świata, która pozostaje “otwarta” na doświadczenie estetyczne22; stanowiąc zachętę dla 

naszej aktywnej percepcji. Ta myśl zdaje się współgrać z niektórymi ideami twórczymi 

w architekturze. W swoim architektonicznym credo Gieselmann i Ungers piszą, że “rolą 

architektury jest zapewnić wolność  dla rozwijania ducha kreatywności […], polega 

[ona] wyłącznie na indywidualnym zmaganiu się z rzeczywistością i rozpoznaniu 

osobistej wewnętrznej odpowiedzialności wobec miejsca, czasu i [innego] człowieka”23. 

            Postulowana – od zarania modernizmu – przez twórców środowiska 

zbudowanego “otwartość” na zmiany i rozwój, powinna być, w tym kontekście, 

rozpatrywana nie tylko jako wyrażenie ducha czasu przemian (modernizm), czy 

dostosowanie do wymogów ekonomicznych współczesnego rynku budowlanego, ale 

przede wszystkim jako jeden z fundamentów naszego satysfakcjonującego istnienia w 

świecie. Postulaty zmienności, rozumianej jednak przede wszystkim jako wymóg 

funkcjonalno-ekonomiczny, realizowane były pod hasłami architektury „elastycznej”, 

„zmiennej”, „metabolistycznej” czy „mobilnej”. Wszystkie one rozwiązują dylemat 

determinizmu formy i otwarcia na zmiany poprzez zaproponowanie pewnej skończonej 

formy, która jednak może zmieniać się w czasie. Zmiany mogą się dokonywać w ramach 

cyklu dobowego (np. poprzez zastosowanie ruchomych elementów aranżacji), 

kilkuletniego (np. poprzez wymianę pewnych elementów struktury) lub w dłuższej 

perspektywie cyklu całego życia (w architekturze japońskich metabolistów). Nieco inny 

model architektury “elastycznej” zaproponował Herman Hertzberger. Jest on autorem 

pomysłu formy „poliwalentnej”, która bez zmieniania się może sprostać różnym 

potrzebom. Tak pomyślana forma, zakłada pewną strukturalną “otwartość” nie tylko na 

potrzeby funkcjonalno-techniczne, ale także na potrzeby behawioralne użytkowników 

(np. pozostawiając pewne przestrzenie jakby nie-całkiem określone funkcjonalnie, 

oferujące jednocześnie jakość przestrzeni publicznej w ramach zamkniętej 

i zdefiniowanej architektonicznie struktury budynku)24. 

            W przeciwieństwie do wspomnianych koncepcji, pomysł Hansena na 

Formę Otwartą jako odpowiedź na tego rodzaju postulaty polega przede wszystkim na 

myśleniu o metodzie projektowania.  Neguje ona manifestację skończonego projektu 

na rzecz  “stopniowego rozwoju”, w odpowiedzi na powstające w trakcie jego realizacji 

pytania. Taki projekt powinien być zależny od potrzeb użytkowników i być otwarty na 

                                              
21 J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, 1975 [za:] S. Stankiewicz, Estetyka pragmatyczna – projekt otwarty, 

Universitas, Kraków, 2012 s. 17. 
22 Tamże, s. 17. 
23 Gieselmann i Ungers, (oryg. Towards a new architecture, 1960) [w:] Programs and Manifestoes on 20th-

century architecture, red. U. Conrads, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1971, s. 165. 
24 H. Hertzberger, projekt De Drie Hoven (Dom dla starszych ludzi), 1974 (por.: H. Hertzberger, Lessons 

for Students in Architecture, 010 Publishers, Rotterdam, 1991, s. 40). 
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polemikę; jako „forma sumy zdarzeń, sumy indywidualności w danej grupie”25. 

Zasadnicza różnica polega więc na niemożności przewidywania ostatecznego kształtu 

zrealizowanego projektu, który bardziej niż opisem rzeczy jest raczej pomysłem na 

wytyczenie pewnego kierunku rozwoju. Taki kształt przybierają niektóre realizację 

Formy Otwartej autorstwa zespołu Hansena, między innymi projekt oświęcimskiego 

pomnika (Droga26) i urbanistyczna super-struktura LSC (Linearny System Ciągły)27. 

Przykładowo, w niezrealizowanym projekcie na oświęcimski pomnik, wytyczenie 

asfaltowej diagonalnej Drogi, miało zabezpieczyć tylko część materialnych śladów 

obozu, resztę pozostawiając działaniu czasu, natury i ludzi. 

            Metoda “stopniowego rozwoju” opisywana przez Hansena, jakkolwiek 

modernistyczna w genezie, jest bliska w swoich teoretycznych założeniach 

postmodernistycznej wizji Christophera Alexandra rozwoju “organicznego”. I tu i tam, 

odrzucana jest perspektywa “produktu końcowego”, a podkreślana rola procesu, 

ważną rolę w działaniach projektowych stanowią inni ludzie (odbiorcy-użytkownicy). 

Nie oznacza to jednak braku różnic. Wizja Hansena bliższa jest modernistycznej 

koncepcji kształtowania formy poprzez dawstwo ogólnej idei; np. wytyczenie 

przebiegu Drogi w pomniku oświęcimskim czy wytyczenie linii osi rozwojowych LSC lub 

bardziej szczegółowo –  projekt struktury i jednostek podstawowych osiedla Przyczółek 

Grochowski (pozostawiający jednak mieszkańcom, przynajmniej w założeniach, 

możliwość dość swobodnej aranżacji). Alexander, w swoich postulatach zasadniczo 

odrzuca strategię planu ogólnego, zastępując ją strategią  ewolucyjnych zmian w 

ramach istniejącego środowiska (piecemeal growth) i współudziałem innych ludzi w 

podejmowaniu początkowych decyzji projektowych, a w szczególności wspólne 

określanie celów projektu28. W tym względzie koncepcja Hansena dość daleko odbiega 

od wizji Alexandra. Ludzie i ich działania mają raczej dopowiadać formę, której struktura 

została przez architekta wcześniej określona; nawet jeśli ich działania mogą 

spowodować całkowitą zmianę obrazu miejsca, to jednak leżąca u jego podstaw idea 

formy pozostaje w jakimś sensie niezmienna. 

Z tego względu koncepcja Hansena bardziej niż partycypacyjny model 

projektowania spopularyzowany przez koncepcje Alexandra, wydaje się realizować 

filozoficzną ideę  „projektowania nie-zupełnego” opisaną przez Wolfganga Welscha, 

zwłaszcza w zakresie pozostawienia marginesu swobody ludziom-użytkownikom i 

otwartości na działanie czasu. Hansen prawdopodobnie zgodziłby się ze słowami 

Welscha, mówiącymi, że “przestrzenie, które zostały na wskroś zaprojektowane są 

dławiącą opresją. Usiłują zdefiniować nas od zewnątrz – i to zupełnie. Wszelkie 

stymulacje, wszelkie formy ruchu i akcji, wszystkie opcje są z góry zdeterminowane, 

                                              
25 O. Hansen, Z. Hansen, The Open Form in Architecture – the Art of Great Number [w:] s. 9. 
26 O. Hansen, Z. Hansen, J. Jarnuszkiewicz, J. Pałka, E. Kupiecki, L. Rosiński, projekt konkursowy na Pomnik 

w Auswitz-Birkenau, Droga, 1958. 
27 O. Hansen, Z. Hansen, Linearny System Ciągły (LSC), 1960-70. 
28 Ch. Alexander, The Oregon Experiment, Oxford Press, 1975. 
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zostają nam narzucone, zamiast brać swój początek z naszej strony”29. Welsch w swojej 

wizji architektury dla ludzi, postuluje więc “wolność”, jako pewien rodzaj otwarcia 

możliwości, otwarcia na nieoczekiwane (podobnie jak Seamon w kategorii place 

release), będący czymś więcej niż tylko zredukowaną do wyboru gotowych opcji 

“racjonalistyczną i celową” alternatywą. W przestrzeni miasta – pisze dalej Welsch – 

“powinniśmy się czuć ożywieni w szerokim zakresie naszego istnienia, pełnego 

niespodzianek, niepewności i irytacji”30. 

2. Architektura jako aktywne tło  – (kryterium strukturalne/przestrzenne) 

Za Umberto Eco, moglibyśmy przyjąć, że dzieło sztuki jest tworem z definicji 

„otwartym”, tzn. wieloznacznym, przy czym ta „wieloznaczność” jest osiągana w wyniku 

„aktywnej współpracy odbiorcy”, który dokonuje różnorodnych interpretacji dzieła. Nie 

wszystkie dzieła są jednak “otwarte”, a stopień “otwartości” jest zależny od określonych 

„właściwości strukturalnych” dzieła31. Dzieło „otwarte” zmierza do „inspirowania u 

interpretatora <aktów świadomej swobody>”32. To właśnie interpretator nadaje dziełu 

“otwartemu” ostateczny kształt „nie będąc skrępowanym przez  k o n i e c z n o ś ć 

wynikającą z określonych zasad organizacji dzieła”33. W przypadku dzieła muzycznego 

może to oznaczać swobodę interpretacji „kombinatorycznej” struktury utworu w 

postaci fragmentarycznego zapisu nutowego pozwalającego interpretatorowi 

(wykonawcy utworu) samodzielnie „montować” następstwo muzycznych fraz. 

Przykładowo, o swojej kompozycji Scambi, Henri Pousser pisze, że „to nie tyle utwór, 

co pole możliwości”34. Ten typ kompozycji możemy też zobaczyć w sposobie aranżacji 

przestrzeni; przykładem „pola możliwości” może być kompozycja Studium 

przestrzeni Wojciecha Fangora i Stanisława Zamecznika z 1958 roku. Autorzy stworzyli 

przestrzenny układ  złożony z obrazów, które stwarzały  tło  , fizyczne ramy przestrzeni 

dla znajdujących się w zasięgu jej oddziaływania ludzi. Ważne było nie to „co zachodzi 

w indywidualnym obrazie, lecz co zachodzi pomiędzy obrazami. Obrazy stają się [– jak 

pisał Fangor -] anonimowymi elementami zespołu, który rozpoczyna nowe życie i 

spełnia się w przestrzeni rzeczywistej. Odbiorca przez wybór drogi i czasu staje się 

automatycznie współtwórcą dzieła”35. 

            Opis kompozycji wyjaśnia w ogólnym zarysie strukturalną cechę 

otwartości, z jaką mamy do czynienia w dziele architektonicznym; zapis nutowy jest tu 

                                              
29 W. Welsch, Przestrzenie dla ludzi?/ Spaces for Humans? [w:] Co to jest architektura?/What is 

Architecture?, red. Budak A., Bunkier Sztuki, Kraków, 2002, s. 186-7. 
30 Tamże, s. 183. 
31 U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Czytelnik, Warszawa, 1994, 

s. 6. 
32 Tamże, s. 27 (Eco cytuje: H. Pousser, La nuova sensibilità, „Incontri Musicali”, 1958, nr 2, s. 25). 
33 Tamże, s. 28. 
34 Tamże, s. 23. 
35 W. Fangor, Studium przestrzeni, katalog wystawy w Salonie ”Nowej Kultury”, Warszawa 1958, za: F. 

Springer, Zaczyn…, s. 34. 
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zastępowany poprzez zapis występujących w planie barier i połączeń36. To one w 

zasadniczy sposób definiują strukturę obiektu architektonicznego, tworzą jego 

przestrzenny „genotyp”, charakterystyczny układ następujących po sobie przestrzeni 

(space-syntax)37. Składnia przestrzeni stanowi strukturalny klucz do możliwych 

sposobów jej interpretacji poprzez wybór drogi dojścia z hipotetycznego punktu A do 

punktu B. Ilość alternatywnych połączeń, ich charakter – mniej lub bardziej bezpośredni 

– stanowi o swoistym genotypie architektury. Tu również możemy zatem rozważać 

układy „zamknięte”, oferujące jeden jedyny sposób interpretacji struktury przestrzennej 

jako połączenia między dwoma punktami w układzie (np. egipska świątynia Amona w 

Luksorze) i układy mniej lub bardziej „otwarte”, oferujące dużą ilość połączeń i tym 

samym możliwość wyboru drogi (np. struktura urbanistyczna średniowiecznej Wenecji). 

Struktura przestrzeni architektonicznej o charakterze „aktywnego tła” cechuje się 

asymetrią układu, oferując nie-hierarchiczną przestrzeń stanowiącą zachętę do 

indywidualnego doświadczania i społecznych interakcji. Asymetria staje się ważnym 

elementem “otwartej” kompozycji przestrzennej; nie tylko dlatego, że umożliwia 

alternatywy w eksplorowaniu przestrzeni, ale też dlatego, że oferuje coś 

nieoczekiwanego. Jak piszą w swoim manifeście cytowani wcześniej  Gieselmann 

i Ungers: “sztywność jest zastępowana przez ruch, symetria przez asymetrię , statyka 

przez dynamikę.., oczywista monotonia przez zaskoczenie”38. Asymetria uformowań 

przestrzennych wpływa także na percepcję monumentalności układu; bardziej 

asymetryczne, nie-hierarchiczne struktury są postrzegane jako mniej monumentalne, a 

tym samym bardziej “otwarte” zachęcając do bardziej nieformalnych zachowań. 

            Wyrazisty przykładem struktury architektonicznej o charakterze 

“otwartym” stanowi  aranżacja Placu Bohaterów Getta w Krakowie (arch. Lewicki & 

Łatak, 2005) jako swoistego “miejsca pamięci”39. Tworzy ją układ w miarę regularnie 

ustawionych na placu pomników-krzeseł, przy czym regularny rytm krzeseł jest 

nieznacznie zakłócony/ urozmaicony zmiennością ich orientacji (niektóre krzesła 

ustawione są w innym kierunku niż pozostała większość spoglądająca w kierunku 

południowym – w stronę Apteki pod Orłem). W tej kompozycji nie ma centrum (chyba, 

że za takie uznamy punkt, w którym umieszczono – mniej więcej w okolicy środka placu 

– pompę studni), ani zasadniczej osi, brak jest tu symetrii (chyba, że za taką uznamy 

osie modularne tej kompozycji). Nie ma też wyraźnych granic tej przestrzennej 

kompozycji, chociaż jednorodny obszar placu z krzesłami, stanowiący strefę pieszą, 

wyraźnie oddziela się od reszty placu. Elementy aranżujące wnętrze placu – krzesła, 

pojawiają się także w innych miejscach placu, na przystankach tramwajowych, 

dodatkowo rozbijając zamknięty charakter kompozycji. Analiza występujących w planie 

                                              
36 Por.: A. Lasiewicz-Sych, Logika planu, przestrzeń w zapisie barier i połączeń [w:] Definiowaie przestrzeni 

architektonicznej: Zapis przestrzeni architektonicznej, red. M. Misiągiewicz, D. Kozłowski, Wydawnictwo 

PK, Kraków, 2013, ss. 278-282. 
37 B. Hillier, J. Hanson, The social logic of space, Cambridge Univbersity Press, Cambridge-New York, 1993. 
38 Gieselmann i Ungers, (oryg. 1960) [w:] Programs…, s. 166. 
39 Por.: P. Nora, Between memory and history: Les lieux de mémoire. “Representations”, 1989, 26, ss. 7-24. 
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barier i połączeń (typu space-syntax) – za takie uznano wszelkie elementy aranżujące 

wnętrze placu i jego krawędzie40 – potwierdziła asymetryczny charakter tej struktury 

przestrzennej, pozbawionej integrującego centrum.  Obszary najbardziej 

‘zintegrowane’ w układzie znalazły się na obrzeżach formy, a miejsca najbardziej 

‘prywatne’, najtrudniej dostępne – znalazły się mniej więcej na środku placu. 

Systematyczna obserwacja zachowań ludzi na placu przyniosła interesujące wyniki. 

Poruszający się po placu ludzie pojawiają się w miejscach najbardziej zintegrowanych 

(głównie na ulicach okalających plac), ale ludzie, którzy na placu przebywają/pozostają 

(np. siedzą – na krzesłach, na powierzchni placu – samotnie i w grupach, spacerują, 

zatrzymują się i fotografują lub robią inne rzeczy) zwykle zatrzymują się w miejscach 

oddalonych od najbardziej zintegrowanych przestrzeni ruchu (Rys. 1, 2). Ponadto 

porównanie wyników obserwacji Placu Bohaterów Getta w Krakowie i placu (o 

podobnej funkcji) przed Muzeum POLIN w Warszawie wykazało, że liczba osób 

“przebywających” na placu była w Krakowie znacznie wyższa, zwłaszcza jeśli 

porównamy tylko te liczby dotyczące przebywania na placu. Bardziej asymetryczna, 

niemonumentalna forma aranżacji placu w Krakowie (w porównaniu z placem w 

Warszawie), zdaje się też zachęcać bardziej indywidualne reakcje  i zachowania (zabawa 

pompą, siedzenie w miejscach do tego ‘nieprzeznaczonych’, slalom rowerowy między 

krzesłami, etc.) stanowiące w jakiejś mierze interpretację tego architektonicznego 

uformowania o charakterze “otwartym”. Pomimo zdefiniowanego, skończonego 

charakteru tej formy architektonicznej zdaje się ona stwarzać sposobność do 

“kreowania własnego miejsca” w ramach zbudowanego środowiska i wraz z 

pojawiającymi się tu ludźmi przynosi nowe interpretacje. 

                                              
40 Badania własne przy użyciu zinterpretowanej przez Autorkę hillierowskiej metody space-

syntax oraz  systematycznych obserwacji (6×15 minut) w środowisku naturalnym przeprowadzone w 

roku 2014 (od kwietnia do czerwca). 
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Rys. 1, 2.  Plac Bohaterów Getta w Krakowie. Zbiorcza mapa wszystkich osób na placu zanotowanych 

w trakcie 6 systematycznych obserwacji (1) oraz mapa osób pozostających na placu (2). Źródło: badania własne, IV-

VI. 2014. 

3. Autentyczność   – (kryterium behawioralne) 

Obok funkcjonalnej zmienności i struktury przestrzennej o charakterze 

“otwartym”, ważnym kryterium powodzenia formy otwartej i tworzenia miejsca, 

jest  autentyczność . Ta kategoria odnosi niejako do początku niniejszego wywodu, 

do jedności podmiotu i przedmiotu – do miejsca. W teorii miejsca, autentyczność jest 

rozumiana przede wszystkim jako przeciwieństwo “sztuczności”, “wtórności” i 

“powtarzalności”41. Autentyczne miejsca są niepowtarzalne, zachowują ciągłość 

w  sensie historycznym, ale też funkcjonalnym i estetycznym. Są przeciwieństwem wizji 

sztucznie uporządkowanego świata w rodzaju parków Disneya (disneyfied places), ale 

też tzw. parków historycznych (museumized places), miejsc turystycznych, i innych tego 

typu środowisk, do których możemy, z pewnością, zaliczyć także ‘zwyczajne’ miejsca 

wokół nas w rodzaju specjalnych stref komercyjnych czy osiedli grodzonych. Tego typu 

miejsca Relph nazywa instant environment machines42. W przeciwieństwie do tych nie-

miejsc, autentyczne miejsce żyje wraz z ludźmi i dlatego staje się dla nich sensownym 

punktem odniesienia. Jednocześnie miejsca są takie jakie są, dlatego, że tworzymy je w 

                                              
41 M. Lewicka, Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2012. 
42 E. Relph, Modernity and the reclamation of place, 1993 za: M. Lewicka, Psychologia miejsca…, s. 76. 

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2017/02/1.jpg
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zgodzie z nadawanymi im przez nas znaczeniami i dlatego, że my tacy jesteśmy. 

Kategoria  autentyczności odnosi się zatem przede wszystkim do nas samych. 

            W filozofii Heideggera znajdujemy opis postawy autentyczności 

w odniesieniu do “otoczenia” poprzez jej zaprzeczenie realizowane w postawie “Się”. 

“Się – pisze Heidegger – nie jest żadnym określonym [się”] […] przepisuje sposób bycia 

powszedniości […], troska się o przeciętność. Ta przeciętność wyznaczająca wszystko, 

na co można i wypada się odważyć, pilnie zważa na wszelkie wybijające się wyjątki 

[…]  Troska przeciętności odsłania pewną istotową tendencję jestestwa, którą 

nazwiemy niwelacją (..) wszelkich możliwości bycia“43. Przeciwnie autentyczna postawa 

i charakteryzująca bycie jestestwa “otwartość” opiera się na “położeniu i rozumieniu”44. 

Autentyczna postawa polega więc na dostrzeżeniu własnego położenia i “innych” 

razem z nami obecnych jako “określonych”. Sprzyjają temu gesty “wytrącające z rutyny 

myślenia” (Althamer) i jednoczący proces wspólnego tworzenia otaczającej nas 

rzeczywistości. 

            Hansen mierząc się z problemami swoich czasów – powojennej 

odbudowy Polski i rewolucji nowoczesności – wierzył w możliwość pogodzenia 

“wielkiej liczby” (ludzi, domów) i związaną z tym z konieczność powtarzalności 

z darowaniem człowiekowi jego wolności, jego pola działania, we współpracy z innymi. 

Był optymistą; wierzył, że proste architektoniczne gesty – jak widok z okna, wspólna 

przestrzeń, czy własny kąt do pracy – wypełnią się znaczeniem i staną się “określone”. 

Wierzył w Formę Otwartą, że stworzy ona “poczucie potrzeby istnienia każdego z nas, 

pomoże nam określić się i odnaleźć w przestrzeni i czasie, w których żyjemy. Będzie 

przestrzenią zgodną z naszą skomplikowaną i jeszcze nie znaną psychiką”45. Hansen 

wierzył, że wspólnota sprzyja rozwojowi jednostki. Dążył do wzajemnego przenikania i 

syntezy tego, co obiektywne i wspólne z tym, co subiektywne i indywidualne. 

W roku 1958 Hansenowie zrealizowali jeden ze swoich bardziej udanych 

projektów – miniaturowe osiedle I kolonii na Rakowcu w Warszawie. Hansenowie 

chcieli tu stworzyć przyjazne, słoneczne miejsce do życia dla ludzi, którzy mieli być 

współprojektantami tego osiedla; mieli by tu “uwić własne gniazdo”46. Pierwszy pomysł 

zakładał oddanie przyszłym mieszkańcom “placu na kondygnacji”, czyli przeznaczonej 

dla nich powierzchni mieszkaniowej, do całkowitej indywidualnej aranżacji (włącznie z 

lokalizacją ścian i pomieszczeń). Pomysł – niezwykle trudny i kosztowny w realizacji, nie 

przyjął się. Drugi pomysł, również niezrealizowany, polegał na wybudowaniu małych 

szeregówek – każdej z indywidualnym dostępem do ogródka. Ostatecznie 

zrealizowano dwa niewielkie bloki wielorodzinne. Pasja i zaangażowanie autorów, 

sprawiły, że przed przystąpieniem do projektowania przeprowadzili szereg wywiadów 

i na ich podstawie stworzyli zespół zawierający różne moduły mieszkalne (dla osób 

starszych, rodzin z dziećmi, czy bezdzietnych par). Każde mieszkanie starają się 

                                              
43 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994, s. 181. 
44 Tamże, s. 261. 
45 O. Hansen,  Forma Otwarta, “Przegląd Kulturalny” 1959 nr 5, za: F. Springer , Zaczyn…, s. 32. 
46 B. Rostropowicz, “Mój i twój dom”wuesemowskich projektantów, “Stolica”, 1958, nr 23 (544) za: F. 

Springer, Zaczyn…, s. 97. 
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potraktować indywidualnie, dostosowując położenie i wielkość okien do projektowanej 

aranżacji i widoku za oknem. Budynki też nie stanowią prostych pudełek; ściany 

zewnętrzne są podzielone na odcinki przesunięte względem siebie. Z pewnej odległości 

wydaje się, że są po prostu krzywe. Dodatkowo ściany wykończone szorstkim tynkiem 

są malowane w białe kwadraty i prostokąty, odpowiadające poszczególnym 

mieszkaniom; patrząc na elewację można ‘zobaczyć’ własne miejsce. Daje to 

zaskakujący efekt różnorodności, o który chodziło autorom; “różnorodna 

indywidualność – jak pisał Hansen – wraz ze swoją przypadkowością, aktywnością 

stanie się bogactwem tej przestrzeni – jej współuczestnikiem”47. 

            Z drugiej strony jest też element obiektywny – wspólna przestrzeń; jej 

centrum stanowi ogrodowe wnętrze pomiędzy dwoma blokami ustawionymi 

równolegle do siebie. Proporcja tego wnętrza jest optymalna. Stosunkowo niskie bloki 

i niewielkie odległości. Przejścia pod zadaszonymi wejściami na klatki schodowe, 

niewiele wyższe od wysokiego człowieka, dają wrażenie oparcia i tworzą jakby 

arkadowe ramy dla przechodzących pod nimi ludzi. Odległości zachowują dystans 

społeczny 48; powstaje sympatyczna przestrzeń kontaktów. Nie ma tu płotów, ani 

innych ogrodzeń, boiska, place zabaw (w przestrzeni otaczającej bloki od zewnątrz) i 

miejsca odpoczynku są ogólnodostępne, pozostają jednak we wzajemnej łączności i 

jakby przez to sprawiają wrażenie nieco wydzielonej enklawy. Domy Hansenów, stojące 

obecnie pośrodku nowszego kompleksu bloków, podobnie jak inne budynki w tym 

osiedlu dostały nowe elewacje, zniknęły intrygujące białe asymetryczne plamy i trochę 

nieoswojona szorstkość tynku, które widać na archiwalnych zdjęciach; pojawiły się też 

nowe detale (inne balustrady balkonowe), które powtarzają się na całym osiedlu. Jest 

tu jednak inaczej; w tym mini osiedlu czuje się swobodną obecność ludzi; chłopak 

z książką i rowerem siedzi pomiędzy blokami, a inny rozmawia cicho przez telefon, 

ukryty przed wzrokiem sąsiadów w gęstych zielonych zaroślach międzyblokowego 

ogrodu. Jest sobotnie, majowe popołudnie. Spokój i cisza, w której słychać rozmowy 

ludzi przez otwarte okna; czuć zapach gotujących się potraw. Zieloność bujnie porasta; 

jest trochę dzika, a jednocześnie zadbana; wygląda naturalnie. Autentycznie. 

 

                                              
47 O. Hansen,  Forma Otwarta…, za: F. Springer , Zaczyn…, s. 32. 
48 Por.: E.T. Hall, Ukryty wymiar, (tytuł oryginału Hidden Dimension, tłum. Teresa Hołówka), Muza, 

Warszawa 1997. 
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Fot. 1, 2. Bloki przy ulicy Sanockiej na osiedlu Rakowiec w Warszawie, proj. Z. Hansen, O. Hansen, 1958. 

Stan obecny. (1) Skrajne wejście na klatkę schodową do jednego z bloków (widać fragment elewacji z 

charakterystycznym zachowanym układem okien, w innych miejscach niektóre okna zostały wyraźnie 

‘uporządkowane’); (2) wspólna przestrzeń między blokami (Fot.: A. Lasiewicz-Sych, 2015) 

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2017/02/2.jpg
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2017/02/3.jpg
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Jakub Petri: „Hello My Name is..”. Performatywny wymiar vlepki 
  

Abstract: „Hello My Name is..” A performative dimension of stickers 

The article investigates a performatve dimension of a sticker understood as a 

mode of an urban art practice. 

Keywords: sticker, urban art, guerilla art, street art, performative aesthetics. 

 

Ambiance scandale danses de vandales 

Sans d’ou vient la chaleur 

Gloire a l’art de rue 

Dj, Breaker, Bboy, Graffeurs, Beatbox 

Jusqu’au bout art de rue 

Fonky Familiy – Art de Rue 

1. “Hello My Name is…” 

            W 1935 roku nieznany szerzej, początkujący przedsiębiorca i wynalazca 

R. Stanton Avery, skonstruował oryginalne urządzenie do produkcji samoprzylepnych 

kartoników. Składało się ono z kombinacji części pochodzących z rozmontowanej 

maszyny do szycia oraz piły, a napędzane było silnikiem ze starej pralki. Wkład 

finansowy, w wysokości stu dolarów amerykańskich, poniosła przyszła żona 

konstruktora, nauczycielka Dorothy Dufree. Dziś, warta miliardy dolarów korporacja 

Avery Dennison jest jednym z liderów w produkcji naklejek samoprzylepnych na 

świecie. 

            Historia wynalazków uczy nas, że niezwykle często są one używane 

niezgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. Wątpliwe również, aby wynalazca 

naklejki samoprzylepnej wyobrażał sobie, że w przyszłości będzie ona funkcjonować w 

świadomości wielu ludzi jako medium sztuki współczesnej. A jednak, 80 lat po 

wydrukowaniu prototypowego egzemplarza, naklejki znajdują zarówno 

zastosowanie stricte komercyjne na milionach produktów użytkowych, ale też pod 

postacią tzw. vlepek1 oraz stickerów2, używane są w ramach działań podejmowanych 

                                              
1 Vlepka – samoprzylepna forma plastyczna, używana w przestrzeni publicznej. Vlepki zaliczają się do 

tzw. stickerów, lecz nie są z nimi tożsame. 
2 Sticker – samoprzylepna forma plastyczna używana w przestrzeni publicznej. Różni się od vlepki większą 

różnorodnością doboru materiału, z którego jest wykonana oraz zazwyczaj większym formatem. Jak 

pisze Aleksander Pietkiewicz w swoim opracowaniu dotyczącym Street Artu: „Stickery, zwane są czasem 

vlepkami, choć trzeba zaznaczyć, że sticker jest pojęciem znacznie szerszym. Praktycznie jedyną cechą 

wspólną wszystkich stickerów jest tylko sposób ich umieszczenia, pozostałe cechy, takie jak: temat, technika 

tworzenia czy nawet samo tworzywo, są całkowicie dowolne. Jest to zdecydowanie najbardziej otwarta 

forma street artu.” Pietkiewicz Aleksander, Street art, komunikacja masowego rażenia w Ikonosfera, nr 3, 

2011, s. 34. 

http://www.ikonosfera.umk.pl/fileadmin/pliki/Ikonosfera_3_Aleksander_Pietkiewicz_Street_art.pdf data 

dostępu 01.03.2016. 

http://www.ikonosfera.umk.pl/fileadmin/pliki/Ikonosfera_3_Aleksander_Pietkiewicz_Street_art.pdf
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we współczesnym świeci sztuki. Co więcej okazuje się, że niepozorny sticker ma w sobie 

potencjał, który nie wyczerpuje się wyłącznie w dwóch zasygnalizowanych powyżej 

obszarach. Paradoksalnie, jako jeden z pierwszych, ujawnił go sam wynalazca naklejki 

samoprzylepnej, Avery, wypuszczając w 1959 roku najpopularniejszy do tej pory 

wzornik stickera w licencji open source: napis „Hello My name is” pod którym znajduje 

się miejsce na umieszczenie personaliów. Z punktu widzenia marketingu, pomysł ów 

był genialny w swojej prostocie, niezależnie od sposobu wykorzystania naklejki, 

właściciel formatu musiał ją gdzieś wydrukować, co przekładało się każdorazowo na 

dochód dla producenta, niezbędnych przy wytwarzaniu stickerów klejów, folii i papieru, 

Dennison Avery Corp. Nie wiemy jakie intencje kierowały autorem przy wyborze hasła, 

ale nie trudno zauważyć, że zwrot „Hello My name is...” jest hasłem niezwykle 

uniwersalnym, a jednocześnie w zaproponowanej formie można go dowolnie 

modyfikować. Właśnie ów element personalizacji zdaje się zasługiwać na szczególną 

uwagę. Vlepka „Hello My name is..” nie jest obarczona żadnym komercyjnym 

przekazem, nie podlega również konkretyzacji, jak to się najczęściej dzieje z większością 

tzw. vlepek „artystycznych”, prezentujących zdefiniowaną jakość czy 

przesłanie3. Zauważmy, że przy zminimalizowanej treści, sticker ten prowokuje 

jednocześnie do jej stworzenia. Może być zarówno uniwersalnym wehikułem ekspresji 

ale też medium dialogu, gdyż w swojej formie jest otwarty na interakcje i działania osób 

trzecich. Każdy może za pomocą markera umieścić na vlepce podpis, obrazek, 

przesłanie, komentarz oraz nakleić samoprzylepny kartonik na wybranej powierzchni. 

Można również nakleić pozbawiony dopisku, “pusty” kartonik, jako zachętę do 

aktywności dla innych 

2. Kultura Ulicy 

            Aby skutecznie zdefiniować zarysowaną powyżej sytuację, należałoby 

przede wszystkim umiejscowić vlepki jako zjawisko z obrębu tzw. kultury ulicy. Kultura 

ulicy bowiem, chociaż w wielu aspektach przenika się z tzw. street artem oraz 

nieartystycznymi działaniami komercyjnymi w przestrzeni miasta, które wykorzystują 

media uznawane za artystyczne, posiada swój własny specyficzny, wykraczający poza 

powyższe kontekst. W zacytowanym w motto niniejszych rozważań utworze Art de 

Rue autorstwa, znanej francuskiej hip-hopowej grupy Fonky Family, który opiewa 

performatywne dyscypliny związane z nurtem hip-hopu, owo Art de Rue zdecydowane 

nie tłumaczy się jako street art, pomimo, że wspomniane w nim dyscypliny: graffiti, beat 

box, dj ing, b- boying mogą być również uprawiane w ramach street artu, zarówno 

komercyjnego jak i niekomercyjnego. Dzieje się tak, ponieważ sens wspomnianych 

aktywności definiuje ich unikalny kontekst. Należy zauważyć, że w wielu narracjach, 

konteksty kultury ulicy oraz street artu są sobie wręcz radykalnie przeciwstawiane. 

Zwłaszcza w obrębie zainteresowanych środowisk, granica pomiędzy tzw. 

                                              
3 Taki charakter prezentują min. artystyczne stickery i vlepki autorstwa Jenny Holzer i Barbary Kruger, 

odwołujące się do konkretnych stanów emocjonalnych odbiorcy np. „When was the last time you 

laughed?” autorstwa Kruger. 



Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here. 

  „Kultura i Historia” nr 30/2016 

ISSN 1642-9826 
102 

„działalnością uliczną” a wejściem w system street artu jest mocno artykułowana. 

Twórcy „uliczni”, niejednokrotnie wręcz celebrują nieformalny a nierzadko nielegalny 

status swoich działań, natomiast street artyści raczej unikają eksponowania swoich 

związków z niejasnymi działaniami ulicznymi, a w przypadku gdy stricte wywodzą się z 

takich ruchów, w imię swoistego rite de passage, nierzadko konstruują swoistą narrację 

odcięcia, przemianę swojego statusu tłumacząc artystycznym rozwojem oraz wzrostem 

samoświadomości odnośnie działań w przestrzeni miejskiej. Na powyższe zjawiska 

zwracają uwagę Wioletta Kazimierska – Jerzyk i Agnieszka Gralińska – Toborek w 

artykule „Sztuka ulicy – problemy z teorią”, podkreślając różnicę pomiędzy, 

definiowanym w duchu instytucjonalnej koncepcji autorstwa Georga Dickiego, „street 

artem” a nie instytucjonalnym nurtem „urban art”: „Nie bez znaczenia jest, że autorzy 

jednej z najnowszych publikacji poświęconych sztuce miejskiej tytułują swoją książkę 

„Trespass. A History of Uncomissioned Urban Art”. Wyznacznikami owej „urban art” są 

nie aspekty artystyczne, a nielegalność, przekraczanie reguł oraz granic społecznie, 

politycznie kulturowo ustalonych”4.   

            W rzeczywistości, można jednak odnieść wrażenie, że niezależnie od 

składanych deklaracji, owe dwa światy zdają pozostawać w stanie nieustannej interakcji. 

Wydaje się bowiem, że wyrażający się poprzez sformalizowane stosunki świata 

sztuki street art, wykazuje tendencję aby żywić się energią działań nieformalnych, 

przestrzeń ulicy traktując jako doświadczalne pole walki, laboratorium testujące 

strategie przydatne do użycia w systemie sztuki. Z drugiej strony, status street artysty 

jest niejednokrotnie obiektem pożądania dla wielu twórców ulicznych, zarówno z 

pobudek ekonomicznych, lepszych możliwości komunikacyjnych w kontekście 

podejmowanych przez twórcę działań ale również z powodu swoistego splendoru 

związanego z zaistnieniem w kręgach art worldu. 

            Podkreślić należy również, że istnieje szeroka grupa twórców, którzy 

celowo zdają się uchylać od definiowania kontekstu swojej działalności, koncentrując 

się na użyciu wybranego medium lub splotu mediów w radykalnie szerokim spektrum 

zastosowań, balansując zręcznie pomiędzy światem kultury ulicy a obiegiem świata 

sztuki. Jednymi z mediów, które zdają się umożliwiać właśnie takie działania 

są stickery oraz vlepki. Media te, historycznie związane z kulturą uliczną, sytuują się 

bowiem w nurcie działań kontekstualnych, co automatycznie unieważnia pytania o ich 

status jako dzieł sztuki, odsyłając nas jednocześnie w kierunku rozumienia ich jako 

swoistych katalizatorów mikro zdarzeń w przestrzeni miejskiej, jako zasadne 

pozostawiając pytania o ich performatywny charakter. 

Guerilla art 

            W kontekście artystycznych oraz para artystycznych działań z zakresu 

kultury ulicy, wiele mówi się o tzw. guerilla art, która to dyscyplina, ujmowana jest 

                                              
4 Gralińska – Toborek Agnieszka, Kazimierska – Jerzyk Wioletta, Sztuka ulicy – problemy z teorią, 

w:  Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej. Galeria Urban Forms 2011-2013, Łódź, 2014, s. 12. 
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najczęściej jako pochodna pierwotnego graffiti i określana jest nawet niekiedy 

jako post – graffiti art. Ze względu na kontekstualny charakter zjawiska, podkreśla się 

często jego tzw. „środowiskowy” charakter, kategorię środowiska odnosząc do pojęcia 

ulicy jako habitatu, centrum zdarzeń. Rzeczywiście, istnieje pewna sfera 

kontekstualnego, współczesnego graffiti, które wykracza poza standardową definicję 

tego zjawiska i równocześnie nie aspiruje do wejścia w obręb instytucjonalnego świata 

sztuki, jak to ma miejsce choćby w przypadku wielu twórców wielkoformatowych murali 

miejskich. 

            Wydaje się jednak, że wywodzące się ze wspomnianego nurtu działania, 

nie odnoszą się tylko i wyłącznie do sfery graffiti. Jeśli jako przykład 

modelowego guerillaartysty podaje się Banksy’ego, to od razu zwrócić należy uwagę 

na fakt, że Banksy znany jest przede wszystkim ze swoich szablonów, którym formalnie 

zdecydowanie bliżej jest do stickerów niż do graffiti. Zarówno szablon jak 

i sticker umieszczane są w przestrzeni miejskiej jako formy gotowe, praca koncepcyjna 

oraz wykonanie formatu poprzedzają wyraźnie sam moment ich zaistnienia w 

przestrzeni miejskiej, tymczasem wykonywane „z ręki” graffiti powstaje w czasie 

rzeczywistym5. Jednakże wydaje się, że nie to, lecz kontekstualność pewnych form z 

zakresu graffiti, szablonów oraz stickerów i vlepek, nadaje im 

wywrotowy, guerilla charakter. 

Kulturowy underground 

            Jeden z pionierów kultury dj-skiej w Polsce, krakowski muzyk Edee Dee, 

w dokumentalnym filmie „Miłość do płyty winylowej”, jako główną motywację swojej 

działalności wymienia potrzebę bycia w „kulturowym undergroundzie”6. Jest to 

nawiązanie do hasła, które ukształtowało amerykańską scenę muzyczną w Detroit w 

latach 90. XX wieku, oraz posłużyło za nazwę dla jednego z najistotniejszych 

kolektywów twórczych w historii muzyki techno: „Underground Resistance”. Wyraża ono 

imperatyw artystycznej niezależności oraz potrzebę oporu w stosunku do 

mainstreamowych i sformalizowanych kanałów produkcji i rozpowszechniania dóbr 

kulturowych. Celem jest tu wytworzenie sfery nieskrępowanej wymiany idei oraz 

produkcja niekomercyjnych dóbr kultury. Wydaje się, że ów mit założycielski jest 

właśnie obecny w działaniach z duchu guerilla artu, które z premedytacją zdają się 

obchodzić albo wręcz kontestować obieg oficjalny. 

            Subtelniej jednakże te kwestię definiuje Jakub Banasik, w tekście Street 

Art. ruch zapoznany,  zamieszczonym w antologii tekstów dotyczących polskiej sztuki 

ulicy, Street Art. – Między wolnością a Anarchią. Zdaniem Banasika, gdy idzie o zjawiska 

                                              
5 Podkreśla ten fakt min znany brytyjski street artysta Toasters: “ The sticker is the most basic way and it’s 

so quick and easy. It can be done at any time of the day, walking from A to 

B” http://streetartlondon.co.uk/blog/2011/02/21/street-artist-interview-toasters/ data dostępu 

1.03.2016. 
6 Edee Dee w flmie „Miłość do płyty winylowej”, 2002, reż. Maria Zmarz Koczanowicz, Michał Arabudzki. 
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z kręgu kultury ulicy czy street artu, granica między komercją a undergroundem jest 

niezwykle cienka, czasem obie sfery wzajemnie się przenikają7. Wydaje się, że z owym 

przenikaniem się mamy do czynienia szczególnie współcześnie, gdy pewne 

funkcjonujące jeszcze w latach 90. oraz na początku XXI wieku zjawiska 

niesformalizowane, takie jak nieoficjalna prasa (tzw. zine‘y artstyczne), konwenty oraz 

festiwale dość masowo zaczęły być zawłaszczane przez obieg komercyjny. Jest to 

oczywiście związane z wykształceniem przez, ignorujące do tej pory ogniska 

kontrkultury, wielkie koncerny medialne, strategii bardziej subtelnych działań 

obejmujących penetrację środowisk do tej pory marginalizowanych. Ów proces miał i 

ma charakter obustronny, ponieważ format biznesowy jest implementowany również 

oddolnie, powoli stając się podstawową strategią wytwarzania sztuki. 

            Tego typu rozważania, jakkolwiek istotne w kontekście zarysowanych 

kategorii, nie muszą być jednak znaczące, gdy idzie o performatywny charakter 

omawianych zjawisk takich jak sticker, czy vlepka. Tutaj bowiem, niezależnie od 

motywacji i inspiracji, w mocy pozostają pytania o sam proces umieszczania tych form 

w przestrzeni miejskiej. Nie każdy kto umieszcza naklejki w przestrzeni miejskiej 

rozumie swoją działalność jako przejaw street artu bądź buntu, procesowi temu 

towarzyszą bardzo różne intencje i konteksty, jednakże tym co łączy je wszystkie jest 

świadomy akt działania, umieszczenia komunikatu w przestrzeni miejskiej. 

Paradoksalnie, jak wskazuje Pietkiewicz, to właśnie u podstaw konceptualizmu w sztuce 

leżało, wyrażone przez Josepha Kosutha przeświadczenie, „że celem sztuki nie jest 

dzieło jako takie lecz sam akt tworzenia”8. I rzeczywiście już: „w następnej dekadzie w 

San Francisco powstał Suicide Club organizacja założona przez czwórkę przyjaciół. Ich 

działalność można określić jako antykonsumencki paraterroryzm o podłożu 

artystycznym. Jeden z założycieli, Gary Warne, również pisał manifesty, w tym 

najważniejszy, jakim jest „Ewolucja w chaos”, które przewrotnie są „zasadami chaosu”. 

Ta organizacja, choć zakończyła działalność w roku 1983 po śmierci Warne’a, jest ważna 

także dlatego, że dała początek Cacophonic Society, a także Frontowi Wyzwolenia 

Billboardów (The Billboard Liberation Front) – to właśnie z Suicide Club wywodzą się 

Jack Napier i Irving Glick. Warto odnotować, że to oni, jeszcze jako członkowie tajnego, 

choć całkowicie otwartego, stowarzyszenia przeprowadzili prawdopodobnie pierwszą, 

a na pewno jedną z najważniejszych akcji subvertisingowych. W roku 1977 zmienili treść 

reklamy produktu firmy Max Factor”9. Powstaje jednak pytanie, czy potencjał akcji 

subvertisingowych, oraz wymienionych ingerencji miejskich z okresu drugiej połowy 

XX wieku aż do czasów współczesnych, wyczerpuje się właśnie w ramach działalności 

artystycznej? Wydaje się, że wbrew temu, co również twierdził Kosuth, iż „sztuka jest 

definicją sztuki”, a więc może być wszystkim, determinujący w kontekście 

wspomnianych działań wydaje się być jednak czynnik nie artystyczny, który dziś 

                                              
7 Banasik Jakub, Street Art. ruch zapoznany,  zamieszczonym w antologii Street Art. – Między wolnością a 

Anarchią.  data dostępu 1.03.2015. http://ibpp.pl/i/file/streetart_miedzy_wolnoscia_a_anarchia.pdf/ 
8 Pietkiewicz Aleksander, Street art,  komunikacja masowego rażenia, op cit, s. 36. 
9 Pietkiewicz Aleksander, Street art komunikacja masowego rażenia, op cit, s. 36. 
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należałoby utożsamiać z szeroko rozumianym zagadnieniem performatywności. Sztuka 

bowiem, może być wszystkim, ale nie każde działanie w przestrzeni miejskiej musi być 

sztuką10. 

3. Performatyka vlepki 

            Performatywny kontekst vlepki określa szereg zjawisk zarówno 

o charakterze artystycznym, jak prawnym czy społecznym. Jej funkcjonowanie 

w miejskiej przestrzeni uwarunkowane jest bowiem społeczną i indywidualną 

wrażliwością, ale również konkretnymi aktami prawnymi, które nakładają na 

odpowiednie służby obowiązek usuwania niesankcjonowanych komunikatów. Vlepka 

funkcjonuje zatem w swoistej przestrzeni przejścia, podlega rozmaitym wpływom, jej 

kontekst jest rozmyty i niejasny. Autor vlepek oraz stickerów powinien być świadom, że 

jego działalność ma charakter temporalny, że umieszczane przez niego w przestrzeni 

miejskiej obiekty, zostaną w stosunkowo szybkim czasie usunięte. 

            Podstawą prawną regulującą funkcjonowanie vlepek w przestrzeni 

miejskiej jest art. 63a kw który głosi, że: „kto umieszcza w miejscu publicznym do tego 

nie przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo 

wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym 

miejscem, podlega karze, ograniczenia wolności albo grzywny”11. Należy zatem 

zauważyć, że porządek prawny umieszcza niejako automatycznie vlepki oraz stickery, 

podobnie zresztą jak graffiti, w nurcie działań nieformalnych, sytuujących się poza 

oficjalnym obiegiem kultury. W istocie, wszystkie trzy wymienione dyscypliny właśnie 

tam mają swoje korzenie, od swojego zarania są bowiem przejawem kontrkultury. Jest 

to bardzo istotny fakt, ponieważ graffiti, sticker, vlepka rozumiane właśnie jako przejaw 

kontrkultury, wyraźnie ujawniają swój performatywny charakter, odsuwając na dalszy 

plan konteksty artystyczne. Doskonale obrazuje to wypowiedź jednego ze znanych 

polskich twórców graffiti, o pseudonimie artystycznym MEAT, którą przywołuje Tomasz 

Sikorski w swojej książce o polskim graffiti: „Nie oszukujmy się, za graffiti nie stoi 

żaden bunt, nie ma ono wielkiego przesłania, przynajmniej dla mnie. Chodzi o 

powielanie swojego nicka. To jest właśnie fajne. Graffiti to rodzaj miejskiego sportu 

ekstremalnego. Jest adrenalina, jest też zajawa, jak widzisz, że twoja ksywa jedzie przez 

miasto na wagonie”12. Dla wyżej wymienionych dyscyplin, konstytutywny będzie więc 

sam fakt zaistnienia w przestrzeni miejskiej, sam akt umieszczenia, powielenia 

komunikatu, ważna jest również sfera towarzyszących temu działaniu przeżyć. 

            Warto podkreślić w tym miejscu pewien niezwykle istotny paradoks 

związany z umieszczaniem treści w przestrzeni miejskiej na nie przeznaczonych do tego 

celu nośnikach. Otóż, instancje prawnie do tego celu powołane, szeroko informują o 

zakazie umieszczania komunikatów w przestrzeni do tego nie wyznaczonej, za pomocą 

                                              
10 Kosuth Joseph, Sztuka po filozofii, przeł. U. Niklas, w: S. Morawski [red.], Zmierzch estetyki – rzekomy 

czy autentyczny?, tom II, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 258. 
11 Kodeks Wykroczeń, art. 63 a § 1. 
12 Sikorski Tomasz, Graffiti w Polsce 1940 – 2010, Carta Blanca, 2011. 
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mediów takich jak stickerczy farba, używając ich w kontekście objętym zakazem. Innymi 

słowy mamy do czynienia z sytuacją, z w której zakaz umieszczania naklejek oraz 

rysunków, rozpowszechniany jest w formie naklejek oraz rysunków na objętych 

zakazem powierzchniach ścian budynków, konstrukcjach przystanków autobusowych a 

także taborze komunikacji miejskiej, przez służby wyznaczone do przestrzegania 

powyższego zakazu. Należy więc zauważyć, że już sam sposób informowania o 

funkcjonowaniu owych wyróżnionych, chronionych prawem przestrzeni, podważa 

zasadność ich wyróżnienia. Praktyka nalepiania „zakazu nalepiania” w formie vlepki 

lub stickera czyni z niego bowiem po prostu jeden z wielu stickerów lub vlepek 

funkcjonujących w przestrzeni miejskiej. Zarówno w przypadku stickerów oficjalnych, 

jak ich nielegalnych odpowiedników mamy bowiem do czynienia z jednakowo 

zastosowanym medium oraz odwołaniem się w tym samym zakresie do konstytutywnej 

dla dyscyplin performatywnych zasady upublicznienia. 

Upublicznienie 

            Richard Schechner zwraca uwagę na ścisły związek performatywności z 

demonstratywnym charakterem działań: „W świecie biznesu, w sporcie czy w seksie 

angielski czasownik perform znaczy, że sprostało się wymaganiom, osiągnęło sukces, 

spełnienie. W świecie sztuk perform znaczy wystawić, zagrać, zatańczyć, wystąpić ze 

spektaklem lub koncertem. W życiu codziennym perform to popisać się, pójść na 

całego, uwydatnić własne czynności na użytek tych, którzy je oglądają. W XXI wieku 

nasze życie jest naznaczone performansami bardziej niż kiedykolwiek”13. Podkreślić 

należy, że również w akcie naklejania samoprzylepnego kartonika w przestrzeni 

miejskiej można dostrzec zarysowany przez Schechnera potencjał. Format, skala oraz 

sposób aplikacji vlepki determinują ją bowiem jako medium nakierowane na użytek 

widza, funkcjonujące w obiegu publicznym. Jednakże czy sam akt działania 

publicznego wystarczy aby mówić o performatywności? .Ervin Goffmann zwraca uwagę 

na fakt, że: „występ” [performance] można zdefiniować jako wszelką działalność 

danego uczestnika interakcji w danej sytuacji służącą wpływaniu w jakikolwiek sposób 

na któregokolwiek z innych jej uczestników”14, Jednakże intuicja zdaje się 

podpowiadać, że nie każde działanie publiczne wyczerpuje znamiona 

performatywności. 

Inscenizacja 

            Kategorią, która zdaje się uzupełniać zarysowany dotychczas 

performatywny wymiar  form w rodzaju stickera i vlepki jest pojęcie inscenizacji w 

znaczeniu jakie nadaje mu Erka Fischer – Lichte w dziele „Estetyka Performatwyności”: 

                                              
13 Schechner Richard, Performatyka: Wstęp,  Instytut Grotowskiego, Wrocław,2006, s. 43. 
14 Goffman Erving, Człowiek w Teatrze życia codziennego, tłumaczenie Helena Datner-Śpiewak i Paweł 

Śpiewak, opracowanie i wstęp Jerzy Szacki, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 45. 
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„Zadanie inscenizacji polega na tym, żeby uwidocznić ruch, pokazać go tu i teraz. 

Wprawdzie ruch istnieje zawsze, często jednak pozostaje „niewidzialny […] Nie oznacza 

to wcale, że widz ją po prostu zobaczy, lecz że zobaczy jej „przemożny cud”, to znaczy 

zobaczy jej znaczenie dla niego; zobaczy ją jako coś, co potrafi „zaczarować” jego świat, 

przemienić go: inscenizacja polega na użyciu określonych strategii 

przedstawieniowych, uruchomieniu procesów powołujących coś do istnienia. 

Inscenizacja nie tylko więc coś przedstawia, lecz przede wszystkim sprawia, że to, co 

pokazywane, zaczyna istnieć tu i teraz”15. Rzeczywiście, to co niezwykle istotne w 

procesie aplikacji stickerów oraz vlepek w przestrzeni miejskiej to wykorzystanie 

odpowiednich strategii przedstawieniowych. Już wczesne prace Barbary Kruger 

odznaczały się m.in. wykorzystaniem elementu zaskoczenia, na przykład poprzez 

umieszczanie dużych, jaskrawych, kolorowych stickerów nie na ścianach, ale na 

poziomie chodnika, poniżej naturalnej linii wzroku, co było bodźcem prowokującym do 

zmiany modusu poruszania się przez potencjalnego widza, w pewien sposób 

wymuszało na nim konfrontację z naklejonym obiektem. Podkreślić należy, że owe 

przynależące inscenizacji „strategie performatywnego wytwarzania i pokazywania w 

ustalonej kolejności i w określonej przestrzennej konstelacji zjawisk przemijających, 

efemerycznych”16, w przypadku vlepki konstytuowane są przede wszystkim w kontakcie 

ze specyficznymi powierzchniami. Są to powierzchnie, które z jednej strony uwydatniają 

vlepkę, pozwalają ją dostrzec, z drugiej strony muszą one pozwalać na łatwe i trwałe 

przyklejenie. Takich powierzchni znajdziemy w mieście bardzo dużo, a sam fakt 

naklejania jest szybki i pozwala zachować anonimowość. Wydaje się, że właśnie 

efemeryczność oraz ekspresowość vlepki i stickerów stanowi o ich atrakcyjności dla 

ulicznych artystów. Są one bez wątpienia jedną z najbardziej egalitarnych oraz 

uniwersalnych form performowania zdarzeń w przestrzeni miejskiej: „Dla mnie vlepki 

są najszybszym i najbardziej uniwersalnym sposobem na pojawianie się w miejskiej 

przestrzeni, w miejscach gdzie niekoniecznie jestem w stanie się pojawić, poprzez 

wymiany z innymi również zagranicznymi artystami, albo gdzieś gdzie tylko w taki 

sposób jestem w stanie sie pojawić gdyż jest też najszybszą formą pojawienia się na 

ulicy, niestety ostatnimi laty troszkę sobie odpuściłem wlepianie koncentrując się 

głównie na puszce z farbą ale ciągle gdzieś tam z tyłu głowy mam powrót do starych 

dobrych czasów”17. 

  

                                              
15 Fischer – Lichte Erika, Estetyka performatywności, s.297. 
16 Fischer – Lichte, Erika, op cit, s. 299. 
17 Szwedzki, blog www.szwedzki.net data dostępu 15.03.2016. 

http://www.szwedzki.net/
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Political Liberalism 

 

 

Martha Craven Nussbaum jest prawdopodobnie znana przede wszystkim jako 

autorka koncepcji zdolności (capabilities), wariantu jednego z najbardziej wpływowych 

nurtów we współczesnej filozofii społecznej i ekonomii rozwoju. Jej dorobek obejmuje 

jednak inne, również cenione i komentowane, wątki, głównie z dziedziny etyki i 

pedagogiki. Te trzy główne obszary zbiegają się w ostatniej jak dotąd książkowej 

publikacji Nussbaum, Political Emotions. Why Love Matters for Justice? (2013). W pracy 

tej filozofka podejmuje sformułowany przez Johna Rawlsa problem stabilności 

liberalizmu. Zagadnienie to sprowadza się do pytania o to, jak w warunkach pluralizmu 

rozumnych światopoglądów można, po pierwsze, zdefiniować akceptowalne dla 

wszystkich zasady sprawiedliwości, a po drugie, zapewnić ich faktyczną internalizację 

przez jednostki2. Nussbaum przekonuje, że dla zrealizowania tych celów niezbędne jest 

odpowiednie ukształtowanie emocji obywateli, co z kolei wymaga dostrzeżenia 

edukacyjnego potencjału sztuki 

Celem niniejszego artykułu będzie zwrócenie uwagi na szczególny potencjał 

sztuki (w) przestrzeni miejskiej z punktów widzenia stabilności liberalizmu 

politycznego. Teza ta wymaga jednak rozwinięcia pewnych wątków, które, choć obecne 

                                              
1 Arytykuł powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki 

przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/N/HS1/02864. 
2 Nussbaum, 2013, 2-6; Rawls, 2012, 32-33. 
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w rozważaniach Nussbaum, nie zostały przez autorkę dostatecznie (lub raczej – 

konsekwentnie) wyeksplikowane. Z jednej strony bowiem – i co znamienne – 

zainteresowanie  tą dziedziną stanowi novum w pracach Nussbaum. Choć we 

wcześniejszych publikacjach filozofki odnajdziemy nawiązania do innych dyscyplin 

sztuki, to dopiero w tej ostatniej autorka poświęca więcej uwagi zarówno dziełom sztuki 

zlokalizowanym w miastach, jak i sztuce kształtowania przestrzeni miejskiej jako takiej 

(stąd też tytuł – „sztuka [w] przestrzeni miejskiej”). Z drugiej strony Nussbaum nie 

przypisuje tej dziedzinie estetyki wyróżnionego miejsca wśród innych. Poniżej 

postaram się wykazać, że taka konkluzja najbardziej odpowiada jej założeniom. 

Sztuka a problem stabilności 

Ponieważ problem estetycznego potencjału przestrzeni miejskiej powstaje w 

kontekście pytania o stabilność liberalnych wartości, proponuję rozpocząć od 

nakreślenia normatywnego horyzontu, w którym porusza się Nussbaum. To pozwoli 

zarówno na przybliżenie kwestii stabilności jako takiej, jak i na przestawienie specyfiki 

stanowiska Nussbaum. Dopiero na tle tych założeń będzie możliwe wyjaśnienie, 

dlaczego filozofka przypisuje tak duże znaczenie sztuce w ogólności i sztuce 

(w) przestrzeni miejskiej w szczególności. 

Jak wspomniałam, problem stabilności został sformułowany przez Johna Rawlsa 

w kontekście refleksji nad zasadami sprawiedliwości. Filozof podkreślał, że, aby 

uzasadnić liberalną koncepcję sprawiedliwości należy, między innymi, udowodnić, iż 

potrafi ona wzbudzić w obywatelach zmysł sprawiedliwości zgodny ze swoimi 

założeniami. Realizacja tego zadania obejmuje zaś dwa elementy. Po pierwsze, 

uzasadniając jakiekolwiek normatywne założenia, musimy wypracować filozoficzną 

rozumną psychologię moralną. Celem takiej koncepcji jest wykazanie, że proponowane 

zasady są psychologicznie wiarygodne, to znaczy odpowiadają ogólnym cechom 

ludzkiej wrażliwości moralnej, tak jak je przedstawia przyjmowana koncepcji osoby3. Po 

drugie, szczególne wyzwanie dla liberalnej koncepcji sprawiedliwości polega na 

konieczności uwzględnienia faktu rozumnego pluralizmu. Reguły współpracy w 

społeczeństwach respektujących prawo obywateli do samodzielnego wyboru 

światopoglądu nie mogą się opierać na żadnej konkretnej i potencjalnie 

kontrowersyjnej rozległej (comprehensive) doktrynie. Zamiast tego, powinny być 

ufundowane na wąskich założeniach możliwych do zaakceptowania z punktu widzenia 

każdej takiej koncepcji. To właśnie taką wersję liberalizmu określił Rawls jako liberalizm 

polityczny. Dodatkowa trudność związana ze stabilnością polityczno-liberalnej 

koncepcji sprawiedliwości polega na tym, że nie tylko same zakładane przez nią 

wartości, ale i metody ich promowania muszą uwzględniać fakt rozumnego pluralizmu. 

Aby edukować obywateli w duchu liberalizmu politycznego, należy znaleźć taki sposób 

propagowania zakładanych norm, który będzie szanował prawo jednostek do 

samodzielnego określenia swojego światopoglądu4. 

                                              
3 Rawls, 2012, 131-140; Nussbaum, 2013, 9-10. 
4 Rawls, 2012, 38-47. 



Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here. 

  „Kultura i Historia” nr 30/2016 

ISSN 1642-9826 
111 

Choć Nussbuamowa koncepcja zdolności jest w dużej mierze polemiczna 

w stosunku do Rawlsa, to w swoich nowszych publikacjach, począwszy od 

fundamentalnej pracy Women and Human Development (2000), autorka przedstawia ją 

jako wariant liberalizmu politycznego5. Z Rawlsem łączy ją również przekonanie o 

kluczowym znaczeniu emocji dla zagwarantowania stabilności zasad sprawiedliwości6. 

Inaczej niż większość przedstawicieli liberalizmu, którzy zwykle odnoszą się do nich 

podejrzliwie, Rawls i Nussbaum uznają bowiem emocje za racjonalne aspekty myślenia, 

mające istotny wpływ na ludzką motywację. Dlatego oboje podkreślają, że stabilność 

danej koncepcji sprawiedliwości w dużej mierze zależy od tego, czy potrafi ona zyskać 

„emocjonalne wsparcie” ze strony obywateli7. 

W tym kontekście Nussbaum podejmuje w swojej publikacji z 2013 roku 

problem sztuki, w tym sztuki (w) przestrzeni miejskiej. Zgodnie z jej rozumną 

psychologią moralną kluczową rolę w racjonalności praktycznej odgrywają emocje, a 

najlepszą metodę ich kształtowania z uwagi na proponowane przez Nussbaum wartości 

stanowi sztuka. Jak postaram się wykazać, szczególnie pomocna w tym przedsięwzięciu 

okazuje się sztuka (w) przestrzeni miejskiej. Sprzyja ona bowiem propagowaniu 

normatywnych założeń autorki w sposób odpowiadający tym wartościom. Innymi 

słowy, ten rodzaj działalności jest wyróżniony zarówno ze względu na treści, jakie 

pozwala przekazywać, jak i na formę tej komunikacji. 

Podstawowe założenia normatywne 

Omówienie poglądów Nussbaum proponuję rozpocząć od przedstawienia 

wartości, których stabilność ma zostać zapewniona między innymi poprzez 

odpowiednio ukształtowane emocje. Te normatywne założenia są dwojakiego rodzaju. 

Po pierwsze, przyjmowane przez Nussbaum wartości wynikają z ogólnej specyfiki 

liberalizmu politycznego. Oznacza to, że autorka umieszcza w centrum swojego 

projektu szacunek dla rozumnego pluralizmu. Założenie to nakłada zaś ograniczenia 

na dopuszczalne metody edukowania emocji, ponieważ, jak wspomniałam, sposób 

promowania wartości również musi uwzględniać prawo jednostek do samodzielnego 

wyboru światopoglądu. 

Po drugie, przyjmowane przez Nussbaum normatywne założenia 

odzwierciedlają specyfikę jej wariantu liberalizmu politycznego8. Sedno tego projektu 

                                              
5 Tak jak dwie Rawlsowskie zasady, określające dystrybucję dóbr pierwotnych, jej katalog dziesięciu 

głównych zdolności (tzn. możliwych do zrealizowania szans na działanie w określony sposób) ma 

stanowić przedmiot konsensusu nieugruntowany w żadnej konkretnej rozległej rozumnej doktrynie, ale 

możliwy do zaakceptowania z punktu widzenia każdej z nich. Zob.: Nussbaum, 2011, 128; Nussbaum, 

2003, 28-29; Nussbaum,  2000, 105. 
6 Nussbaum, 2013. 
7 Nussbaum, 2013, 1-9. 
8 W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dwa problemy. Po pierwsze, w Political Emotions Nussbaum 

deklaruje, że jej ujęcie podstawowych wartości sprawiedliwego społeczeństwa reprezentuje 

aksjologiczne przesłanki wspólne dla wszystkich wariantów tego nurtu. Podkreślając za Rawlsem, że 
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zawiera się w koncepcji osoby, zgodnie z którą podstawową wartością jest równa 

godność każdej istoty ludzkiej (equal human dignity). Rozumienie tej kategorii oddaje 

przy tym dwojakie – antyczne i oświeceniowe źródła – filozofii Nussbaum. Za Kantem, 

autorka przyjmuje, że godność implikuje powinność traktowania osoby jako celu 

samego w sobie, a nigdy wyłącznie jako środka do własnych zamierzeń. Podstawowym 

przejawem godności jest zdolność do określenia własnych planów i aktywnego dążenia 

(active striving) do ich realizacji. Jednocześnie, wbrew Kantowi i bardziej w duchu 

arystotelesowskiej definicji ludzi jako zwierząt rozumnych, Nussbaum podkreśla, że, 

wcielając w życie swoje koncepcje dobra, jesteśmy zależni od otoczenia, a co za tym 

idzie – podatni na zewnętrzne ciosy (vulnerability). Każdemu człowiekowi przysługuje 

bezwzględna moralna wartość, która wyraża się między innymi poprzez prawo do 

decydowania o sobie. Jednakże, realizując te zamierzenia, zawsze w dużej mierze 

podlegamy wpływom zewnętrznych czynników – potrzebujemy ich wsparcia, ale także 

możemy doznać z ich strony krzywdy9. Ten aspekt wiąże się też z innym 

arystotelesowskim wątkiem, czyli z przekonaniem o społeczności ludzkiej natury. W 

interpretacji Nussbaum jednostki uznają relacje międzyludzkie za kluczowy element 

dobrego życia. Dostrzegają ich autonomiczną wartość, jednocześnie widząc w nich 

szansę na przezwyciężenie własnych słabości10. 

Koncepcja emocji – neostoicyzm i współczesna psychologia 

Zarysowana powyżej koncepcja osoby przesądza o tym, że kluczową rolę 

w ramach rozumnej psychologii moralnej odgrywają emocje. Nussbaum poświeciła 

temu problemowi wiele miejsca. W Political Emotions filozofka skupia się przede 

wszystkim na badaniach współczesnej psychologii. Jak jednak zaznacza, wyniki tych 

studiów rozpatruje z punktu widzenia kognitywnej koncepcji emocji, którą przedstawiła 

                                              
pojęcie liberalizmu politycznego obejmuje rodzinę różnorodnych koncepcji, autorka chce przedstawić 

założenia charakterystyczne dla tej grupy teorii (Nussbaum, 2013, 118. Rawls, 2012, 35-37, 306-307). W 

rzeczywistości jednak jej ujęcie wartości w dużej mierze odzwierciedla przekonania charakterystyczne 

dla jej własnej koncepcji, co podważa jej roszczenie do reprezentowania liberalizmu politycznego w 

ogóle. Po drugie jednak i co ważniejsze, pojawia się wątpliwość, co do tego, czy koncepcję Nussbaum 

można uznać za jeden z wariantów liberalizmu politycznego. Wyrażona w języku zdolności 

Nussbaumowa teoria sprawiedliwości opiera się bowiem na pewnym wyobrażeniu ludzkiego dobra, 

które wyrasta z przedstawionej poniżej koncepcji osoby. Tymczasem Rawls uznawał, że rozumienie 

dobra nie może stać się przedmiotem konsensu w ramach liberalizmu politycznego i całkowicie 

wykluczał tę problematykę (Rawls, 2012, 35-36). Ocena polityczno-liberalnego charakteru koncepcji 

Nussbaum przekracza jednak ramy tego artykułu. Dla niniejszych rozważań kluczowe znaczenie ma to, 

że założenia specyficzne dla liberalizmu politycznego – poszanowanie rozumnego pluralizmu i związane 

z tym ograniczenia – faktycznie odgrywają rolę w argumentacji Nussbaum. Odnośnie krytyki liberalizmu 

politycznego Nussbaum – zob., np.: Alexander, 2014, 414-436. 
9 Nussbaum, 2013, 119-121. 
10 Nussbaum, 2007, 85-87, 80-92. 
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w swojej wcześniejszej pracy, Upheavals of Thoughts11, gdzie połączyła dokonania 

psychologii z refleksją filozoficzną. 

W skrócie, neostoicka12 – jak określa ją autorka – koncepcja definiuje emocje 

jako sądy, w których jednostka stwierdza, że określony przedmiot ma kluczowe 

znaczenie dla jej eudajmonii. Wyrażają więc wartościowania dokonywane z punktu 

widzenia własnych życiowych planów. Nie oznacza to jednak, iż stanowią one formy 

czysto instrumentalnego rozumowania. Wręcz przeciwnie, przedmioty emocji 

uznajemy za istotne dla naszej eudajmonii ze względu na ich wewnętrzną wartość. 

Emocje wyrażają przekonanie o tym, że dana rzecz jest autonomicznym dobrem i, jako 

taka, stanowi również część naszego dobra13. 

Emocje jawią się więc jako formy racjonalności charakterystyczne dla istot 

o naszej kondycji, tak jak pojmuje ją Nussbaum. Ponieważ w sądach tych afirmujemy 

autonomiczną wartość przedmiotów, tym samym stwierdzając świadomość własnego 

braku, zwykle dotyczą one zewnętrznych dóbr14. Uznając rolę emocji w rozumowaniu 

praktycznym, akceptujemy więc równocześnie własną słabość i zależność od otoczenia. 

Taka postawa odpowiada zaś Nussbaumowej koncepcji ludzi jako zwierząt rozumnych. 

Emocje wyrażają również społeczność naszej natury. W tych sądach afirmujemy 

bowiem bezwzględną wartość drugiej osoby, dając wyraz przekonaniu o tym, że relacje 

międzyludzkie stanowią nieredukowalny element dobrego życia. 

Taka koncepcja emocji wskazuje jednak na dwie ambiwalentne cechy tych form 

rozumowania. Po pierwsze, zwraca ona uwagę na rolę konkretu w rozumowaniu 

praktycznym. Emocje zawsze wyrażają indywidualny punkt widzenia. Poprzez tego 

rodzaju sądy wartościujemy konkretne dobra z perspektywy własnych koncepcji 

eudajmonii, oceniając rzeczywistość pod kątem naszych subiektywnych życiowych 

planów. Oprócz tego tradycja stoicka, dodatkowo poszerzona o kontekst filozofii 

Arystotelesa, pozwala autorce wyeksponować związek emocji z wyobraźnią15. Za 

swoimi poprzednikami Nussbaum zaznacza, że emocje zawsze obejmują moment 

interpretacji – widzenia czegoś jako czegoś innego, formułowania obrazu sytuacji, w 

                                              
11 Nussbaum, 2013, 399-403. 
12 Odnośnie antycznych źródeł koncepcji Nussbaum – zob.: Nussbaum, 2009, 369-372). 
13 Nussbaum, 2001, 22-56. 
14 Pod tym względem Nussbaum modyfikuje stanowisko stoików, którzy uznawali zewnętrzność 

przedmiotów za cechę definicyjną emocji. Autorka nie chce włączać tego aspektu do pojęcia emocji, 

podkreśla jednak, że w rzeczywistości zwykle są one nakierowane na niezależne od nas dobra 

(Nussbaum, 2001, 42-43). 
15 Za stoikami Nussbaum przyjmuje, że emocje, jako sądy, są zawsze reakcjami na obraz podsuwany nam 

przez zmysły, ich akceptacją lub odrzuceniem. W tym miejscu stoicy mówili 

o phantasmata (appearance w tłumaczeniu Nussbaum), co można oddać jako „zjawisko” lub 

„wyobrażenie” (Nussbaum, 2001, 37-38; Nussbaum, 2009, 374-375). Kategorie ta odsyłają do 

arystotelesowskiego pojęcia phantasia (wyobraźnia), które z kolei wywodzi się od 

czasownika phainesthai (zjawiać się). Z punktu widzenia Arystotelesa sądy, a co za tym idzie – oparte na 

nich emocje – zawsze zawierają moment wyobraźni, władzy odpowiedzialnej za to, że dany przedmiot 

zjawia się (phainesthai) jako przedmiot określonego rodzaju, w przypadku rozumowania praktycznego – 

jako dobro (Nussbaum, 2009, 84-86, Nussbaum, 1985, 221-269). 
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której znajduje się przedmiot16. Dlatego też na emocje mają wpływ konkretne symbole, 

reprezentacje i przedstawienia. 

Oba te aspekty – związki z koncepcją dobra i wyobraźnią – przesądzają o roli 

szczegółów w kształtowaniu się emocji. Ambiwalencja tej cechy polega zaś na tym, że, 

choć wrażliwość na detal pozwala nam dostrzec niepowtarzalność przedmiotów i 

sprzyja afirmacji pluralizmu, to często takie podejście zawęża naszą perspektywę. 

Podczas gdy Nussbaum podkreśla uniwersalny i egalitarny charakter ludzkiej godności, 

emocje mają tendencję do uprzywilejowywania tego, co lokalne i dobrze znane. 

Dlatego mogą one ograniczać naszą zdolność do formułowania bezstronnych (fair) 

sądów. W swojej rozumnej psychologii moralnej Nussbaum musi więc wskazać, w jaki 

sposób można wykorzystać potencjał emocji dla kwestii stabilności, nie poddając się 

tego rodzaju ograniczeniom. 

Warto przy tym zauważyć, że trudność związana z partykularyzmem emocji po 

części wynika ze specyfiki koncepcji Nussbaum. Jak bowiem podkreśla w swoim 

krytycznym artykule Veronica Versterling, autorka Upheavals pomija receptywny 

aspekt emocji.  Wprawdzie w ujęciu Nussbaum emocje otwierają nas na wpływ 

zewnętrznych czynników, ale znaczenie tym dobrom przypisujemy ze względu na 

własne wyobrażenia na temat eudajmonii. Pojawia się więc pytanie, czy inne 

przedmioty, a w szczególności osoby są w stanie samodzielnie wpłynąć na nasze 

koncepcje dobrego życia, a co za tym idzie – przekształcić nasze emocje tak, aby 

wykroczyły one poza wąski, indywidualny punkt widzenia. Warto mieć na uwadze tę 

trudność, ponieważ ma ona istotne znaczenie w kontekście pytania o dziedziny sztuki 

sprzyjające moralnej edukacji17. 

Po drugie, ambiwalentny okazuje się bliski związek emocji z doświadczeniem 

własnej słabości. Z jednej strony, emocje pozwalają nam uwzględnić ludzką podatność 

na krzywdy (vulnerability), a tym samym przyczyniają się do wypracowania bardziej 

egalitarnego rozumienia jednostki, zrywając z mitem samowystarczalnych, 

„zatomizowanych” obywateli. Z drugiej, jako związane z doznaniem słabości, emocje są 

szczególnie podatne na przejawy „radykalnego zła” (by użyć kantowskiego 

sformułowania), czyli tendencji do instrumentalnego traktowania innych osób. 

Zdaniem Nussbaum ta skłonność wynika z naszej problematycznej relacji do naszej 

niedoskonałości, a w szczególności – do cielesności. Nieumiejętność pogodzenia się z 

własną słabością prowadzi bowiem do takich postaw, jak opisane przez Fransa de 

Waala antropo-zaprzeczenie (anthropodenial, wyparcie się ludzkiego pokrewieństwa 

w stosunku do innych zwierząt) oraz, analizowane przede wszystkim w kręgu 

psychoanalizy, zjawisko narcyzmu (wynikające z poczucia bezradności oczekiwanie od 

innych całkowitego podporządkowania się własnym planom)18. Nietrudno zauważyć, 

że emocje, jako formy rozumowania, które oddają świadomość własnej słabości, 

                                              
16 Nussbaum, 2001, 27-28. 
17 Vasterling, 2007, 88-94. Vasterling uznaje stanowisko Nussbaum za przykład “metodologicznego 

solipsyzmu”, który polega na tym, że Nussbaum koncentruje się na relacji indywidualny podmiot-świat i 

pomija relacje podmiot-podmiot. 
18 Nussbaum, 2013, 159-160, 168-174; Nussbaum, 2001, 181-185. 
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najpełniej wyrażają trudności z jej zaakceptowaniem. Uwzględniając je w kulturze 

politycznej, narażamy się zatem na to, że frustracje i lęki związane z doświadczeniem 

bezbronności (vulnerability) będą miały wpływ na postawy obywateli. Dlatego rozumna 

psychologia moralna musi wyjaśnić, w jaki sposób można przeciwdziałać tym 

tendencjom. 

Rozwój moralny jednostki – zabawa, zadziwienie, wyobraźnia 

Aby znaleźć rozwiązanie tego problemu, należy wskazać na pewne aspekty 

rozwoju moralnego jednostki, tak jak rozumie ją Nussbaum w ramach swojej koncepcji 

osoby. W skrócie, proces ten polega na akceptacji własnej niesamodzielności, co, z 

jednej strony, jest odpowiedzią na troskę innych osób, a z drugiej – wymaga uznania 

granic własnej kontroli nad nimi. Oczywiście, nigdy nie osiągamy kompletnej 

dojrzałości. Negatywnym tendencjom, takim jak wspomniane zjawiska narcyzmu i 

antropo-zaprzeczenia, można jednak przeciwdziałać, przywołując pewne cechy 

dziecięcego odbioru rzeczywistości. 

Mianowicie, wspierając się badaniami psychoanalityka, Donalda W. Winnicotta, 

Nussbaum wskazuje, że kluczową rolę w kształtowaniu ludzkiej wrażliwości moralnej 

w pierwszych miesiącach i latach życia odgrywa zabawa19. Przejmując od Winnicotta 

charakterystykę tego zjawiska, Nussbaum dodaje, że zabawa pozwala nam rozwinąć 

zdolność do odczuwania szczególnej emocji. Zadziwienie (wonder), bo o tej postawie 

mowa, to jedyna emocja, której (by nawiązać do krytycznych argumentów Vasterling) 

Nussbaum przypisuje receptywny charakter. Poddając się zadziwieniu, nie oceniamy 

bowiem rzeczywistości z perspektywy naszych uprzednich koncepcji dobrego życia. 

Afirmujemy raczej autonomiczną wartość danego przedmiotu, niezależnie od tego, czy 

wcześniej uwzględnialiśmy go w swoim wyobrażeniu eudajmonii. Nie oznacza to 

jednak, że zadziwienie nie ma wpływu na rozumienie dobrego życia. Wręcz przeciwnie, 

często przedmiot zadziwienia, z uwagi na swoją bezwzględną wartość, staje się dla nas 

szczególnie cenny i współtworzy nasze wyobrażenie eudajmonii. W ten sposób 

zadziwienie może przekształcić indywidualne koncepcje dobra20 i, jako takie, 

wprowadza moment receptywności do Nussbaumowego ujęcia emocji. 

Nietrudno zauważyć, że emocja zadziwienia, zwłaszcza w połączeniu 

z interpretującym działaniem wyobraźni, przypomina estetyczne doświadczenie. 

Właściwy zadziwieniu zachwyt (delight) nad nieinstrumentalną i w tym sensie 

                                              
19 Winnicott definiował zabawę jako „potencjalną przestrzeń” (Winnicott, 2011, 68), która wytwarza się 

między dzieckiem a opiekunami, gdy ci ostatni zapewniają małemu człowiekowi dostateczne poczucie 

bezpieczeństwa. Ten pośredni między wewnętrznym światem fantazji a zewnętrzną rzeczywistością 

obszar pozwala dziecku swobodnie rozwijać swoją kreatywność i wyobraźnię (Winnicott, 2011, 21-50). 
20 Wydaje się również, że wiele innych emocji zawiera moment zadziwienia. Emocje wyrażają bowiem 

przekonanie, że dany przedmiot ma kluczowe znaczenie dla mojego własnego dobra ze względu na 

swoją autonomiczną wartość. A ponieważ zadziwienie jest formą afirmowania właśnie takich wartości, to 

z konieczności towarzyszy ono również wielu spośród tych emocji, które wyrażają indywidualne 

koncepcje eudajmonii. 
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bezużyteczną wartością przedmiotu przywodzi na myśl kontemplację piękna. To z kolei 

sugeruje, że odpowiednikiem zabawy w dorosłym życiu – sferą, która przywołuje 

etycznie istotne aspekty tego zjawiska – jest świat sztuki. Podobny wniosek 

sformułował Winnicott, wymieniając sztukę wśród dziedzin dopuszczalnej iluzji, która 

pozwala na pielęgnowanie ludzkiej kreatywności po opuszczeniu bezpiecznej sfery 

dziecięcej zabawy21. 

Dialektyka postrzegania i pojawiania się 

Można więc odnieść wrażenie, że Nussbaum „dedukuje” etyczne znaczenie 

sztuki z psychologii rozwoju moralnego. Jak jednak zasugerowałam, Nussbaumowa 

psychologia w istocie rozwija filozoficzne założenia autorki, dostarczając empirycznej 

podbudowy dla jej koncepcji osoby. W szczególności, sztuka pozwala przezwyciężyć 

dwie wspomniane powyżej trudności charakteryzujące emocje – narcyzm i 

partykularyzm. Przedstawiając autonomię innych osób jako źródło ich immanentnej, 

zachwycającej (deligthful) wartości, pomaga nam oswoić się ze świadomością braku 

pełnej kontroli nad nimi. Tym samym przekształca i poszerza nasze wyobrażenie o 

dobrym życiu, ucząc nas dostrzegać w drugim człowieku cel sam w sobie. Wpływ sztuki 

przeciwdziała więc zaborczym i zawężającym tendencjom, które często dochodzą do 

głosu w emocjach. Aby jednak faktycznie przyczyniła się do stabilności zakładanych 

przez Nussbaum wartości, sztuka musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze, trzeba 

zatroszczyć się o to, aby kultywowane dzięki niej emocje afirmujące godność na równi 

odnosiły się do wszystkich ludzi. Po drugie, środki estetyczne muszą być stosowane 

z poszanowaniem wolności jednostek, bez odgórnego narzucania im wizji świata22. To 

zaś, jak się wydaje, wymaga znalezienia takiej formy działalności artystycznej, która 

pozwoli na uwzględnienie dialogu postrzegania (perception) i pojawiania się 

(appearance). 

We wcześniejszych pracach Nussbaum obserwujemy uprzywilejowanie 

problemu postrzegania kosztem problemu pojawiania się23. W swoich wczesnych 

tekstach etycznych autorka wypracowała koncepcję racjonalności praktycznej opartej 

na percepcji (czyli na zdolność kreatywnego i wrażliwego na szczegóły ujmowania 

                                              
21 Winnicott, 2011, ss. 37-38, ss. 133-134. 
22 Często te warunki nie zostają spełnione. Sztukę stosuje się w egalitarny sposób, portretując jako w 

pełni wartościowe tylko określone grupy osób. Tym samym sztuka przyczynia się do homogenizacji – 

jeden, wpajany wszystkim obywatelom estetyczny ideał ogranicza ich wyobrażenie na temat 

akceptowalnych modeli życia. Skrajny przykład takich działań stanowi, oczywiście, estetyka nazizmu 

(Sartwell, 2010, 15-47). 
23 Takie podejście jest zresztą zgodne z etymologią współczesnego pojęcia estetyki. Pierwsza, 

wprowadzona przez Alexandra Baumgartena w XVIII wieku definicja estetyki opierała się bowiem na 

greckiej kategorii aisthesis, oznaczającej percepcję zmysłową, i odnosiła się do „krytyki smaku”. Można 

więc powiedzieć, że, rozumiana dosłownie, estetyka jest teorią postrzegania piękna (Shelley, 2013, 246-

249; Sartwell, 2010, 144). 
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sytuacji24). W późniejszych pracach, bardziej skoncentrowanych na problematyce 

społeczno-politycznej, aspekt postrzegania odgrywa istotną rolę w jej ujęciu emocji. 

Jak bowiem widzieliśmy, Nussbaum przedstawia emocje jako sposoby percypowania 

rzeczywistości z uwagi na własne oczekiwania. Pomimo to, odnajdziemy u Nussbaum 

wątki, które wprowadzają motyw pojawiania się – aktywnego oddziaływania 

przedmiotu na postrzegającego. Etymologia arystotelesowskiej kategorii wyobraźni 

(phantasia od phainesthai – zjawiać się) oraz stoicka koncepcja emocji jako sądów, w 

których ustosunkowujemy się do obrazu przedstawionego przez zmysły (phanasmata), 

mogą sugerować „reaktywny” moment postrzegania. Kluczowe znaczenie ma jednak 

emocja zadziwienia, która, jak przekonywałam, nadaje bardziej receptywny charakter 

Nussbaumowej koncepcji emocji. Podkreślając szczególną rolę zadziwienia, Nussbaum 

wskazuje na konieczność otwarcia się na działanie innych osób. Musimy uznać w nich 

podmioty i pozwolić im zjawić się nam tak, jak chciałyby się zjawić, w ten sposób 

wpływając na to, jak je postrzegamy. 

  

Sztuka (w) przestrzeni miejskiej 

Moment postrzegania można więc określić jako ego-centryczny. Co za tym idzie, 

sztuka, która koncentruje się na tym aspekcie – czyli przede wszystkim literatura 

(przynajmniej w ujęciu Nussbaum), ale także inne (na tyle, na ile to możliwe) gotowe 

dzieła takie jak filmy, czy kompozycje muzyczne – jest zasadniczo monologiczna, 

skoncentrowana na interakcji między konkretnym podmiotem a dziełem. Z punktu 

widzenia liberalizmu politycznego konieczne wydaje się jednak znalezienie bardziej 

dialogicznych form, uwzględniających również aspekt pojawiania się. Sztuka powinna 

opierać się na interakcji, tak, aby poprzez jej medium obywatele mieli szansę wpływać 

na to, jak są postrzegani przez innych i przeciwdziałać uprzedzeniom. W szczególności, 

sztuka musi stwarzać przestrzeń wzajemnego zadziwienia, poprzez które jednostki 

dostrzegą godność innych, także tych wcześniej im obojętnych lub przez nich 

wykluczonych osób. 

Z tego punktu widzenia korzystne wydaje się zestawienie projektu Nussbaum z 

filozofią Hanny Arendt25. Powyższe rozważania w oczywisty sposób nasuwają bowiem 

skojarzenia z wprowadzoną przez Arendt kategorią przestrzeni pojawiania się. Dla 

Arendt dziedzina publiczna to sfera, w której obywatele pojawiają się wobec siebie 

nawzajem. Jednostki prezentują się innym jako twórcy własnych wizerunków, aktywne 

podmioty zdolne wpływać na to, jak są postrzegane przez współobywateli26. 

Wprawdzie u Nussbaum nie odnajdziemy takiej pogłębionej analizy sfery publicznej, 

                                              
24 Nussbaum podkreśla zbieżność tego modelu ze strukturą narracji w klasycznych powieściach takich 

twórców jak Henry James i Charles Dickens, wskazując na edukacyjny wymiar lektury ich dzieł. Zob., 

zwłaszcza, Nussbaum, 1990, 54-105, 168-194. 
25 Por. Vasterling, 2007. 
26 Arendt, 2000, 218. 
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ale koncepcja Arendt wydaje się dobrze rozwijać wątki zasugerowane przez 

wspomniane pojęcia wyrastające z rdzenia phainesthai oraz emocję zadziwienia. 

Przede wszystkim jednak w tym kontekście staje się jasne szczególne znaczenie 

sztuki (w) przestrzeni miejskiej. Przestrzeń miejska tworzy bowiem sferę, która pozwala 

na rozwinięcie dialektyki postrzegania i zjawiania się. W konsekwencji, sztuka (w) 

przestrzeni miejskiej sprzyja realizacji normatywnych założeń Nussbaum. Po pierwsze, 

takie formy działalności artystycznej pozwalają uwzględnić pluralizm. Jako sfera 

publiczna, przestrzeń miejska jest otwarta dla wszystkich członków społeczeństwa. Jej 

estetyczne aktywacje opierają się na interakcji między obywatelami, dzięki czemu mają 

oni większy wpływ na wartości propagowane przez sztukę. Po drugie, sztuka 

(w) przestrzeni miejskiej zachęca jednostki do tego, by otworzyć się na działanie innych 

i dostrzec w nich autonomicznie wartościowe i zdolne do realizacji własnych celów 

osoby. W ten sposób estetyczna aktywacja przestrzeni miejskiej sprzyja afirmacji 

godności innych jednostek w tej mierze, w jakiej kategoria ta implikuje dostrzeżenie ich 

podmiotowości. Ponadto, ponieważ członkowie społeczeństwa spotykają się 

w przestrzeni miejskiej jako konkretne, cielesne osoby, medium sztuki może przyczynić 

się do oswojenia cielesności i związanej z nią ludzkiej słabości. W tym sensie sztuka (w) 

przestrzeni miejskiej pomaga nam również zaakceptować moment podatności na 

krzywdy (vulnerability), który, jak przekonuje Nussbaum, stanowi nieusuwalny element 

ludzkiej godności. 

Jak wspomniałam, Nussbaum explicite nie wyróżnia tej formy działalności 

artystycznej spośród innych. Przykłady estetycznej aktywacji przestrzeni miejskiej 

odgrywają jednak istotną rolę w jej argumentacji w Political Emotions. Autorka 

przekonuje, że odpowiednia organizacja tego obszaru może zarówno przeciwdziałać 

emocjom zagrażającym wartościom sprawiedliwego społeczeństwa, jak i wspierać te, 

które sprzyjają wzajemnemu szacunkowi. Nussbaum wskazuje, między innymi, w jaki 

sposób ukształtowanie przestrzeni miejskiej może przyczynić się do wykorzenienia 

emocji zawiści (bezproduktywnego resentymentu wobec sukcesu innych) i strachu 

(poczucia zagrożenia ze strony innych)27. Przykładem takiego pozytywnego wpływu 

miałaby być aktywność jej macierzystej uczelni, The University of Chicago, która od 

początku tego stulecia angażuje się w działania służące rewitalizacji ubogiej 

i zamieszkałej przeważnie przez afroamerykańską ludność okolicy. Inicjatywy te 

obejmują zarówno projekty ściśle związane ze sztuką (takie jak działalność Reva and 

David Logan Arts Center), jak i przekształcenia nakierowane na ogólnie pojętą 

integrację świata akademickiego i mieszkańców sąsiednich dzielnic (publiczne 

lodowisko i boisko do piłki nożnej). W ten sposób powstają wspólne obszary 

i przedsięwzięcia, które pozwalają obu stronom przezwyciężyć wzajemne 

uprzedzenia28. 

Również w Chicago odnajduje Nussbaum formy estetycznej aktywacji 

przestrzeni miejskiej, które uczą mieszkańców afirmacji własnej i cudzej cielesności. 

Instalacje w Millenium Park zachęcają do odkrycia uroku i komizmu ludzkiego ciała. 

                                              
27 Nussbaum, 2013, 320-345. 
28 Nussbaum, 2013, 333-338. 
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Wspólna zabawa przy lustrzanej rzeźbie The Bean i w fontannie The Crown Fountain 

sprzyja wzajemnemu zadziwieniu, a jednocześnie przeciwdziała stygmatyzacji ludzkiej 

słabości oraz jej projekcji na inne osoby (tendencje te wynikają, odpowiednio, z emocji 

wstydu i wstrętu)29. Te dzieła sztuki w przestrzeni miejskiej promują więc określone 

rozumienie człowieczeństwa, pozwalając ludziom oswoić się z cielesnością. To zaś, jak 

przekonywałam, jest koniecznym warunkiem wzajemnego szacunku. 

Podsumowanie 

Niniejszy artykuł miał dwa podstawowe cele. Pierwszy z nich był interpretacyjny, 

tekst proponuje bowiem pewne rozumienie jednego z aspektów projektu 

filozoficznego Marthy Nussbaum. Przekonywałam, mianowicie, że sztuka (w) w 

przestrzeni miejskiej może odegrać szczególną rolę w moralnym kształceniu obywateli 

w sprawiedliwym społeczeństwie, tak jak rozumie je autorka. Inspirowana 

Arystotelesem koncepcja osoby i oparta na niej psychologia moralna każą Nussbaum 

zwrócić uwagę na znaczenie emocji w rozumowaniu praktycznym. Te same przesłanki 

wskazują również na kluczową funkcję sztuki w kształceniu emocji. Zgodnie z 

proponowaną interpretacją, konsekwentne rozwinięcie założeń autorki wymaga zaś 

przyznania wyróżnionego miejsca sztuce (w) przestrzeni miejskiej. 

Drugim celem artykułu było zasygnalizowanie praktycznych konsekwencji tej 

konkluzji. Ze względu na ograniczoną objętość wymieniłam tylko parę przykładów 

estetycznej aktywacji przestrzeni miejskiej. Sądzę jednak, że zarysowana struktura 

teoretyczna pozwala na liczne aplikacje, które mogą przyczynić się zarówno do 

przekształcenia środowiska miejskiego w bardziej demokratycznym i sprzyjającym 

wzajemnemu zrozumieniu kierunku, jak i do wydobycia egalitarnego i społecznie 

znaczącego wymiaru sztuki. 

  

                                              
29 W swojej interpretacji Nussbaum opiera się przede wszystkim na badaniach P. Rozina (Rozin et alt., 

1999, 2000, 429-445) i A. P. Morrisona (Morrison, 1989). W ujęciu autorki wstręt polega na projektowaniu 

tych aspektów cielesności, które przypominają nam o  ludzkiej niedoskonałości (w ostatecznej instancji 

– o śmiertelności), na określoną mniejszość (kobiety, homoseksualiści, Żydzi, Afroamerykanie, 

niedotykalni). Dzięki temu większość zyskuję iluzje „czystości”, wolności od słabości. W przypadku 

wstydu mamy do czynienia z funkcjonującym podobnie mechanizmem stygmatyzacji. Pewne cechy (np. 

niepełnosprawności) zostają uznane za paradygmatyczne wyrazy niedoskonałości, a ich posiadacze 

umieszczeni na marginesie społeczeństwa (lub poza nim). Obie te emocje wynikają więc z narcystycznej 

trudności z zaakceptowaniem ludzkiej słabości, dowodząc, że, nieprzepracowane, doświadczenie 

cielesności może być bardzo szkodliwe społecznie. Zob.: Nussbaum, 2004, 86-98, Nussbaum, 2001 200-

206, Nussbaum, 2013, 182-191. Zob. także Nussbaum, 2010 odnośnie związków wstrętu z homofobią. 
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Maria Popczyk: Estetyka miasta-obrazu. Wprowadzenie 

Abstract: The City – Images and Experiences 

In this paper, I will examine the aesthetic implications of the theories which 

regard the city as an image. Essentially, I will focus on the positions of the two 

practitioners, Kevin Lynch and Juhani Pallasmaa, who are an urban planner and an 

architect respectively, in order to confront two very different approaches to the ‘image’; 

namely, an empirical approach and a phenomenological one. I am interested in what 

the city becomes when it is looked upon as an image and I will reflect on the 

experiences of the city-image in its various aspects. The aim of this discussion is an 

attempt to outline certain research areas for exploring the aesthetics of the city centred 

on the image, with the practitioners’ theories enabling us to widen the scope of this 

exploration. 

Keywords: Obraz, Miasto, Estetrka, Kevin Lynch; Juhani Pallasmaa 

 

  

To miasto nie zaciera się w pamięci, jest jak 

rusztowanie czy sieć, w której okach każdy może 

umieszczać to, co chce zapamiętać. 

                                                           Italo Calvino 

  

W jednej ze swoich prac Joseph Rykwert pisze: „Między społeczeństwem 

a materią i obrazem miasta zachodzą ciągłe interakcje: majstrując przy nich, zmieniamy 

społeczeństwo – i na odwrót. […] Współczesne miasto jest jednakże miastem 

sprzeczności; […] a zatem musi mieć wiele twarzy – jedna nie wystarczy1”. Problem 

obrazu miasta jest tutaj rozpatrywany w dwóch odrębnych notacjach, pierwsza 

opowiada o obrazie scalającym w sobie, na podobieństwo portretu, wszystkie 

charakterystyczne, istotne rysy miasta. Ów obraz sytuuje się po stronie materii oraz po 

stronie społeczności, konfrontacja tych dwóch porządków decyduje o dynamice zmian 

całego układu. Obraz miasta powstaje wraz z aktem burzenia lub budowy jego 

fragmentów, impulsem transformacji może być nowa wizja ładu społecznego 

narzucona przemocą lub wypracowana przez społeczność. Wcielona wizja miasta staje 

się także sposobem kształtowania społeczności, jak wierzył Le Corbusier. Druga notacja 

podważa możliwość zbudowania jednego obrazu miasta, Rykwert sugeruje, iż myśl ta 

nie odzwierciedla kondycji dzisiejszych metropolii, miast wielokulturowych o 

kontrastowo różnych obliczach. „Brak spójnego i wyrazistego obrazu miasta może więc 

być zaletą, a nie wadą czy problemem2”. W tej perspektywie wzajemne zależności 

między społecznością a materią i obrazem stają się jeszcze bardziej niejednoznaczne, 

                                              
1 Joseph Rykwert, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, przeł. T. Bieroń, Centrum Kultury, Kraków 

2013, s. 25. 
2 Tamże. 
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jest jednak znaczące, że to obraz właśnie okazuje się istotnym elementem modelowego 

opisu miasta. 

Zastanawiając się nad obrazem miasta, znajdujemy się szczególnej sytuacji, 

bowiem dysponujemy już filozoficznymi czy na gruncie nowej historii sztuki 

wypracowanymi teoriami obrazu, zrodzonymi z  trwających już od dłuższego czasu 

dyskusji. Równolegle w obrębie urbanistyki i architektury istnieje tradycja mówienia o 

mieście w kategoriach obrazu, obrazowania, jak to znajdujemy w wypowiedzi Rykwerta. 

I jakby obok, niezależnie, istnieją praktyki miejskie podejmowane przez artystów, 

mieszkańców, miejskich eksplorerów, którzy operują obrazem. Interesuje mnie, czym 

jest miasto, gdy staje się obrazem, jednak nie w bezpośredniej percepcji, ale w 

podejściu teoretycznym jakie proponują Kevin Lynch i Juhani Pallasmaa. Zestawienie 

tych ujęć jest atrakcyjne, gdyż ukazuje miasto przez pryzmat alternatywnych koncepcji 

obrazu, raz jako tworu optycznego, raz jako taktylnego, co funduje odmienne typy 

doświadczenia miasta via obraz. Punktem odniesienia moich rozważań będzie jednak 

estetyka, bliska mi jest bowiem wypowiedź Lamberta Wiesinga że „estetyka należy do 

klasycznych miejsc wsparcia dla teorii obrazu”3. 

W warunkach pokoju i stabilizacji ekonomicznej materia miasta podlega 

modernizacji, rewitalizacji a transformacje miejsc sprawiają, że część dawnych obrazów 

miasta zostaje odsunięta w sferę pamięci i fotograficznego/filmowego dokumentu4. 

Wiemy również, że wszelkie przebudowy nie zawsze dorównują pierwotnym 

zamierzeniom, refleksja nad tym każe, za Jacques’em Derridą, spojrzeć na miasto jak 

na obiekt w budowie. Tym bardziej, że równolegle z zaplanowanymi zamierzeniami 

dokonują się zmiany niekontrolowane, spontaniczne, powstaje architektura bez udziału 

architektów, zaś mieszkańcy, artyści, przybysze ingerują w tkankę miejską, nasycając ją 

obiektami; nie są to przedsięwzięcia spektakularne, ale jednak zauważalne z poziomu 

ulicy i chodnika. Miasto powstaje i zmienia się zarówno dzięki działalności 

profesjonalistów, jak i amatorów, jednocześnie świadczy o ludzkiej genialności, 

bogactwie materialnym i kulturowym, ale też o bezradności wobec urbanistycznej i 

społecznej nędzy rozrastających się przedmieść. Ten makro i mikro dynamizm, 

modernizacja i rozrost miasta oraz działalność mieszkańców, którzy wypełniają jego 

tkankę wieloraką aktywnością, tworzy wielość rzeczywistości składających się na 

miasto. Wszystko to tworzy mnogość percypowanych widoków, a ich mozaika ułożona 

w zbiory przyjmuje nazwę obrazu konkretnego miejsca. Przy czym obraz miejsca-

miasta może być rozumiany jako prywatny zbiór wspomnień naznaczony 

indywidualnym doświadczeniem miejsca, ale może też uzyskiwać postać znaku, 

symbolu miejsca, pełnić rolę wizytówki – politycznej, ekonomicznej, kulturowej. W tym 

wypadku dochodzi do głosu semantyczny aspekt obrazu miasta. Te dwa typy podejścia 

do obrazu miasta – zbioru – kolażu i wizytówki-znaku, zmierzają do odmiennych celów 

i zakładają ściśle określoną recepcję. Pierwszy jest naznaczony indywidualnym 

spojrzeniem osobistym, intymnym, czasem pozostaje jedynie cyklem zapamiętanych 

                                              
3 L. Wiesing, Widzialność obrazu. Historia i perspektywy estetyki formalnej, przekł. K. Krzemieniowa, 

Oficyna Naukowa, Warszawa 2008,  s. XXIV. 
4 Problematyka pamięci i obrazu miasta stanowi odrębne zagadnienie i wymaga osobnego namysłu. 
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obrazów, ale często uzyskuje formę materialną lub immaterialną, jest kolekcją zdjęć 

turysty, fotografika amatora, artysty, socjologa, etnografa. Drugi istnieje wyłącznie na 

konkretnym medium, jest obrazem na płaszczyźnie (graficznej, malarskiej, 

fotograficznej) lub obrazem telewizyjnym, internetowym. Jest obrazem 

wykorzystywanym w strategiach perswazyjnych władzy lub konsumpcji turystycznej, 

powielany i utrwalany staje się stereotypem, zasłania inne obrazy miasta. Widok 

Florencji ze wzgórza San Miniato al Monte jest podobny do tego, na który Petrarka 

spojrzał ostatni raz, opuszczając miasto, jak przekonują autorzy przewodników 

turystycznych, z kolei obraz Berlina miał kilka politycznych wersji, zanim uzyskał tę 

utrwaloną po zjednoczeniu Niemiec. Porównanie odmiennych, np. fotograficznych, 

obrazów Berlina – dadaistów, nazistów, miasta podzielonego murem i scalonego 

ponownie – może służyć za przykład niemożności zbudowania pełnego, kompletnego 

obrazu miasta-wizytówki5. Zatem kiedy mówimy o obrazie miasta, mamy na myśli albo 

obrazy ufundowane na indywidualnej percepcji miejsca albo znaki oparte wprawdzie 

na percepcji, ale w dużej mierze od niej niezależne – wykorzystywane często 

w sprzecznych dyskursach. 

1. 

Najbardziej reprezentatywną, klasyczną już wypowiedz na temat obrazu miasta 

zawdzięczamy Kelvinowi Lynchowi. Urbanista przekonany o wysokiej randze sztuki 

budowania miast określa miasto na trzy uzupełniające się sposoby: jest ono dla niego 

kunsztownym artefaktem6, stanowi formę oraz jest przedmiotem percepcji mieszkańca. 

Percepcji uważnej, skupionej, a nie doraźnej i powierzchownej, właściwej turyście. 

Praktyka życia i potrzeba bezpieczeństwa jest podstawą zadomowienia7, któremu 

najpełniej może sprostać taki układ przestrzenny, który Lynch nazywa obrazowością 

(imageability). Jest nią wyrazisty, „logicznie silny” widok, tworzy zintegrowaną scenerię 

taką jak obraz Manhattanu, który „krystalizuje i wzmacnia znaczenia”8. Obrazowości 

nieodłącznie towarzyszy czytelność (legibility) i wizualność (visibility), to dzięki nim 

miasto daje poczucie bezpieczeństwa, jest funkcjonalne i piękne. Gdyż odpowiada ona 

sile, z jaką przestrzenny układ miasta pobudza patrzącego do wytworzenia i 

zachowania obrazu mentalnego określonego miejsca, orientuje go w przestrzeni, 

gąszczu budowli, ulic i skrzyżowań. Obrazowość, którą charakteryzują jakości takie jak 

żywość, ostrość i wyrazistość, jest wysoka lub niska w zależności od tego, czy jest na 

                                              
5 Taka też jest idea książki After-Images of the City, red. J. R. Resina, D. Ingenschan, Cornell University 

Press, Ithaca, London 2003, s. xii-xiii o temporalnym i fragmentarycznym doświadczeniu miasta s. 9–13 

oraz odnośnie Berlina por. Mark Seltzer, Berlin 2000: „The Image o fan Empty Place”, Ibidem,. s. 49–60. 
6 Jest to kolejny przykład myślenia o mieście jako dziele sztuki, Lynch pisze: „Miasto, jako sztuczny świat, 

powinno być nim w najlepszym możliwym sensie: wytworem kunsztownym, ukształtowanym dla ludzkich 

celów.” Por. Kelvin Lynch, Obraz miasta, przeł. T. Jeleński, Archiwolta, Kraków 2011, s. 110. 
7 Mentalny obraz miasta ma dwa źródła: poznawcze i emocjonalne, służy praktyce życia, jest kulturową 

formą adaptacji do warunków otoczenia podobną do zwierzęcego instynktu przystosowania i 

przetrwania. 
8 K. Lynch, Obraz miasta, tamże, s. 108. 
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tyle specyficzna, by została dostrzeżona jako dominanta. Należy do materii miasta a 

nie podmiotu, dopiero jako obraz-wrażenie uzyskuje charakter mentalny i pozwala 

świadomości swobodnie skanować przestrzeń miasta, jest widokiem niezapomnianym, 

szybko staje się podstawą metafor i symboli. Praktyka życia codziennego oraz potrzeba 

zachowania poczucia bezpieczeństwa każe mieszkańcowi stale konfrontować 

zapamiętane mentalne obrazy z surową empirią. Obrazy te zawierają wiele 

niedopowiedzeń i luk, w zależności od indywidualnej aktywności są korygowane lub 

nie, stają się dynamiczne lub zastygają, a zależy to od stopnia i intensywności 

uczestnictwa w mieście. Każdy mieszkaniec wypełnia ten bazowe obrazy miasta jemu 

jedynie znanymi treściami i emocjami, nadająć im piętno indywidualności.. Jednak 

wszystkie indywidualne obrazy posiadają podobną osnowę, ruszt, logiczną siatkę tras, 

punktów i dróg w mieście, a tym samym stanowią obraz społeczny i jedynie w sensie 

komunikacyjnym jest on bliski drukowanym mapom. W tym sensie można mówić o 

jednym obrazie miasta, on też decyduje o zachowaniach zbiorowości, jest z nim tak jak 

ze wzorcem potrzebnym do czytania zapisanej kartki papieru, trzeba go znać, by 

rozpoznać i dekodować grafy9. Dlatego źródłem przyjemności, według urbanisty, jest 

wizualne poznanie a nie uroda scenerii i ten poznawczy charakter doświadczenia 

pozwala ocenić piękno miasta. „Obserwowanie miasta może być źródłem szczególnej 

przyjemności, bez względu na ewentualną trywialność widoku”10. Bezpośrednia 

percepcja, pewne przedstawienie dokonywane w czasie teraźniejszym, zostaje 

zachowane jako wspomnienie indywidualne i poddane ciągłej aktualizacji, natomiast 

społeczny obraz jako rodzaj obrazu refleksyjnego staje się wspólną własnością, 

obrazem zbiorowej świadomości, jest czymś więcej niż abstrakcyjnym obrazem-mapą, 

obrasta w pokoleniowe znaczenia i kwalifikacje emotywne. Problematyczny jest ów 

naddatek treści, bardzo różny dla utożsamiających się z nimi wspólnot. Widok pomnika 

Lenina na placach polskich miast w czasach komunizmu wzbudzał drastycznie 

odmienne wspomnienia u ludzi różnych orientacji światopoglądowych, a po upadku 

komunizmu i usunięciu pomników młodzi ludzie nie znają ani lokalizacji tych 

„pamiątek”, ani kontrowersyjnych treści z nimi wiązanych. Chcę tu podkreślić, iż 

indywidualny oraz społeczny obraz miasta jest bardzo zróżnicowany i funkcjonuje 

niezależnie od praktyki sprawnego poruszania się po nim. Inspirowany pracą Lyncha 

Sam B. Warner, pisząc o zwielokrotnionym obrazie miasta, bierze pod uwagę narosłe 

z biegiem lat ideologie skoncentrowane wokół obrazów jednoczących bardzo odrębne 

społeczności11. Każdorazowo społeczny obraz, jakkolwiek byśmy go nie określili 

czasowo, pokoleniowo, ideologicznie jest przejawem ludzkiej wolności i sytuuje się 

poza konsensusem, jakiego wymaga informacyjnie traktowana przestrzeń publiczna. 

Jednakże kiedy Lynch wybiera przykłady czytelnych widoków, nie sięga po banalne 

                                              
9 K. Lynch, Obraz miasta, tamże, s. 3. U Calvino znajdujemy zdanie: „Wzrok przebiega po ulicach jak po 

zapisanych kartkach, miasto podpowiada ci wszystkie myśli”, Italo Calvino, Niewidzialne miasto, przekł. 

A. Kreisberg, WAB, Warszawa b.r.w., s. 12. 
10 K. Lynch, Obraz miasta, tamże, s. 3. 
11 por. Nan Elwin, Postmodern Urbanizm, Princeton Architectural Press, Oxford 1999, s. 284 i 296. 
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obrazy, uznaje Florencję, stare miasto z masywem Duomo, za wzór wyrazistego i 

rozpoznawalnego przez każdego widoku, tego od strony viale Dell Colli (strona 

południowa), gdzie „otwarta przestrzeń przenika prawie do serca miasta […], a z tarasu 

jednego z zachowanych stromych wzgórz roztacza się »odgórny« widok na rdzeń 

miasta”12. Jakość sprawnego poruszania się w mieście, czytelność scenerii jest zarówno 

zasadą budowania miasta, jak kryterium oceny realnego życia w nim, ale jest również 

stopniem satysfakcji estetycznej, zmysłowo emocjonalnej. 

Propozycja miasta czytelnego, bezpiecznego, pięknego i dającego się ująć 

w obrazie łączy kilka rodzajów obrazów nasyconych w różnym stopniu zmysłowością, 

pamięcią i znaczeniami, od indywidualnego, przez społeczny aż po plan/mapę oraz 

widok-wizytówkę. Wszystkie one posiadają własną dynamikę, pierwsze dwa są 

dynamiczne, zmieniają się wraz z miastem, dwa kolejne, gdy tracą aktualność, stają się 

dziełami sztuki oglądanymi dla innych niż czytelność miasta walorów. Mocne i nie do 

końca uzasadnione przez materiał empiryczny jest założenie, że wszystkie obrazy, jakie 

mieszkaniec nosi w sobie, tworzą integralną całość, stanowiąc rdzeń silnego podmiotu, 

tożsamego i zintegrowanego z miejscem oraz wspólnotą. Przywołując model Rykweida 

można przyjąć, że relacja między społeczeństwem, materią i obrazem jest symetryczna, 

jest to jednak sytuacja idealna, niewiele miast spełnia wymogi tak pojętej obrazowości 

i taka też jest diagnoza Lyncha, a zmiana tej sytuacji stanowi cel jego kolejnych 

publikacji. Dla estetyki miasta jest ważne, że biorąc za punkt wyjścia jej empiryczne 

źródła, można rozwijać problematykę obrazowości, i konsekwentnie analizować 

wielość obrazów miasta, ich powiązanie z innymi sztukami oraz pamięcią. O nową 

pozycję estetyki zabiega sam Lynch, kiedy postuluje, by nie sprowadzać jej do 

zamkniętych i sakralnych enklaw sztuki, ale znaleźć dla niej nową kulturową wykładnię, 

usytuować ją w kontekście urban designe oraz aktywności architektów i mieszkańców 

skupionych wokół kreowania środowiska miejskiego13. Ta public aesthetic, jak ją 

nazywa, powinna być wsparta o aktualne badaniach psychologii środowiskowej i 

geografii kognitywistycznej, co faktycznie dzisiaj rozwijane jest z powodzeniem. 

2. 

Teoria Lyncha sytuuje się między abstrakcyjnym, optycznym doświadczeniem 

miasta a miastem taktylnym, doświadczanym i obrazowanym somatycznie14. Lokuje się 

również między postawą statycznego obserwatora a mobilnego wędrowca 

(terminologia Michela de Certeau)15. Obserwator, zawierzając oku, chce spojrzeć na 

miasto z wysokości nieba, z lotu ptaka, by zaspokoić przyjemność objęcia wzrokiem 

                                              
12 K. Lynch, Obraz miasta, tamże, s. 106. 
13 K. Lynch, Reconsidering The image of the City (1985) w: City Sense and City Design: Writings and Projects 

of Kevin Lynch, redd. Tridib Banerjee & Michael Southworth, MIT 1996, s. 254. 
14 Nan Elwin sytuuje ją w holistycznej wizji miasta reprezentowanej równolegle przez Paula Goldmana i 

Jane Jacobi (autorkę ważnej książki: Death and Life of Great American Cities, 1961) Idem. Postmodern 

Urbanism, tamże, s. 61–63. 
15 Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuka działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków 2008, s. 93–95. 
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całości, to z tego popędu skopicznego, jak twierdzi Certeau, zrodzone zostały 

panoramy, mapy planistów i kartografów. Tymczasem doświadczenia wędrowca są 

somatyczne, zanurzony w gąszczu ulic i morzu toczącego się tłumu, nie znajduje 

czytelności, ale raczej gmatwaninę, porusza się po omacku. I chociaż w teorii Lyncha 

oko pełni ważną rolę, to jednak jest ono elementem percepcji pojętej szeroko 

polisensorycznie. Natomiast stosunek flâneura do obrazu jest innego rodzaju, nie 

interesuje go droga do celu, ważniejsze jest błądzenie, obserwowanie i 

kolekcjonowanie widoków miejsc i twarzy. Niespójność tych obrazów może dać 

początek pracy etnografa czy detektywa, by podążać za propozycjami Benjamina. 

Flâneur „oddaje się oglądaniu, słuchaniu i odczuwaniu zapachów, by uchwycić 

atmosferę miejsca, scenerię architektoniczną i zachowania tłumu na placach i ulicach” 

konstatuje Heinz Paetzold16. Pragnienie niebezpieczeństwa w tym powolnym 

spacerowaniu nie tylko stymuluje wrażliwość estetyczną, ale również rodzi sztukę 

miasta17. Ostatecznie obrazy percepcyjne (zarówno te teraźniejsze jak i te będące 

wspomnieniami) nie pełnią jakiejś istotnej roli, nie decydują o przebiegu praktyk, nie są 

narzędziem ich regulacji czy selekcji, ale integralnym elementem uczestnictwa w 

zdarzeniach i spotkaniach, w których najważniejszą rolę odgrywa zaskoczenie i 

emocjonalne napięcie. De Certeau podkreśla lingwistyczną pracę spacerowicza, który 

przez samą czynność chodzenia kontestuje funkcjonalistyczną zabudowę, gdyż 

odczytuje nazwy ulic, nie po to by śledzić topografię, ale by wspominać i marzyć. 

Celowa mobilność Lyncha zakłada zorganizowany obraz środowiska miejskiego. 

Flâneur przeciwnie – wałęsa się, a tym samym wydaje się na nieznane, raczej świadomie 

naraża się na utratę tożsamości, nie jest skupiony na pracy człowieka wewnętrznego, 

nie konceptualizuje, ale poddaje się fali zewnętrznych wrażeń. Kiedy mobilność nie jest 

ważniejsza od uzyskania wiedzy o strukturze miasta, wówczas droga nie jest osią 

organizującą architekturę, nie jest też przejściem, lecz celem samym w sobie. Dla 

spacerowicza obrazy mentalne i fotograficzne nie składają się na żaden typ mapy, ich 

zbiór przypomina raczej gabinet osobliwości. Kiedy za punkt wyjścia estetyki miasta 

przyjmiemy obraz percepcji, wówczas powstaną dwie perspektywy: pierwsza to 

estetyka formy i czytelności fundująca doświadczenie ładu przestrzennego, druga to 

estetyka fragmentów, kalejdoskopowych scen z miejskiego życia skierowana na 

doświadczenie intensywności, zaskoczenia i niebezpiecznej przygody. 

3. 

Współcześnie trudno już przywrócić metropoliom, wielkim miastom czytelność 

i spójność obrazu, wymogi takie spełniają obszary miasta specjalnie do tego 

zmodernizowane, zaś poczucie bezpieczeństwa dzisiejszy mieszkaniec, turysta czy 

                                              
16 Heinz Paetzold, Doświadczenie architektury miasta. Polityka przechadzki w duchu Waltera Benjamina, 

w: Co to jest architektura? : antologia/ What is architecture : anthology. Vol. 2,  red. A. Budak, przeł. M. 

A. Urbańska, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2008, s.121. 
17 Heinz Paetzold, The Aesthetics of City Strolling, Contemporary 

Aestheticshttp://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=666 [dostęp 

11.11.2015]. 

http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=666
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emigrant uzyskuje dzięki nowym technologiom komunikacyjnym, oko zyskało wsparcie 

i przedłużenie w wirtualnych obrazach GPSu. Pojawia się jednak potrzeba przywrócenia 

pełnego doświadczenia miejsca wspartego na całościowym myśleniu o architekturze i 

mieście, myślenia alternatywnego wobec architektury hight-tech centrów biznesowych 

oraz wobec historycznego eklektyzmu i regionalizmu centrów handlowych tworzących 

scenografię konsumpcji. Równolegle do rozwijanej przez Lyncha myśli pojawia się 

odmienna od empiryzmu tendencja, powstają teorie architektury oraz miasta 

akcentujące prymat emocji, zmysłowości, wyobraźni. Steen E. Rasmussen podkreśla 

wagę odczucia nastroju miejsca zrodzonego z cielesnego bycia wewnątrz środowiska 

miejskiego, z odbioru zintegrowanych wrażeń akustycznych¸ węchowych, wizualnych i 

motorycznych18. Przesunięcie akcentu z aktywności oka na emocjonalne i 

polisensoryczne doświadczenia miejsca osłabia rolę obrazu, jako sposobu 

doświadczenia miasta. Ta postawa teoretyczna wpisuje się w szerszy nurt krytyki 

kultury, dla której obraz jest narzędziem przemocy politycznej, ekonomicznej oraz 

konsumpcji. W związku z tym teoretycy poszukują innej niż optyczna wykładni obrazu, 

albo jak w przypadku Richarda Shustermanna całkowicie go wykluczają tak z teorii, jak 

z doświadczenia19. 

Całościowe myślenie o człowieku zamieszkującym środowisko kieruje 

architektów ku argumentacji filozoficznej, by na tej drodze wzmocnić przekonanie o 

egzystencjalnym i metafizycznym wymiarze miejsca, by w mówieniu o mieście wyjść 

poza parametry matematyczne i ekonomiczne, a percepcji nie ograniczać do 

przystosowawczych zachowań człowieka. Szczególne miejsce wśród tego rodzaju 

koncepcji zajmuje myśl Christiana Norberga-Schulza, który chce połączyć psychologię 

rozwoju (Jean Piaget) oraz psychologię Gestalt20 z teoriami Martina Heideggera21 i 

toruje drogę fenomenologii architektury ześrodkowanej na egzystencjalnym 

doświadczeniu konkretnego miejsca. Norberg-Schulz uznaje zatem obraz percepcyjny 

Lyncha, jako zgodny z zasadami percepcji Gestalt, za wyjściowy, jednak akcentuje 

środowiskowy charakter obrazu22. Kiedy opisuje specyficzną atmosferę Pragi, aby 

                                              
18 S. E. Rasmussen, Odczuwanie architektury, przeł. B. Gadomska, Murator, Warszawa 1962, s. 40. 
19 R. Schusterman, Thinking Through the Body: Essays in Somaesthetics, Cambridge University Press, 

Cambridge 2012, s. 219–238. Filozoficzna logika jego teorii opiera się na absolutyzacji ciała we wszystkich 

dziedzinach, zamiast pięciu zmysłów filozof proponuje somaaesthetic sensis, a świadomość ciała uznaje 

za podstawową. W tej perspektywie obraz traci walory poznawcze, nie pełni nawet roli pomocniczej, zaś 

inne parametry miejsca, jak przestrzeń i atmosfera ulegają przeformułowaniu, przestrzeń traci charakter 

dyskursywny, tak eksploatowany przez tekstualne tendencje obecne w teoriach urbanistyki i architektury 

inspirowanych poststrukturalizmem, zaś atmosfera nie jest wytwarzana, ale zastana, posiada wymiar 

kosmiczny jak powietrze. 
20 Ch. Norberg-Schulz, Genius Loci. Towards to Phenomenology of Architecture, Rizzoli, New York 1980, 

s. 20. 
21 Śledząc ewolucję myśli Norbega-Schulza znajdujemy odwołania również do Karola Jaspersa, Gastona 

Bachelarda, Marice Merleau-Ponty’ego, Gustawa Junga wszystkie one mają wzmocnić zasadniczą 

intencję, służą do wydobycia i nazwania egzystencjalnych parametrów architektury. 
22 Ch. Norberg-Schulz, Bycie, przestrzeń i architektura, przekł. B. Gadomska, Murator, Warszawa 2000, s. 

17. Idem, Genius Loci, Tamże, s.19. 
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oddać ducha miejsca – genius loci tytułuje rozdział „Obraz”, jednak czytelnik otrzymuje 

indywidualną deskrypcję miasta przefiltrowaną przez doświadczenie architekta. Spacer 

po starej Pradze jest dla niego dotknięciem tajemnicy i przerażenia, jakie daje bycie 

blisko ziemi, a zarazem doznaniem ciepła i opiekuńczości. Doświadczenie bycia blisko 

ziemi jest jednym z aspektów genius loci Pragi23. Zadniem Lyncha percepcyjny obraz 

miasta powinien sprzyjać sprawnemu poruszaniu się po nim, emocje, pamięć 

i indywidualne doznania wtórnie mu towarzyszą, Norberg-Schulz akceptuje miejsce już 

zastane i odnajduje w nim egzystencjalne treści składające się na fenomenologiczny 

obraz dany w opisie. Estetyka miasta sprowadzona do deskrypcji jest indywidualnym 

świadectwem wysłowienia atmosfery miasta, jego genius loci. 

Fenomenologia stanowi również ośrodek myśli dla Juhani Pallasmaa i to jego 

koncepcja obrazu może stać się kolejną inspiracją dla estetyki miasta. Architekt nie 

deprecjonuje bowiem żadnego sposobu funkcjonowania obrazu, ale hierarchizuje 

wielość ich typów, korzystając przy tym z zasad zaczerpniętych z fenomenologii. Jego 

celem jest odnowienie metafizycznej perspektywy architektury i miasta. W krótkim 

artykule Geomety of Feelingprzytacza obrazy poetyckie, fotograficzne, filmowe i 

malarskie, by wskazać, że obrazowana w nich architektura nie wyrasta z matematycznej 

kalkulacji, nie jest poddana regułom budowania, grawitacji oraz praktyki życia, ale to 

właśnie te obrazy są wedle Pallasmy tym, co Edmund Husserl nazwał widzeniem 

istotnościowym24, eidosem architektury25. Dyskusja o obrazie architektury i miasta 

opuszcza teren empirycznej percepcji oraz fizycznej formy i zostaje przeniesiona w 

obszar intencjonalnej świadomości, jej strony emotywnej oraz cielesnej. 

Fenomenologia Merleau-Ponty’ego pozwala umieścić intencjonalność na poziomie 

ciała, Pallasmaa dotyk czyni inicjatorem obrazowania26, natomiast transcendentalizm 

Gastona Bachelarda pomaga mu uzasadnić dlaczego wszystkie obrazy artystyczne 

odsyłają do siebie nawzajem, nie są autonomiczne – dzieje się tak, gdyż ich 

wspólną pleromą i dźwignią jest transcendentalny rezerwuar pierwotnych obrazów. 

Teorie Merleau-Ponty’ego i Bachelarda są zasadnicze dla myśli Pallasmy27. W ten 

sposób powstaje oryginalna myśl o mentalnych i artefaktualnych obrazach architektury 

oraz miasta, obrazach mających swe źródło w apriorycznej sferze niewizualnej, w 

głębinach „ja” nieświadomego. Odrzucony zostaje naiwny realizm i postawa 

niepozwalająca uporządkować wielości typów obrazów, czy raczej porządkować je na 

                                              
23 Ch. Norberg-Schulz Existence, Genius Loci tamże, s. 78. 
24 J. Pallasmaa, Geometry of Feeling w: Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of 

Architectural Theory 1965–1995, red. K. Nesbitt, Princeton Architectural, New York 1996, s. 451. 
25 Tamże, s. 451. 
26 Czytamy: „[…] prawdziwa istota życiowego doświadczenia jest formowana przez nieświadome 

haptyczne obrazowanie oraz nieskoncentrowane widzenie peryferyjne. Skupiony wzrok konfrontuje nas 

ze światem, podczas gdy widzenie peryferyjne zanurza nas w jego ciele”. Juhani Pallasmaa, Oczy skóry. 

Architektura i zmysły, przekł. M. Choptiany, Instytut Architektury, Kraków 2012, s. 18. 
27 Innego zdania jest M. Reza Shirazi, który stwierdza jednoznacznie, iż fenomenologia Norberga-Schulza 

wyrasta z myśli Heideggera, zaś Pallasmaa czerpie i wciela teorię Merleau-Ponty’ego, nie bierze pod 

uwagę teorii obrazu szczególnie ważnej w podejściu Pallasmy. Idem, Towards an Articulated 

Phenomenological Interpretation of Architecture, Routledge, London&New York 2014, ss. 3, 35, 40, 65. 
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wiele tak samo ważnych sposobów. Pallasmaa dokonuje ich waloryzacji, wyróżnia 

obrazy artystyczne ze względu na ich twórcze źródła, jednakże wyraźnie przeciwstawia 

obrazy żywe, poruszające wyobraźnię i pamięć, angażujące wiele zmysłów obrazom 

powstałym z deprywacji sensorycznej, czego przykładem jest widok dzielnicy 

handlowej w Brazylii. 

Warto podkreślić, że teoretyzowanie architektów sytuuje się między spójnym i 

konsekwentnie prowadzonym dyskursem filozofów a deskrypcją technicznych 

parametrów planu, łączą oni urywki odmiennych stanowisk, mieszają dyskursy. 

Ważniejsze jest to, by dzięki synkretycznym rozważaniom oddać charakter sztuki, niż 

aby dochować wierności logice argumentacji. I tak Pallasmaa nie dba o teoretyczną 

dyscyplinę, cytuje bowiem Jean-Paula Sartre’a, Johna Deweya, Martina Heideggera, 

Rortiego i poetów, Le Corbusiera i Khana. Swobodnie łączy fenomenologie z 

osiągnięciami neurobiologii. Jak podkreśla, sztuka budowania nie demonstruje, nie 

naśladuje idei filozoficznych, nie jest ich materialną wykładnią, lecz wcieloną formą 

myślenia. Arthur Danto, J.-F. Lyotard, czy Wolfgang Welsch, każdy z własnego punktu 

widzenia, krytykowali filozofie sztuki, za to, że traktuje sztukę jako narzędzie własnej 

argumentacji a filozofowie nakładają na sztukę obce, zewnętrzne wobec niej, 

racjonalne kryteria28. W przypadku Pallasmy i innych teoretyzujących architektów jest 

odwrotnie – teorie filozoficzne stają się dla nich narzędziem artykulacji znamion sztuki. 

Z tego względu próba szukania spójności w poglądach architektów i szukania ich 

filozoficznej poprawności jest raczej bezpłodna29. 

Pallasmaa, za Bachelardem, zakłada, że człowiek jest wyposażony w zestaw 

pierwotnych obrazów, w rodzaj transcendentalnej pępowiny, która odnosi go do 

kosmosu jako całości, a zarazem pozwala uchwycić sens otaczającej go rzeczywistością, 

niewizualne obrazy w konfrontacji z materialnością świata uzyskują postać wizualną, 

stają się podstawą kreacji nowych obrazów i pozwalają, by człowiek poczuł się u siebie. 

Dlatego miasto położone na mandali porusza nas, gdyż odsyła do źródła, jakim jest 

pierwotne zespolenie z kosmosem. Owe pierwotne, niewizualne obrazy są nabrzmiałe 

emocjami, są cielesne. „Doświadczam siebie w mieście, a miasto istnieje poprzez moje 

cielesne doświadczenie. Miasto i moje ciało wzajemnie się uzupełniają i dookreślają. 

Mieszkam w mieście, a miasto mieszka we mnie”30. Ten pierwotny świat obrazów 

stanowi źródło sztuki. Praca wyobraźni w zespalaniu praobrazów z materią, jak i kreacja 

nowych obrazów bazuje na emocjach i doznaniach taktylnych oraz smakowych. 

Pallasmaa zmienia klasyczną hierarchę zmysłów, zastępuje uprzywilejowaną pozycję 

                                              
28 W. Welch, Estetyka poza estetyka. O nową postać estetyki, przekł. K. Guczalska, Universitas, Kraków 

2005, s. 17. 
29 M. Reza Shirazi odróżnia fenomenologie uprawianą przez architektów od fenomenologii filozoficzne. 

Tenże, Towards an Articulated…, tamże, s. 2-5. Natomiast Aleksander Serafin ma wątpliwości czy 

fenomenologia architektury ma coś wspólnego z fenomenologią filozoficzną, tenże, Fenomen w 

architekturze: wobec dyskusji na temat architektury fenomenologicznej, w:, Wprowadzenie do 

fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy, red. W. Płotka. T. I, IFiS PAN, Warszawa 2014, s. 

519–535. 
30 I. Pallasmaa, Oczy skóry, tamże, s. 49–50. 
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oka i słuchu przez dotyk i smak. Oko uznawane za głównego sprawcę obrazów 

percepcyjnych i ejdetycznych zostaje wchłonięte przez ciało, jest przedłużeniem 

dotyku. Oko nie tylko dotyka świata, u źródeł widzenia leży dotyk „zmysł dotyku jest 

podświadomością wzroku”31. Taktylność i oralność jest obecna w doświadczeniu 

wizualnym, to co wizualne nie jest wolne, samodzielne ale zależne od bardziej 

cielesnych zmysłów, uzasadnienie tego porządku płynie z psychoanalizy, a nie 

filogenezy. Nie chodzi tutaj o podkreślenie dominacji smaku i dotyku, ale o wskazanie 

na jednoczącą siłę percepcji osiąganą dzięki cielesności, gdzie percepcja peryferyjna i 

wiedza ciała o poruszaniu się jest pierwotna wobec tego, co pokazuje nam oko. 

Integracja odbywa się poza świadomością w intencjonalności ciała. 

Wedle Bachelarda pierwotne obrazy obdarzone ładunkiem emocjonalnym 

decydują o relacji wobec świata, są autonomiczne i rządzą się własnymi prawami; mogą 

one przybrać formę abstrakcyjnych pojęć nauki, kiedy zostają oczyszczone z emocji, 

gdy w imię racjonalizmu dokonana zostaje ich puryfikacja 32. Mogą też stać się 

motorem kreacji poetyckiej w marzeniu na jawie i na tej drodze zostaje wydobyty, jak 

pisze Wunenburger, „cały ładunek sensu egzystencjalnego”33. Pallasmaa w podobnym 

duchu podkreśla różnicę między racjonalnymi elementami architektury a 

autonomicznym imaginarium artysty, stwierdza, że owo aktywne napięcie między nimi 

staje się twórcze w sensie egzystencjalnym. Natomiast słabość architektury i urbanistyki 

wynika, według niego, z utraty związku między fizyczną, racjonalną kalkulacją 

a imaginarium, wówczas bowiem budowle i ich zespoły są sprowadzone do 

technicznych, funkcjonalnych wymiarów budowli. Jest to rezygnacja z owego 

metafizycznego źródła. „Archtektura, jak każda sztuka, aspiruje do tego, by wyrazić 

ludzką kondycję, wyrazić doświadczenie naszej egzystencji”34. 

Problem dynamiki praobrazów oraz ich ufundowania jest złożony, Hans Belting 

i W.J.T. Mitchell również piszą o obrazach zamieszkujących człowieka, ale ich teorie są 

zadłużone w psychoanalizie i naukach społecznych. Z kolei Bachelard praobrazowym 

źródłem wszystkich mentalnych i fizycznych obrazów uczynił zespół jakości czterech 

żywiołów – są niewizualne i stanowią budulec kosmosu i człowieka. Natomiast 

Pallasmaa nie rozwiązuje problemu statusu praobrazów, raczej mnoży ich typy, są 

wspólne dla wszystkich sztuk: obrazem jest metafora, ikoniczny obraz, epicki, poetycki, 

niekompletny, multisensoryczny, żyjący i wcielony itd. każdy z nich ma architektoniczną 

manifestację35. Chociaż pomysł Pallasmy, by budowanie miejsc zadomowienia 

uzależnić od mnogości praobrazów, może budzić niedosyt teoretycznej eksplanacji, to 

przecież stanowi otwartą drogę dla wielu alternatywnych rozwiązań, pozwala na 

budowanie samodzielnych koncepcji w obrębie estetyki miasta-obrazu. Jedna z takich 

                                              
31 Tamże, s. 53. 
32 J.-J. Wunenburger. Filozofia obrazu. Przeł. T. Stróżyński. słowo/obraz terytoria. Gdańsk 2011. s.74. 
33 G. Bachelard, Poetyka marzenia, przeł. L. Brogowski, słowo/obraz terytoria. Gdańsk 1998. J.-J. 

Wunenburger, Filozofia obrazów, przek. T. Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, ss. 59, 519–

535. 
34 J. Pallasmaa, The Embodied Image. Imagination and Imagery in Architecture, Wiley, 2011, s. 99. 
35 Pallasmaa pisze obrazach wspólnych wszystkim sztukom w tym tez architekturze, ale osobno podaje 

wielość typów obrazów swoistych dla architektury, tamże, s. 58–87 oraz 118–137. 
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dróg polega na dopracowaniu wariantów statusu praobrazów, postawieniu pytania, czy 

miasto można odnieść do jakiegoś wspólnego transcendentalnego źródła. Mogą to 

być cztery żywioły, jak mówi Bachelard, wówczas miasto nie zostaje przeciwstawione 

przyrodzie i ma z nią wspólne korzenie. Ten wątek pozwala ukazać jedność przyrody i 

miasta, otwiera drogę do śledzenia owej jedności, jak i określania przyczyn jej 

niszczenia, niewątpliwie trzeba w tych badaniach uwzględnić motyw różnic 

kulturowych, jak i specyfikę konkretnych miejsc. Alternatywą do tego stanowiska jest 

myśl, by szukać owego źródła na poziomie technologicznych sprawności, czyli 

przenieść refleksję na bardziej empiryczny grunt. Rozwiązania, jakie rodzi problem 

praobrazu, wiążą się z poszukiwaniem klucza w innych podejściach – psychoanalizie, 

nowej fenomenologii i hermeneutyce. Kolejne pasmo tematyczne badań estetyki 

miasta-obrazu skierowane jest na poszukiwanie pewnych wspólnych tonacji obecnych 

w sztukach wizualnych, malarstwie, filmie, fotografii, których nie należy traktować jako 

zupełnie autonomicznych dziedzin, warto bowiem dostrzec, że odsłaniają one 

wielogłosowość miasta. 

Z estetykami miasta36 jest podobnie jak z opisami miast dokonywanymi przez 

Italo Calvino, wypowiedź o każdym z miast sprowadza on do lapidarnej kwintesencji, 

sięga przy tym do porównania miasta z obrazem, bądź katalogiem czynności, albo też 

doświadczeń w nim powstałych37. Estetyka miasta ześrodkowana na obrazie bierze pod 

uwagę antropologiczny fakt, iż człowieka jest istotą percypującą, żyje i doświadcza 

siebie i miejsca dzięki obrazom nabrzmiałym doznaniami, emocjami i znaczeniami. 

Najważniejsza jest jednak podpowiedź architektów i urbanistów, wypracowują oni 

bowiem oryginalne teorie obrazu odpowiadające charakterowi miasta, teorie 

uwzględniające specyfikę tego procesualnego artefaktu. Estetyka miasta-obrazu, 

czerpiąc z tych źródeł, może je twórczo rozwijać. 

                                              
36 Arnold Berleand, mówiąc o estetyce miasta, traktuje ją jako część estetyki środowiskowej, inne 

podejście znajdujemy w książce Arto Haapali. Por. A. Berleand, The Aesthetics of Environment, Temple 

University Press, Philadelphia 1992, s. 82–98; The City of the Cultural Metaphor: Studies of Urban Aesthetic, 

red. A. Haapala, International Institut  od Applied Aeshetics, Lahti 1998. 
37 I. Calvino, Niewidzialne miasta, przekł. A. Kreisberg, WAB, Warszawa b.r.w. 
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Jakub Robaszkiewicz: Malarstwo i  urbanistyka – krytyczne interwencje 

obrazu 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu /Wydział Nauk Społecznych 

Abstract: The Painting and the City Planning – Critical Interventions of the Image 

This article focuses on the relationship between the praxis of city planning and 

that of painting, emphasizing their opposite technology of creating meaningful 

objects. The practice of painting always deals with synchronized alternation of  forms 

and amorphous background (which generates peculiar significance of image), whereas 

urbanists create only figures almost always neglecting their parentage and 

semiotic  relation with a setting. In this way Gottfried Boehm`s iconic difference can be 

recognised as an inspiring concept, which may provide new formulas needed in 

contemporary city planning. From these oppositions arises  therefore the issue of the 

axiological status of  “the third landscape” (Gilles Clement) considered in terms of 

cultural economy of wholes and parts as well as of the essential and the superfluous of 

the cultural landscape. 

Keywords: city planning – painting – urban perspectives – city development. 

 

 

Uznając, potwierdzoną przez historię sztuki, wyjątkową uniwersalność malarstwa 

(jako narzędzia reprezentacji, hierarchizacji, eksperymentów formalnych i tematyzacji) 

spróbujmy zestawić malarstwo z ideą miasta jako miejsca miejsc.  Niniejszy tekst będzie 

próbą sformułowania pewnego ekscentrycznego pytania o relacje między praktyką 

malarską operującą zawsze synchroniczną alternacją figur i tła1 a urbanistyczną 

praktyką projektową, której kulminacją stały się strategie modernizmu. Ekscentryczność 

tego zapytania wynika między innymi z zawsze obecnego oddalania się obu praktyk, 

które to oddalanie próbują dopiero zahamować nieliczne współczesne próby 

przekształcenia technologii produkcji tego, co nazywamy projektem architektonicznym 

czy urbanistycznym. Na początku zwróćmy uwagę, iż większość projektów (miast) zdaje 

się zawierać tylko, choć szeroko rozumiane, obiekty i tylko obiektów dotyczy. Pozostaje 

kwestią otwartą, czy  jest to ich właściwość akcydentalna, czy też jest to immanentna 

cecha projektu jako takiego. W malarstwie z kolei tło odgrywa konstytutywną rolę jako 

generator jawiących się figur-obiektów. Poza tym, ograniczone pole obrazowe, a nawet 

sama jego granica (choćby jej status jako parergonu byłby niejasny) utrzymują 

pierwotność tła, jego potencjalność strukturyzującą proces technologii pojawiania się 

śladów, które mogą stać się z kolei znaczącymi malarskiego medium. Jasna staje się 

tym samym opozycja wybiórczości projektu i holizmu malarstwa, którą można 

wyzyskać dla zbadania możliwości ujmowania dzieł malarskich jako efektu praktyk, 

których model działania jest skrajnie odmienny od quasi-pojęciowych plastycznych 

projektów urbanistycznych. Taktyka  tej poniekąd arbitralnej konfrontacji ma na celu 

                                              
1 G. Boehm, O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, Universitas, Kraków 2014. 
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pokazać obszar  niewykorzystanych dotąd inspiracji dla projektów miast.  Helena 

Syrkus przywołała niegdyś następującą wypowiedź Le Corbusiera: 

 […] człowiek jest istotą bardzo złożoną. Jest w nim dążenie do 

czystości, a jednak czasami podobają mu się brudy. Jest w nim 

poszukiwanie matematycznej logiki, a jednocześnie niepowstrzymany 

pęd do irracjonalizmu. Jest jawa i jest sen. Na jawie działam świadomie, 

w sposób opanowany, ale sny – to dziedzina podświadomości […]. I oto 

masz klucz: w moich obrazach zwykle (ale nie zawsze) wyładowuję 

ciężar trudnych snów. Kiedy przystępuję do projektowania jestem od 

nich wolny i tworzę to, co nazywasz czystością, logiką, harmonią, a ja 

po prostu – puryzmem2. 

W niniejszym tekście spróbuję przybliżyć obie praktyki, archiektoniczno-

urbanistyczną i malarską, tak drastycznie zazwyczaj oddzielane, co jaskrawo 

dokumentują powyżej cytowane słowa. 

Strukturę planistyczną współczesnych „miast-terytoriów”, czy  „miast 

rozproszonych” porównać można do łańcucha, który byłby efektem kombinatoryki 

metonimicznych formuł rozwijanych potencjalnie ad infinitum3. Koncepcje 

urbanistyczne Tony`ego Garniera4, później w dużej mierze skodyfikowane postulatami 

Karty Ateńskiej wyznaczyły kierunek rozwoju ośrodków miejskich: ku ich stopniowemu 

rozproszeniu, organizowanego jednak częściowo sieciami komunikacyjnymi. Niezwykle 

silny rozwój sieci komunikacyjnych jest również konsekwencją ogólniejszych zmian 

związanych z przejściem systemowym ku kapitalizmowi kognitywnemu, w którym 

komunikacja i informacja są podstawowymi czynnikami produkcji5. Proliferacja sieci 

komunikacyjnych, zarówno  informatycznych, jak i transportowych skutkuje 

powstaniem „śród-miejsc”. To miejsca pomiędzy żyłami przepływu; w kontekście 

fetyszyzującej hiperwaloryzacji pasm dystrybucji wiedzy, towarów i ludzi, to, co poza 

nimi, można  widzieć już tylko jako „nie-miejsca”. Marc Augé, dla którego „miejsce” 

konstruowało i było konstruowane przez to, co podmiotowe – tj. związane z narracyjnie 

budowaną tożsamością i doświadczeniem  jako przykład nie-miejsc podawał właśnie 

ciągi komunikacyjne, pokoje hotelowe itp. – w niniejszym ujęciu jego pojęcie nie-

miejsca ulega więc pewnemu odwróceniu6. Tu zwracam przede wszystkim uwagę na 

to, co zarysowuje się w horyzoncie opresyjnego,  infiltrującego doświadczenie 

podmiotowej tożsamości, globalnego dyskursu i praktyk współczesności. W przypadku 

                                              
2 H. Syrkus, Społeczne cele urbanizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984,  ss. 316-

317. 
3 G. Maciocco, Fundamental trends in city development, Springer, 2008, ss. 160-165,  R.Venturi, D. Scott 

Brown, S. Izenour, Uczyć się od Las Vegas, Karakter, Kraków 2013. 
4 T. Garnier, Une cité industrielle: étude pour la construction des villes, Massin,  Paryż 1917.  Por. M. 

Rovigatti, Tony Garnier, architetture per la città industriale, Officina Edizioni, Rzym 1985. 
5 Por. F. Lordon, Kapitalizm, niewola i pragnienie: Marks i Spinoza, Książka i Prasa, Warszawa 2012 oraz  M. 

Hardt, A. Negri, Rzecz-pospolita, Wydawnictwo Korporacji Ha!art, Kraków 2012. 
6 M. Augé,  Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności,  Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2010. 
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nie-miejsc komunikacji elektronicznej ich mnogość zaczyna obejmować nie tylko to, co 

jest offline, ale także każdy z możliwych obszarów, który nie jest interfejsem wymiany 

informacji. Uporczywość wrażenia oczekiwania i natrętnej niezmienności  intefejsu, 

który funkcjonuje offline  zaczyna określać doświadczenie wszystkich miejsc, 

przedmiotów oraz  relacji społecznych. Izolacja, jakiej doświadcza się używając maszyny 

przetwarzającej informacje, która nie może dawać efektu zdarzenia – pojawienia się 

nieoczekiwanego, które wprowadzając nowe dane zmienia stan układu – staje się 

rdzeniem doświadczenia jako takiego. Wydaje się istotne, iż wszystkie manipulacje w 

obszarze komputerowego interfejsu zakładają pewien określony sposób zawłaszczenia 

sieci relacji komunikacyjnych: jej aneksji  jako wirtualnej  inscenizacji pewnej 

performatywnej konstrukcji podmiotowości. Jej elektroniczna wersja doby 

współczesnej,  globalnej telekomunikacji cechowałaby się tym, iż owa podmiotowość 

realizowałaby się jako spójna przede wszystkim na planie swego elektronicznego 

analogonu i pokazywałaby się jako „bardziej obecna” wtedy, gdy sieciowy dostęp do 

niej jest szybszy, a zasięg oddziaływania większy. Biorąc to wszystko pod uwagę 

możemy zauważyć, jak bardzo świat doświadczenia poza interfejsem 

telekomunikacyjnego gadżetu  zaczyna nabierać cech zamknięcia i pewnej 

bezużyteczności.  Tak popularne dziś badania najdrobniejszych przejawów tzw. kultury 

materialnej mogą stanowić próbę zatrzymania  tego wycofującego się obszaru. Często 

desperackie próby nadawania  sensu materialnym pozostałościom przeszłej 

codzienności pokazują jasno, że histeryczny pęd do nie-zapominania i podkreślania 

ważności wszystkiego, co można katalogować, jest reakcją na dogłębne poczucie, iż 

świat wokół trudno legitymizuje swoją materialną obecność i aksjologiczną 

trwałość.  Sens ten budowany jest często estetycznie – nakłada się wtedy 

na  sentymentalizm, który maskuje zachłanne zagarnięcia i  wrzucanie do nurtu 

wymiany tego, co przestaje „istnieć”. Podmiot z kolei, przytłoczony materialnością, 

która nie może go zlokalizować, szuka luster i materialnych wcieleń swych działań. 

Szuka łączności z każdym możliwym wymiarem realności, aby to, co zdoła 

zaanektować,  umieścić tam, gdzie się w pelni uobecni: w przestrzeni online. 

„Bycie online” staje się w tym ujęciu figurą połączenia jako takiego – tj. obecności. 

 W przypadku infrastruktury transportowej czy komunikacyjnej, która urbanizuje 

przestrzenie rustykalne zachodzi podobny proces. Można dostrzec, iż staje się ona 

szkieletem miasta, wobec którego orientuje się dalsza zabudowa i myśl projektowa. 

Tym, co rzeczywiście istotne – „obecne” w rzeczywistości online –  są ciągi 

komunikacyjne, sieci telekomunikacyjne. Śród-miejsca w tym wypadku zaczynają 

osiągać status pewnego mniej lub bardziej zmiennego sztafażu, którego wartość często 

utożsamiona być może tylko z atrakcyjnością turystyczną. Funkcją owych śród-miejsc 

byłaby więc  artykulacja tego, co dla nich zewnętrzne: tylko na ich tle strumienie 

przepływów ludzi mogą się przecież ukazać jako szybkie i efektywne. Kiedy 

przemieszczenia i szybkość stają się probierzem wartości, to, co nie uczestniczy 

bezpośrednio w wymianie staje się residuum „zamknięcia” jako przeciwieństwa tego, 

co w niniejszym kontekście uznać można za obecne. Wydaje się, że ubocznym efektem 

szybkości przemieszczeń jest odkładający się w śród-miejscach sedyment tego, co 
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zostało przez tę szybkość wyparte7.  Stają się więc one obszarami, w których nie może 

zdarzyć się nic, co miałoby jakąkolwiek wartość dla takiego doświadczenia 

kulturowego,  którego podświadomość organizowana jest przez złudzenie, iż to, co 

nieoczekiwane i zbawienne  czyha tylko w sieci globalnej komunikacji. Oczekiwanie na 

posłannictwo Hermesa doczekało się swojej histerycznej, hiperbolicznej i nad wyraz 

tragikomicznej figuracji w globalnym społeczeństwie informatycznym, gdzie tym, co 

organizuje indywidualny i zbiorowy model reakcji jest zależność od samej nieustannej 

zmienności docierających komunikatów. Komunikatów, których źródło w dodatku 

może być całkowicie nieznane. I właśnie ów dreszcz, jaki daje możliwość otrzymania 

informacji od kogoś/czegoś nieznanego pokazuje, iż mesjanistyczne aspekty 

informacyjnego usieciowienia wydają się bardzo prominentne.  Paradoksalnie jednak 

ta nie-ważność śród-miejsc powoduje, iż nie jest trudno zwrócić na nie uwagę:  tym, co 

rzeczywiście usuwa coś w niebyt jest jego choćby pozorne dowartościowanie 

ułatwiające włączenie do bezkolizyjnego narzędziowego użycia. W przypadku 

obszarów tak nachalnie niezrozumiałych nie jest możliwe ich łatwe zaanektowanie 

przez nierefleksyjną ekonomię  współczesnego doświadczenia przestrzeni. 

 Miasto starożytne, średniowieczne czy nowożytne złożone było z punktów 

orientujących społeczne praktyki zarówno ideowo jak i przestrzennie. Katedra,  siedziba 

władzy czy rynek stanowiły wyraziste kondensacje miejskiej struktury, którą można 

opisać używając biologicznych metafor. Dwudziestowieczne przemiany miast budują 

pęknięcia, które rozrywają quasi-cielesną ciągłość. Przywołując Deleuzjański koncept 

ciała bez organów, można by – z odrobiną przesady – powiedzieć, iż te pęknięcia są 

podstawą konstrukcji, w której istotne są właśnie organy, a nie odżywiający je i 

zapewniający ciągłość organizm. Przywołajmy w tym miejscu – nieoczekiwanie – 

historię malarstwa.  Gottfried Boehm  widzi   w „pustce” międzyprzestrzeni (w obszarze 

między figurami) właściwy budulec wizualnego sensu obrazu: ruchome granice 

pomiędzy figurami i tłem powodują, iż najistotniejsze dla specyfiki obrazowości są 

struktury inwersji i przejść8.  Obraz, w  którym granice figura/tło są zawsze ruchome 

konstytuują jego „zjawiskowość” – konstruującą sens  w niewyczerpywalności tego, co 

może być tematyzowane.  Owa ruchomość granic między   tłem i figurami najlepiej 

widoczna jest od momentu, w którym malarstwo abstrakcyjne zaczęło artykułować 

molekularne elementy malarskiego budulca. Zestawmy naszą prowizoryczną 

rekonstrukcję historii rozwoju topologii miasta z przejściem od malarstwa 

figuratywnego do abstrakcyjnego. To zestawienie pokazuje, jak – na gruncie pewnych 

metafizycznych założeń – można dokonać odwrócenia aksjologii. Boehm nawiązując 

do de Saussure`a, który  nie traktując języka jako stabilnego systemu znaków z 

finalnymi intencjami znaczeniowymi  akcentował  stosunki przyległości jako 

sensotwórcze  (pozwalające na  lateralne różnicowanie się znaczenia), pokazuje,  iż w 

malarstwie, tak jak i w języku  nie ma uniwersalnego leksykonu znaczeń. Sens artykułuje 

                                              
7 V.M. Ardita,  Nuovi scenari di progetto/nuovi luoghi per la città 

contemporanea,                www.planum.net/download/veneramaria_ardita-pdf  [data dostępu: 

15.05.2015]. 
8 G. Boehm, op.cit., ss.144-171. 
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się na tle tego, co niewypowiedziane – dzięki quasi-pustce. Pustka międzyprzestrzeni 

jest właśnie budulcem wizualnego sensu obrazu, w którym granice są ruchome a 

międzyprzestrzenie niewypełnione. Czy sposoby ujęcia problematyki języka i obrazu 

właściwe dla teorii de Saussure`a i rozważań Boehma nie są próbą odpowiedzi – na 

właściwym sobie terenie – na pytania podobne do tych, które  teraz próbuję zadać na 

obszarze refleksji nad urbanistyczną praktyką projektową? 

Andrzej Wielgosz, poznański projektant, pisze: „Klasyczne pojęcia formy i funkcji 

rozumianych jako dwa aspekty tej samej wypowiedzi projektowej jakkolwiek użyteczne 

do dziś,  wyczerpują się. Oba te aspekty będą najpewniej permanentnie uzupełniane 

poprzez inne, nowe, być może nieznane jeszcze, aspekty wypowiedzi 

projektowej”9.   Na gruncie urbanistycznej praktyki projektowej, w kontekście tego 

wąskiego, zarysowanego powyżej obszaru namysłu interesowałyby mnie przynajmniej 

dwie kwestie. Po pierwsze, w jaki sposób rozumieć funkcję opisywanych wyżej tzw. 

śród-miejsc w konstrukcji miejskich obszarów współczesności? Przedstawiona powyżej 

ich prowizoryczna topografia budowana jest przez rozkład sieci (tele)komunikacyjnych. 

Jednak „śród-miejsce” jest efektem każdego układu przestrzennego, który jest 

realizacją urbanistycznego projektu,  składającego się jedynie z „obiektów” –  w 

dodatku konceptualizowanych w jakimś nieokreślonym etapie konstrukcji: w „teraz” 

projektowej abstrakcji.  Traktowanie płaszczyzny, na której wykonuje się rysunkowy 

projekt jak ekranu – szyby, przez którą obserwujemy przestrzeń i której możemy użyć 

do wykonania perspektywicznego odwzorowania powoduje, iż kategoria gruntu znika 

całkowicie w przestrzeni konceptualizowanej na wzór umiarowej siatki izotropowej 

przestrzeni. Wychodząc od  namysłu nad malarstwem warto zauważyć, iż praktyka 

malarska stara się rozwiązać kilka kwestii. Są to m.in. zagadnienia: 1) wolności w 

nieusuwalnych granicach, estetycznej i ontologicznej relacji figur do tych granic, 2) 

hierarchii figura/tło, 3) wielości w jedności, transkrypcji i konsensusu oraz 4) problem 

względności i subiektywności w nieprzekraczalnym continuum. W malarstwie pierwsze 

są: granica-rama i horyzont płaszczyzny; tak więc za intymnością, precyzją 

i materialnością pierwszego gestu malarza zawsze ukrywa się świadomość tego, co dla 

przedstawienia najdalsze (granica) lub transcendentalne (płaszczyzna). W ten sposób 

przynajmniej jedna z tendencji nowoczesnego  myślenia o  mieście: nie tyle jako o sieci 

potencjalnie wirtualizowanych powiązań horyzontalnych, ale przede wszystkim jako 

sensotwórczej materializacji  ludzkiego doświadczenia związku z gruntem (z jego 

aspektami przynależności, genezy, egzystencyjnej materialności  i  płaszczyzny 

porozumienia),  może znaleźć w malarstwie eksperymentalne pole dla swej pracy 

projektowej. Pracy zarówno teoretycznej, jak i nakierowanej na praxis. Historia 

malarstwa pokazuje tendencję, aby również na obrazie zachowywać miejsca puste, 

które próbuje się wyizolować z obszaru, który pretenduje do odgrywania roli 

„przedstawieniowego uniwersum”, nadając im eksterytorialny status. Wprowadzając 

tym samym negatywność dla jasnookreślonej propozycji –  jednocześnie tę propozycję 

efektywnie wysuwając na pierwszy plan – jeszcze dobitniej zamyka się ją w 

                                              
9 A. Wielgosz, Doświadczyć… Przestrzenie publiczne w wielkich metropoliach, 

http://www.wbc.poznan.pl/Content/307523/Experience.pdf [data dostępu: 15.05.2015]. 

http://www.wbc.poznan.pl/Content/307523/Experience.pdf
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bezpiecznym obszarze. Takie (pozornie) subwersywne działanie w stosunku do 

holistycznego ujęcia pola obrazowego waloryzuje to, co na marginesie, to co jest 

gruntem, skłaniając do zrozumienia, że horyzontem pretensji do prawomocnej 

propozycji jest pustka sensotwórczej płaszczyzny – właściwego medium obrazu, jego 

gruntu. „Krajobrazem jest to, co widzimy, gdy przestaliśmy [go] już obserwować”10 

zauważa Gilles Clément, francuski teoretyk krajobrazu – to, co jest podstawą, gruntem 

i  horyzontem jest w niejasny sposób związane z tym, co widzimy; związek ten jednak 

na pewno nie ma charakteru reprezentacji. Clément jako autor postulatu „trzeciego 

krajobrazu” tworzonego przez nieużytki, przestrzenie poprzemysłowe, wszelkie miejsca 

opuszczone, tak samo jak przez drobne obszary zarośli czy choćby trawnik na drogowej 

wysepce wydaje się jasno wskazywać kierunek refleksji związanej z próbami 

dekonstrukcji  dominującej aksjologii przestrzeni11.  Sformułowanie „trzeci krajobraz” 

posiada wyraźne odniesienia polityczne: nawiązuje przecież  do kategorii „stanu 

trzeciego”, który będąc politycznie „niczym” , mógł stać się czymkolwiek lub wszystkim. 

Zastanówmy się nad drugą istotną kwestią, która rodzi się na gruncie namysłu nad 

urbanistyczną praktyką projektową.  W świetle tego, co zostało powiedziane wcześniej, 

wydaje się, iż tym, co przede wszystkim powinno zostać przemyślane to funkcja 

projektu jako takiego. Musimy zmierzyć się wtedy z następującymi zagadnieniami. Czy 

projekt to zawsze niedoszła realizacja, „jeszcze-nie” realizacji – czy też jego rola jest 

zupełnie inna? Czy projekt jest obszarem wolności, czy też schematem, który trzeba 

będzie przezwyciężyć w realizacji? „Rozbieżność między wizją a rzeczywistością, 

tworzoną według tej wizji, stanowi w pewnej mierze wskaźnik niedoskonałości wizji” – 

takie zdanie znajdujemy w pracy Hanny Adamczewskiej Wpływ realizacji na przemiany 

planu miasta z roku 196412. Czy pół wieku później doskonałość realizacji nadal powinna 

być mierzona  jej przystawaniem do siatki projektu, a projekt nadal skłonni jesteśmy 

uznawać za udany tylko wtedy, jeśli w momencie jego powstania – zgodziwszy się,  iż 

jest on obrazem naszych oczekiwań – możemy sporządzić technologiczny scenariusz 

jego urzeczywistnienia? Venera Maria Ardita, młoda włoska badaczka, w  artykule 

o nowych miejskich „scenariuszach projektowych”  ujmuje projekt, chyba bardzo 

trafnie, jako tworzenie rozpoznawalnych obrazów, tj. „znaczących” dla doświadczenia, 

które wstępnie otwierają pole dla artykulacji tego, co najbardziej problematyczne13. W 

takim ujęciu, projekt nie jest receptą na  reorganizację obecnego stanu rzeczy, który 

należy przekroczyć, ale otwarciem pola: poniekąd zwróceniem uwagi na konkretny 

obszar, który zostaje problematyzowany właśnie przez takie „obrazy” także jako obraz 

– pole procesualnej konstytucji znaczeń,  a więc holistycznie. Całościowość nie jest tu 

rozumiana jako totalizacja; w tym ujęciu  nie jest przeciwieństwem fragmentacji.  To 

właśnie fragment, przez swoją heterogeniczność i uśpioną aktywność jest warunkiem 

całości rozumianej jako ciągły i pełny proces wymiany zabezpieczający 

niewyczerpywalność sensu. Chodzi tu o całość, której profil można zarysować 

                                              
10 G. Clément,  Thomas et le Voyageur, Albin Michel, Paryż 1999, cyt. za G. Maciocco, op.cit., s. 167. 
11 G. Clément, Manifesto del Terzo paesaggio,  Quodlibet, Macerata 2005. 
12 H. Adamczewska, Wpływ realizacji na przemiany planu miasta, Arkady, Warszawa 1964, s. 7. 
13 V. M. Ardita, op.cit. 
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posługując się  kategoriami otwarcia, zdarzenia, nadziei.   Fragmentacja (zastana) 

współczesnej przestrzeni oraz fragmentaryzacja obszaru projektowanego przez plan 

urbanistyczny nie byłyby traktowane jako zagrożenie dla tak rozumianej 

całościowości  – odsuwałaby jedynie rzekomą całościowość „tradycyjnego” 

projektowania, która w świetle tego, co powiedzieliśmy jawi się już tylko jako 

zamknięcie. Zachowanie heterogenicznych fragmentów warunkowałoby zdolność 

projektu do tworzenia, dzięki ich własnościom ekspresyjnym i relacyjnym (tj. 

tematyzującym relacje), miejsc-wydarzeń. Miejsc, w których ludzka codzienność nie 

byłaby realizacją, ale właśnie: projektowaniem. Takie  radykalne przesunięcie podmiotu 

„projektu” musi prowokować pytania o jego wymiar etyczny14. Odpowiedzialność, która 

tak naprawdę w modernizmie  zawsze była odsuwana w pozaetyczną sferę utopii, 

w takim ujęciu projektu zostaje zasymilowana przez sieć etycznych relacji ego- 

i ekologicznych. Co istotne, odpowiedzialność w takim układzie sił zyskuje wymiar 

także pozaludzki i nienormatywny. 

                                              
14 Por. P. Juskowiak, „Artykulacje”, [w:] Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie, E. Rewers (red.), 

Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014, s. 303 i n. 
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Fotografia od-miejscawia architekturę wyrywając ją 

z kontekstu jej fizycznego bytu i przenosząc w kontekst 

jej medialnej reprezentacj (Mitchell Schwarzer, Zoomscape). 

              Miejsce – opuszczone miejsce 

              W naukach społecznych i humanistycznych spotykamy różne wykładnie 

miejsca, zarówno klasyczne jak i współczesne, które podlegają nieustannym 

metamorfozom i reinterpretacjom w interdyscyplinarnym dyskursie dotyczącym 

przestrzeni. Mikołaj Madurowicz w artykule Hermeneutyka miejsca w świetle 

fenomenologii przestrzeni pisze, że miejsce jako złożony układ przedstawiane jest 

zarówno modelowo, za pomocą wyjaśniania i opisu oraz hermeneutycznie, w ramach 

rozumienia. Definiuje on zatem kategorię miejsca między innymi jako fundamentalne 

uposażenie rzeczywistości, wspólny mianownik ludzkich dążeń, instrument 

autoidentyfikacji oraz fenomen semiotyczny (Madurowicz, 2009, 51). Miejsce 

przeciwstawiane jest również nie-miejscu (Augé, 2013). Jedną z ciekawszych wykładni 

miejsca, szczególnie w kontekście rozważań dotyczących zdegradowanej architektury i 

jej metaforycznego „ożywiania”, jest ta, która odwołuje się do jej fenomenologicznego 

ujęcia, jako przestrzeni bezpośrednio doświadczanej w życiu i przeżyciu człowieka (zob. 

np. Dziuban, 2014, 139-178). W takim ujęciu miejsce przede wszystkim konstytuuje 

istota ludzka i vice versa. Ta wzajemna zależność miejsca i człowieka wydaje się być 

niepodważalna. Istotę obu stanowi wzajemne współistnienie i współformowanie; ludzie 

żyją w miejscach i poprzez miejsca, podobnie jak miejsca istnieją dzięki człowiekowi 

(Por. Buczyńska-Garewicz, 2006). Problematyczna wydaje się wobec tego kwestia 

opuszczonej, zapomnianej i zdegradowanej architektury, która ulega stopniowemu 

procesowi rozkładu i ruinizacji. Czy wciąż pozostaje ona miejscem, czy staje się jedynie 

punktem na mapie miasta „niewidzialnym” dla większości jego mieszkańców? 

Najczęściej mamy do czynienia z tą drugą sytuacją. Nie ulega wątpliwości, że dla władz 

miejskich i deweloperów to przede wszystkim miejsca niczyje, dzikie, patologiczne, 

dysfunkcyjne, nieproduktywne. W potocznej wyobraźni funkcjonują również jako 

miejsca niebezpieczne, tajemnicze, nie-ludzkie. 

              Konstytuując miejsce (w tym wypadku projektując i tworząc budynek) 

obdarzamy jakiś wycinek przestrzeni zaufaniem, znaczeniem i wartością, 

wyodrębniamy dane miejsce z przestrzeni oswajając fizyczne i duchowe otoczenie, 

włączając w obręb rozpoznanego środowiska kolejne fragmenty rzeczywistości 

i rozgraniczając swoje od obcego. Madurowicz podkreśla również niezwykle ważny dla 

poniższych rozważań aspekt nazywania miejsca: 

O intencyjności miejsca przesądza jego imię: według W. Toporowa przestrzeń, 

która nie została opisana, jest pozbawiona informacji, a imię deleguje świadomość 
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czytelnika tekstu kultury (tutaj: miejsca) do okoliczności zakładania miejsca, jego 

przeznaczenia, które poniekąd jest projektowane przez nazwę; według J. Łotmana i B. 

Uspieńskiego intencyjność przekształca strukturalnie „otwarty” świat realiów w 

„zamknięty” świat imion; według J. Tischnera z kolei, imię wydobywa szczególny 

moment aksjologiczny, określający egzystencję ludzką (Madurowicz, 2009, 53). 

Miejsce obdarzone imieniem jest zatem przestrzenną jednostką znaczeniową, o 

jego znaczeniu przesądza bowiem kontekst powstania i funkcjonowania. Imię miejsca 

to konkretna fabuła doświadczenia i indywidualna treść. Miejsce, które zanika 

kulturowo, staje się zatem, jak chce Aleksandra Kunce, nienazwane (podkr. M.N.), 

każde, żadne, wieczne, puste (Kunce, 2007, ….). Tim Edensor w swoich rozważaniach 

dotyczących ruin postindustrialnych w wielu miejscach podkreśla, że zdegradowana 

architektura jest pozbawiona przede wszystkim funkcji, znaczenia i imienia (Edensor, 

2005a, 2005b). Pod wieloma względami przypomina zatem śmieć, o którym czytamy 

w Filozofii i genius loci. Śmieć wywodzi się bowiem zawsze z jakiejś substancji, która 

poprzez techniczną obróbkę zyskała „szlif” kulturowy i weszła w skład kultury. Gdy tylko 

jednak utraciła ten „szlif” lub przestała być potrzebna zostaje wyrzucona (Symotiuk, 

1997, 77), w omawianym tu przypadku – symbolicznie „wymazana” z oficjalnej polityki 

i kultury miejskiej. Opuszczone miejsca, które stanowią cele swoistych „pielgrzymek” 

miejskich eksploratorów to przede wszystkim pozostałości industrialnych przestrzeni 

fabryk, nieużywane tunele, mosty, kopalnie, opuszczone domy mieszkalne, świątynie i 

szpitale, które wpisywały się niegdyś w estetykę i ład urbanistyczny miasta, dziś 

natomiast stanowią problematyczny odpad, niszczący estetykę odnawianych środowisk 

miejskich i wprowadzający element chaosu. Nie oznacza to oczywiście, że społeczny 

porządek nie jest konieczny, ale zdyscyplinowane i estetyzowane praktyki przestrzenne 

wymagane przez komercyjne i biurokratyczne reżimy przekształcające współczesne 

miasta w królestwa inwigilacji, konsumpcji i zamieszkiwania według ściśle określonych 

reguł, stały się w obecnych czasach zbyt dominujące. Zrujnowane i opuszczone budynki 

podważają natomiast te regulacje w sposób funkcjonalny i symboliczny. Gdy 

przekraczamy granicę takich miejsc, wkraczamy jednocześnie w sferę, której miarą nie 

jest jedynie ich fizyczne odosobnienie, ale pewna kontekstowa niezależność ich 

bytowania. 

Eksploracja – aktywacja? 

Możemy jeszcze dodać, że miejsca opuszczone, zapomniane to miejsca 

w szczególny sposób „zerwane”, ale jednak czekające na jakąś kontynuację lub „re-

aktywację”. Odpowiedzią na to jest z pewnością miejska eksploracja. Miniona dekada 

to bowiem okres, w którym popularność fotografowania i filmowania opuszczonych 

miejsc znacząco wzrosła. Nawiązując do słów Matthew Christophera, jednego z 

amerykańskich fotografów ponowoczesnych ruin, możliwość znalezienia 

interesującego miejsca poprzez Internet oraz dostępność i łatwość obsługi fotografii 

cyfrowej spowodowały, że zainteresowanie tematem jest zdecydowanie większe niż 

kilka lat temu. Miejska eksploracja, która stanowiła jeszcze pod koniec XX wieku 

niszowe hobby, zyskała współcześnie miano modnego zajęcia czasu wolnego 
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(Christopher, 2012). Intencją miejskich eksploratorów, którzy poszukują, odwiedzają, 

fotografują i katalogują zrujnowaną architekturę jest przede wszystkim ocalić to, co w 

niedługim czasie ulegnie całkowitemu rozpadowi oraz przywrócić zdegradowanym 

miejscom ich spektakularne, lecz mocno niejednoznaczne piękno. Kieruje nimi 

szczególne pragnienie odnalezienia miejsc ukrytych, nieznanych, zapomnianych, w 

których widzą znaczący potencjał estetyczny. Podobnie, jak Tadeusz Sławek 

w artykule Miasto. Próba zrozumienia, wydają się być przekonani, że w każdym mieście 

są dwa miasta. Jedno, w którym życie i poruszanie się jest ściśle uregulowane 

administracyjno-komunikacyjnymi dyrektywami oraz ukryte, które dojrzeć można 

jedynie dzięki bardzo uważnemu spojrzeniu. W tym drugim przypadku powyższe 

regulacje ulegają znamiennym przemianom (Sławek, 2010, 23). Ruiny podważają 

bowiem normatywne uprzestrzennienie rzeczy, praktyk i ludzi. Stwarzają również nowe 

możliwości doświadczenia (szczególnie zmysłowego) dla „uregulowanych miejskich 

ciał”, oferując alternatywne estetyki dotyczące tego, w jaki sposób i gdzie rzeczy 

powinny się znajdować oraz znosząc granicę pomiędzy tym, co zewnętrzne i 

wewnętrzne, ludzkie i nie-ludzkie. 

Zach Fein w artykule The Aesthetic of Decay próbuje dowieść, że jedynym 

medium, które może udźwignąć ciężar ruiny oraz odpowiedzieć na podstawowe 

pytanie związane z jej estetycznym wymiarem jest właśnie fotografia, gdyż właściwie 

jako jedyna posiada odpowiedni warsztat metodologiczny. Dlatego eksploracja 

opuszczonych miejsc przy pomocy tego medium jest kolejnym poziomem eksploracji 

właściwej, jej nadbudową. Dlatego właściwie nie istnieje współcześnie miejska 

eksploracja bez czynności fotografowania – niegdyś niszowe, alternatywne 

doświadczenie eksploracji miejskich ruin, zostało zastąpione eksploracją jako 

doświadczeniem typowo wizualnym (Fein, 2011, 19-20). W wyniku tej szczególnej 

praktyki stanowiącej konstytutywny element współczesnej ruinofilii (zob. np. Boym, 

2010), powstają dziesiątki cyfrowych archiwów zawierających tysiące fotografii 

opuszczonej architektury1. Fotografowie eksploratorzy zaś tłumaczą, że jako jedyni 

pokazują to miejsce takie jakim jest ono w rzeczywistości, co  jest jednak kwestią dość 

wątpliwą. 

Aktywacja – interwencja? 

Naczelna reguła postępowania eksploratorów, „zrób jedynie zdjęcie, zostaw 

tylko odcisk butów” (take only photographs, leave only footprints), zakłada, że ta 

szczególna aktywacja nie powinna zmieniać opuszczonego miejsca w jego materialnym 

wymiarze. Możemy ją zatem nazwać „aktywacją bez interwencji”, która polega przede 

wszystkim na wywołaniu osobliwego, estetycznego „poruszenia”, wynikającego z 

                                              
1 Najbardziej popularne polskie strony internetowe edytowane przez miejskich eksploratorów to: 

Opuszczone.com (http://www.opuszczone.com), Trójmiejska Grupa Eksploracyjna (http://3ge.pl), Urbex 

Polska, Double Penetration Urban Exploration Team (http://dpuet.blogspot.com), Deadzone.pl 

(http://www.deadzone.pl), Fotokomórka (http://fotokomorka.com) oraz In-Dust-Real (http://www.in-

dust-real.pl). 

http://fotokomorka.com/
http://www.in-dust-real.pl/
http://www.in-dust-real.pl/


Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here. 

  „Kultura i Historia” nr 30/2016 

ISSN 1642-9826 
143 

kontemplacji obrazu przestrzeni potocznie uznanej za anty-estetyczną. Na to 

poruszenie ma niewątpliwie wpływ specyficzna aura zdegradowanej architektury. Nie 

chodzi tu oczywiście o konkretne przedmioty, budynki czy historyczne zdarzenia 

związane z danym miejscem, które, jak zaznacza Ilja Kabakow, wymagają 

szczegółowych badań (Kabakov, 2010, 348). Chodzi raczej o to, że każde z 

opuszczonych miejsc ma swoją szczególną historyczną „głębię”. Mówimy to zatem nie 

tyle o aktywizacji pamięci, która przesądza o wielowarstwowości i wielogłosowości 

miejsca, lecz o aktywizacji wyobraźni, 

która potrafi te wszystkie warstwy pamięci odtworzyć i połączyć. 

Oznacza to, że poza tym, co materialne, co wyryte w kamieniu lub 

metalu, w czymś twardym i trwałym (tu: w czymś rozkładającym się i 

nietrwałym, czyli w ruinie – przyp. M.N.), istnieje coś jeszcze, coś 

niepochwytnego, duchowego, jakaś atmosfera, która przenika 

miejsce…(ibidem, 348-349). 

Jednostkowa wyobraźnia obejmuje nie tylko to, co widzimy w ruinie, ale przede 

wszystkim to, czego w niej nie widzimy. Obejmuje przede wszystkim nie to, co było, ale 

to, co jest, czyli wszystkie przerwy, pustki, braki, przestrzenie między porzuconymi w 

niej rzeczami. Obrazy tej architektury to przecież najczęściej obrazy jej poszczególnych 

części i, głównie wewnętrznych, detali. Ruina, przestrzeń, która bytuje bardziej we 

fragmentach niż w całości, upodabnia się w ten sposób do szczególnego dzieła sztuki, 

o którym w następujący sposób pisze Luigi Pareyson w Estetyce formatywności: 

Jeżeli całość wynika z części złącznych po to, aby ją 

skonstruować, to można stwierdzić, że w dziele sztuki całość jest istotna 

i nic nie jest obojętne albo mniej ważne: nie ma w nim nic 

partykularnego, co można by było zaniedbać, nie ma żadnego zbędnego 

drobiazgu, ani żadnej pozbawionej racji bytu błahostki, a nawet 

najmniejsze wgłębienie okazuje się niezbędne dla efektu, czyli dla samej 

egzystencji dzieła (Pareyson, 2009, 125). 

Prawdziwie przenikliwe spojrzenie, zdolne do uchwycenia każdego odcienia, nie 

tylko powinno kontemplować to, co szczególne samo w sobie, ale ma to, co szczególne 

wprowadzać między spojrzenia innych „i to nie tylko dla wzmocnienia efektu, dzięki 

temu, że nikt wcześniej tego nie próbował…” (ibidem, 126). Na tym dokładnie polega 

fotografowanie zniszczonej, rozpadającej się architektury i udostępnianie jej 

multiplikowanych obrazów na publicznych domenach internetowych wywołujących 

„estetyczne poruszenie” widzów. 

W przestrzeni uporządkowanej i uregulowanej ograniczenia są jasno 

wyznaczone. Bycie w miejscu oznacza zatem rozpoznanie granic strukturalnych 

i znaczeniowych. Jak długo ograniczenia są respektowane, tak długo utrzymywane jest 

znaczenie przestrzeni jako czegoś produktywnego. W ten sposób przestrzeń miejska 

staje się udomowiona poprzez rozpoznanie znaczeń nadanych tej przestrzeni. Jeśli 

określona przestrzeń jest uznawana za produktywną, to przestrzeń, która 
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kruszy/rozmywa te granice oznaczona zostanie jako nie nadająca się do użytku lub w 

jakiś inny sposób zbyteczna. Ruina jest, z jednej strony, szczególną przestrzenią 

marginalną, tymczasową, do czego odsyła nas między innymi koncepcja vanitas, z 

drugiej zaś jednocześnie w szczególny sposób funkcjonuje poza czasem 

(Nieszczerzewska, 2015, 68-79). Tak przynajmniej nazywają ją eksploratorzy, próbujący 

„filozoficznie” uzasadnić potrzebę odkrywania zdegradowanej architektury i 

jednoczesnego udostępniania jej innym. Eksplorowanie i fotografowanie miejsc 

opuszczonych w przestrzeni miasta wiąże się, jak czytamy w albumie Beauty in Decay, 

z poszukiwaniem odpowiedniego miejsca do medytacji i kontemplacji, przestrzeni 

istniejących poza czasem życia miasta i jednocześnie poza klasycznie pojętym 

miejscem, rozumianym jako punkt na mentalnej mapie codziennych aktywności 

użytkowników miejskiej przestrzeni. Ruina, jako przestrzeń ciszy i metafora 

współczesnych marności, idealnie spełnia swoje zadanie. Nie bez powodu zatem 

Michael Roth twierdzi, że tylko w świecie zsekularyzowanym – a w takim, jak się wydaje, 

obecnie żyjemy – ruiny mogą stać się obiektem uznanym za przedmiot fascynacji i 

kontemplacji (za Hell i Schönle, 2010, 5). 

Estetyczne poruszenie widoczne jest nie tylko w wypowiedziach miejskich 

eksploratorów, ale przede wszystkim w komentarzach przypadkowych bądź celowych 

widzów. Zupełnie inaczej bowiem doświadczają zrujnowanego miejsca eksploratorzy, 

którzy przebywają w nim cieleśnie, wkraczając w labirynt przestrzeni i znaczenia, inaczej 

zaś widzowie, obserwatorzy obrazu, który stanowi w pewnym stopniu zapośredniczenie 

tego doświadczenia. Mając do czynienia tylko z fotografią, skupiają się oni jedynie na 

wizualnych aspektach doświadczenia (lub wizualnych i dźwiękowych, jak ma to miejsce 

w przypadku obrazów ruchomych)2. Obok jednoznacznego zachwytu nad formalną 

stroną obrazu, niemal w każdym przypadku pojawiają się w komentarzach mniej lub 

bardziej rozwinięte rozważania na temat ruiny, które zawierają w sobie refleksję nad 

historią, ujęciem i naturą chwili, zdarzeniem, przemijaniem, znaczeniem przeszłości i jej 

wpływu na to, co obecne oraz tego, co być może nastąpi. Nie bez powodu Edward 

Casey usytuował miejsce jako kategorię teraźniejszą w triadzie – obok pamięci jako 

kategorii przeszłej i wyobraźni jako kategorii przyszłej (zob. Madurowicz, 2010, 54). 

Podobne stwierdzenie odnajdujemy również u Svetlany Boym, która pisze, że ruiny 

zmuszają nas do zastanowienia się nad tym, jak mogła wyglądać przeszłość, oraz jak 

może wyglądać przyszłość, która jeszcze nie nadeszła, kusząc nas i zwodząc utopijną 

nadzieją ucieczki od nieodwracalności upływu czasu (Boym, 2010, 58). 

Aktywacja bez interwencji oznacza również próbę 

odzyskiwania/nadawania genius loci opuszczonemu miejscu za pomocą sekwencji 

obrazów i towarzyszących im narracjom. Miejsce jest przecież nie tylko domeną 

rozumienia i poznania, ale również środowiskiem istnienia aksjologicznego. Każde 

miejsce ma bowiem swego „ducha opiekuńczego”. W omawianej tu praktyce, rolę 

„ducha opiekuńczego” mają spełnić tysiące cyfrowych fotografii, które pozostaną 

                                              
2 Przykład jednego z dźwiękowo-obrazowych projektów dotyczących opuszczonych miejsc autorstwa 

Petera Anderssona dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=xbx6aXhocew [dostęp 

URL: 11.10.2015]. 

https://www.youtube.com/watch?v=xbx6aXhocew
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również wtedy, gdy samo miejsce, budynek, zniknie z powierzchni ziemi. Widzimy 

zatem, że współcześnie pojęcie to przechodzi swoistą „technologiczną ewolucję”. Ewa 

Rewers tak o tym pisze: 

(…)  pod wpływem marketingowych pokus genius loci (…) 

przechodzi na naszych oczach ewolucję. Oddala się od świata przyrody, 

który był jego początkiem i „domem”, zbliżając się zarazem do świata 

technologii, wprowadzając do miejsc opuszczonych przez „ducha” jego 

kopie, lub – co bardziej mnie interesuje – niewidzialnych „strażników” 

miejsc (Rewers, 2010, 94). 

Przejście od uniwersalistycznego i obiektywistycznego ujmowania miejsca jako punktu 

w systemach kartograficzno-matematycznych (a takim jest z pewnością zdegradowana, 

nieużywana architektura) do odkrywania miejsca jako fragmentu ludzkiego 

doświadczenia wprowadza nas również w problematykę interakcji. Miejsce traktowane 

jest w tym przypadku jako spotkanie (Madurowicz, 2010, 54). Poruszenie widzów 

pokazuje, że to spotkanie na gruncie wizualnym domaga się natychmiastowego 

określenia naszego stosunku do ruiny i nadania jej określonej wartości. Wydaje się 

bowiem, że ruina to jedno z niewielu miejsc, wobec którego nie udaje się pozostać 

obojętnym. Zanika również anonimowość zdegradowanego i zapomnianego miejsca, 

ponieważ ponownie nadawane jest mu imię. Autorzy zdjęcia przywołują czasem 

oryginalną nazwę budynku, albo wymyślają nową, własną (ta ostatnia praktyka, bardzo 

rozpowszechniona wśród miejskich eksploratorów ma również na celu ochronę danego 

miejsca przed wandalami i przypadkowymi ciekawskimi). W wielu narracjach 

towarzyszącym fotografiom dopisuje się im również nową, indywidualną, zmyśloną 

historię. 

Interwencja – estetyzacja? 

Ujawnia się tu jeszcze jeden ciekawy wątek, czyli próba estetyzacji śmierci, 

w odniesieniu do zaniku i degradacji miejsca. Fotografie opuszczonych miejsc wpisują 

się bowiem w pewnym sensie w nurt fotografii mortualnej, przez który Tomasz Ferenc 

rozumie „wszelkie zdjęcia bezpośrednio ukazujące śmierć oraz wszystkie pozostałe, 

które nabierają takiego charakteru ze względu na kontekst ich wykorzystania” (Ferenc, 

2005, 79). Artykuł Odrzucony język fotografii mortualnej traktuje oczywiście o zdjęciach 

pośmiertnych, funeralnych i reporterskich wykonywanych ludziom, wiele aspektów 

tego nurtu odnaleźć możemy jednakże również w przypadku fotografii zrujnowanych 

budynków. 

Gdy z naszej kultury zniknęła jako pewnik wizja życia po śmierci, 

pojawił się nowy rodzaj nieśmiertelności celuloidowej, zaś obecnie coraz 

częściej cyfrowej. (…) Antropologia przemijania, jak moglibyśmy ją 

określić, byłaby zatem poszukiwaniem tego, w jaki sposób obrazy 

fotograficzne odzwierciedlają nasz stosunek do śmierci. Zarówno ze 

względu na to, co ukazują, jak i to, czego na nich nie ma, co nie jest 



Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here. 

  „Kultura i Historia” nr 30/2016 

ISSN 1642-9826 
146 

fotografowane lub ukrywane przez kanały dystrybuujące zdjęcia 

(ibidem, 83). 

Obrazy będące efektem miejskiej eksploracji powstają bowiem w wyniku działań 

artystycznych eksplorujących w fotografii wątek straty, w tym wypadku śmierci miejsca, 

przyjmując oczywiście, że coś takiego w ogóle nastąpiło. Podkreślają to również sami 

miejscy eksploratorzy. Wspomniany już Matthew Christopher pisze, że fotografowanie 

ruin dotyczy z całą pewnością estetyzacji śmierci. Oczywiście może pojawić się 

argument, że w opuszczonych budynkach istnieje życie, np. w postaci fauny i flory, i 

dlatego możemy nazwać je przestrzeniami przechodzącymi swoisty proces przemiany, 

ale kluczowym elementem jest fakt, że to, do czego zostały stworzone, czyli ludzka 

egzystencja, już w nich nie istnieje. Podobne procesy, chemiczne i biologiczne 

zachodzą również w martwym ludzkim ciele, a przecież nikt nie uznaje go za żyjące. 

Christopher Woodward w książce In Ruins również przywołuje mortualną symbolikę 

ruiny i pisze, że w chrześcijaństwie ruina długo symbolizowała rozkład ciała, 

postrzegany jako wstęp do zmartwychwstania i otrzymania ciała nowego, tym razem 

wiecznego. Ruiny architektoniczne stanowiły zatem doskonałą wizualizację tego 

procesu. Często bowiem przyrównywano je do szkieletu, pozostałości cielesnych. Im 

wspanialszy gmach, który uległ destrukcji, tym skuteczniej jego szkielet przywoływał na 

myśl jałowość ludzkich działań i potęgę metafory życia na ziemi jako marności 

(Woodward, 2002, 89). Konceptualizacja śmierci w odniesieniu do ruiny charakteryzuje 

zatem większą część dyskursu dotyczącego ruiny oraz fotografii opuszczonej 

architektury. Jak czytamy bowiem w Lapsus imaginis, nie istnieje taki obraz, który nie 

dotyczyłby zniszczenia i przetrwania, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z obrazem ruin. 

Obraz ruin mówi nam prawdę o każdym innym obrazie, zaświadcza bowiem o 

zagadkowej relacji między śmiercią a przetrwaniem, utratą a życiem, zniszczeniem a 

zachowaniem, żałobą a pamięcią (Cadava, 2013, 1). 

Przykładem takiej estetyzacji może być projekt artystyczny Waldemara 

Śliwczyńskiego zatytułowany Topografia ciszy. Ascetyczne, czarno-białe zdjęcia 

zrujnowanych i zapomnianych polskich dworów, sfotografowanych niemal zawsze z 

identycznej, zewnętrznej perspektywy, niczym portrety en-face, sytuują się blisko 

klasycznej fotografii dokumentalnej. Odnajdujemy tu z pewnością pragnienie wierności 

ukazania twarzy, dążenie do realizmu, które cechowało proces wykonywania masek 

pośmiertnych w okresie późnego średniowiecza (o czym pisał m.in. Philip Ariès). Każda 

fotografia jest podpisana, miejsce posiada zatem w tym przypadku swoje autentyczne 

imię, co pozwala usytuować zdjęcia Śliwczyńskiego na pograniczu fotografii 

artystycznej i dokumentalnej. Poruszenie widza wywołane jest przede wszystkim przez 

wizualny kontakt z obrazem stylizowanym na starą fotografię. Jak komentuje to 

Wojciech Wilczyk: 

Nie rezygnując z estetycznych walorów czarno-białej technologii 

rejestracji obrazu, sposób podejścia do eksplorowanego tematu ma tutaj 

charakter planowo sporządzonej dokumentacji. Każdy z wybranych do 

publikacji kadrów posiada spory potencjał wizualnej atrakcyjności, który 
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nawet dla odbiorcy nieoswojonego z fotograficznymi konwencjami 

będzie całkowicie czytelny. Ale przecież nie tylko o przyjemność 

patrzenia tutaj idzie… (Wilczyk, 2012, 008) 

Nie tyko fotografie Śliwczyńskiego, ale również prace innych miejskich 

eksploratorów, którzy nie są zawodowymi artystami, odczytujemy przede wszystkim 

jako serie o egzystencjalnym wydźwięku, których tematem jest po prostu przemijanie, 

o czym świadczą przede wszystkim komentarze odbiorców tych obrazów. Odnajdujemy 

w nich przede wszystkim zachwyt nad fragmentarycznym pięknem zrujnowanej 

architektury, wymiennie nazywanym wzniosłością, ale również troskę o kondycję 

danego miejsca i jego niepewną przyszłość, niepokój wynikający z rozważań nad 

nietrwałością materii, kruchością egzystencji, a w konsekwencji nieuchronną fascynację 

jej kształtem. 

Estetyzacja – inscenizacja? 

Obrazy zdegradowanej architektury poruszają, bowiem miejsca opowiadają na 

nich swoje własne historie, które najczęściej nie mają nic wspólnego z ich prawdziwymi 

losami. Jak pisał Friedrich Dürrenmatt, 

dokumenty zeznają, nie one musza tłumaczyć się przed nami, ale 

my przed nimi. Pytają, oskarżają, świadczą o człowieku, o jego żądzach, 

o samotności, o jego możliwościach i dążeniach. Wstrząsają tym, co 

pokazują. Jesteśmy wydani na ich łup i dobrze, że tak się dzieje (…) także 

rzeczywistość trzeba kształtować, jeśli chce się ją zmusić do mówienia 

(cyt. za Kostołowska, 2012, 010-011). 

Ostatnie zdanie brzmi szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę ten przypadek 

fotografii opuszczonych miejsc, gdy poruszający/wstrząsający/estetyzujący efekt jest 

następstwem różnych praktyk inscenizacyjnych. Przede wszystkim mowa tu o różnych 

praktykach zmieniania i ulepszania fotografii zrujnowanej architektury. 

Najpopularniejsze wydaje się wykorzystywanie programów cyfrowych, szczególnie 

„poprawianie” obrazu dzięki technice High Dynamic Range3. Zastosowanie tej techniki, 

niemalże obowiązkowe wśród fotografów eksploratorów, wzbudza jednak wiele 

wątpliwości i prowokuje następujące pytania obecne również w dyskursie dotyczącym 

miejskiej eksploracji: 1) czy fotografie opuszczonych budynków to sztuka, czy kicz i 

tandeta? 2) czy mamy tu do czynienia z fotografią miejsca, czy jednak komputerowym 

oszustwem? 3) czy fotografowanie i archiwizowanie zdegradowanej architektury 

wymaga zaawansowanej i profesjonalnej wiedzy, czy jest to raczej zabawa dla 

amatorów? Zdjęcia HDR mają mnóstwo miłośników i tyle samo przeciwników. Technika 

HDR polega na połączeniu kilku ujęć tej samej sceny, naświetlanych w różny sposób, 

                                              
3 Na temat techniki HDR zobacz: http://www.digitaltrends.com/how-to/what-is-hdr-beginners-guide-

to-high-dynamic-range-photography/, http://www.stuckincustoms.com/hdr-

tutorial/, http://www.howtogeek.com/64320/htg-explains-what-is-hdr-photography-and-how-can-i-

use-it/, [dostęp URL: 11.10.2015]. 

http://www.digitaltrends.com/how-to/what-is-hdr-beginners-guide-to-high-dynamic-range-photography/
http://www.digitaltrends.com/how-to/what-is-hdr-beginners-guide-to-high-dynamic-range-photography/
http://www.stuckincustoms.com/hdr-tutorial/
http://www.stuckincustoms.com/hdr-tutorial/
http://www.howtogeek.com/64320/htg-explains-what-is-hdr-photography-and-how-can-i-use-it/
http://www.howtogeek.com/64320/htg-explains-what-is-hdr-photography-and-how-can-i-use-it/
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tak aby na poszczególnych klatkach zarejestrowane zostały poprawnie wszystkie 

zakresy, od świateł do cieni. Jej możliwości prowokują również fotografów do 

własnoręcznego tworzenia scenografii w zastanej przestrzeni i tym samym 

dodatkowego „upiększania” i „aktywacji” zrujnowanej przestrzeni. W tym drugim 

przypadku naruszona zostaje jednakże podstawowa zasada miejskiej eksploracji, którą 

jest brak jakiejkolwiek fizycznej interwencji w opuszczony budynek. Fotografie 

opuszczonej architektury są w dużej mierze inscenizowane również dlatego, że tego 

życzą sobie ich widzowie. Pisze o tym, chociaż w innym kontekście, Hans Belting: 

Chętniej spotykamy w zdjęciu taki świat, który jako obraz został 

kunsztownie zainscenizowany. Tymczasem przestało to być już 

wyłącznie strategią artystyczną, ale zaczęło też odpowiadać 

schematowi percepcji, stosowanemu dzisiaj przez widzów w obliczu 

wystawionego zdjęcia. Widzowie chcą w nim odkryć zagadkę, która 

wymyka się szybkiej i powierzchownej percepcji, na którą skazani są 

gdzie indziej (Belting, 2012, 265). 

W kontekście rozważań na temat ruin niezwykle wymownie brzmią kolejne słowa 

autora Antropologii obrazu, mówiące o tym, że obraz fotograficzny pełni w tym 

wypadku nie tyle rolę dokumentu, ile wspomnienia już niemal zagubionego 

i hermetycznego sensu świata. Zdjęcie opuszczonego budynku zdecydowanie 

wypełnia tę funkcję na dwa podane przez Beltinga sposoby: wykonując teatralny gest, 

albo wciągając przypadkowy motyw, fragment ruiny, w niezwykłe spojrzenie (ibidem, 

265). 

Inscenizacja – „pornografizacja”? 

W tym miejscu warto również przywołać kwestię tak zwanej „pornograficzności” 

związanej z ukazywaniem zdegradowanej architektury. Chodzi tu przede wszystkim o 

anglojęzyczną frazę „ruin porn”, która zrobiła swoistą karierę we współczesnym, przede 

wszystkim internetowym dyskursie na temat ponowoczesnych ruin. Jako jej autora 

podaje się Jamesa Griffioena, który użył sformułowania „ruin porn” krytykując 

dziennikarzy nagminnie i bez żadnego uzasadnienia wykorzystujących fotografie 

zrujnowanej architektury Detroit do zobrazowania ogólnoświatowego kryzysu 

finansowego w 2008 roku, ignorujących jednocześnie długą historię i przyczyny upadku 

samego Detroit. W ślad za Griffioenem poszli inni krytycy podkreślając oderwany od 

pierwotnego kontekstu, „wyzyskujący” charakter oraz sposób użycia tych obrazów 

(stąd porównanie do pornografii). Używana zarówno przez krytyków, dziennikarzy, 

blogerów oraz samych fotografów – miejskich eksploratorów metafora przywołuje 

przede wszystkim perspektywę indywidualistycznego spojrzenia, patrzenie na miejską 

i poprzemysłową ruinizację z sensacyjnego i czysto emocjonalnego punktu widzenia. 

To wszystko prowadzi, zdaniem krytyków, do „popełniania swoistego grzechu 

estetyzowania nędzy, upadku i śmierci miejsca” (Polter, 2013). 
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Problem ten porusza również Ian Ference, fotograf, historyk i eseista, próbując 

wyjaśnić różnice pomiędzy fotografowaniem opuszczonych miejsc, a tak zwaną 

„pornograficznością ruin”. Z tą drugą mamy do czynienia wówczas, gdy obcujemy z 

tym rodzajem obrazów zdegradowanej architektury, który jest eksploatacyjny, 

wyzyskujący i sensacyjny zaś opuszczone budynki traktowane są tu jedynie jako obiekty 

voyerystycznej przyjemności. W każdym z tych przypadków estetyczne i emocjonalne 

poruszenie widza wywołane jest efektem swoistej inscenizacji. Zdaniem Ference’a 

możemy wyróżnić wspólne cechy tego rodzaju „pornograficzności” (Ference, 2011). 

Przede wszystkim pokazywanie architektury jedynie częściowo, wykorzystywanie 

poszczególnych fragmentów miejsca, aby podkreślić tak zwaną atmosferę, czy 

wywołać w widzu swoiste uczucie grozy. Celowe pomijanie historii miejsca 

sprawia, że brakuje tu zdecydowanie neutralnego punktu widzenia. Fotograf lub 

reżyser sztucznie podkreśla wybrane przez siebie fragmenty ruiny oraz skupia się 

na jednym aspekcie, przede wszystkim teraźniejszym. Co za tym idzie, wielu 

fotografów eksploratorów podaje błędny lub celowo sfałszowany kontekst 

historyczny. Inną, ważną i powszechnie stosowaną praktyką inscenizacyjną 

jest portretowanie poszczególnych przedmiotów znajdujących się w opuszczonym 

budynku (np. „wszechobecny” wózek inwalidzki, manekiny, lalki, puste szklane 

naczynia), które najczęściej zostały celowo umieszczone w kadrze dla „podrasowania” 

estetycznego efektu (na marginesie można dodać, że właśnie takie zdjęcia spotykają 

się najczęściej z największym aplauzem widzów). Ostatnią, łatwą do wyszczególnienia 

cechą jest próba „przestylizowania” fotografii w celu uzyskania melodramatycznego 

efektu. Kadry i budynki wybierane są wówczas tak, aby od samego początku 

manipulować wrażliwością i empatią widzów. Jako przykłady Ference podaje 

fotografie opuszczonych budynków, na ścianach których widnieje napis wykonany 

sprayem „God Has Left Detroit” („Bóg opuścił Detroit”) 
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Autor: Thomas Hawk. 

Źródło: Flickr.com (CC BY-NC 2.0)4. 

Zakończenie 

Miejska eksploracja oznacza ponowne spotkanie człowieka z anonimową, 

zdegradowaną przestrzenią, które w jakiś sposób przywraca jej status doświadczanego 

miejsca. Między człowiekiem a opuszczonym i zapomnianym miejscem zachodzi 

wówczas jakaś relacja, zarówno egzystencjalna, jak i metafizyczna, nawet jeśli oznacza 

ona jedynie wizualny kontakt i fascynację obrazem ruiny. Nawiązując do słów Eduardo 

Cadavy, fotografie opuszczonych miejsc, które mogą być postrzegane jako „estetyczna 

aktywacja” zdegradowanej architektury, to obrazy „(z) ruin”, czyli złożone z ruin, 

należące do ruin, wychodzące od ruin i próbujące w jakiś sposób mówić o ruinach 

(Cadava, op. cit., 2). Fotografowie – eksploratorzy starają się pokazać, że w 

zdegradowanej architekturze istnieje coś niematerialnego, nierozpoznawalnego na 

pierwszy rzut oka, irracjonalnego. Coś, co w każdej chwili może zostać re-aktywowane, 

wskrzeszone, przywołane chociażby do wirtualnego życia. Ich intencją jest zatem 

ukazanie, że konkretnym miejscu skupiają się liczne kulturowe „warstwy”, nakładają się 

na siebie różne obrazy, które odczuwamy. Każdy z widzów może odbierać obraz 

konkretnej ruiny w odmienny sposób, każdy może wyobrazić sobie coś innego. 

                                              
4 https://www.flickr.com/photos/thomashawk/8290328127  

https://www.flickr.com/photos/thomashawk/8290328127
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Alicja Głutkowska-Polniak: Moda jako przejaw miejskiego stylu życia 
  

Abstrakt: 

Moda od zawsze koncentrowała się wokół wielkich miast, nadając „styl” życiu 

człowieka. Pod pojęciem „styl” kryje się zarówno sposób funkcjonowania człowieka w 

mieście, jak i wizerunek, który chce wytworzyć sobą – ubiorem, zachowaniem, 

przedmiotami, którymi się otacza. Właściwie każdy szczegół „stylizowania” staje się 

współcześnie niezwykle istotny a styl pełni rolę projektu estetycznego. Moda nie 

dotyczy wyłącznie stroju i ciała, ale jest zjawiskiem szerszym, procesem, który 

podporządkowuje sobie życie w mieście. Moda silnie skorelowana jest z 

nowoczesnością, miejski styl życia dotyczy nowoczesnych miast, szybkiego tempa, w 

jakim się w nich żyje i permanentnych zmian. Cechy te są zarazem atrybutami mody 

jako zjawiska, którego jedyną stałą własnością jest zmiana. Moda jest najprostszą 

reprezentacją nowoczesności i tym samym nośnikiem współczesnych wartości 

kulturowych: demokratyzacji, wolności, pluralizmu. Staje się ona spektaklem, który 

odgrywa się nie tylko na pokazach i okładkach czasopism, ale również na ulicach miast. 

Słowa kluczowe:      moda, styl, wygląd, miasto, fashion, look, lifestyle, city 

Abbstract: „Fashion as a manifestation of a civic lifestyle” 

Fashion has always revolved around big cities, giving the individualized style to 

the man. The concept of  “style” implies both the functioning of the man in the city and 

the image he/she wants to create by themselves – clothing, attitude and objects 

around. In fact, contemporarily each detail of a style is becoming extremely significant 

and the style takes a role of  an aesthetic project. Fashion doesn’t touch only costume, 

clothing, but it is a broader phenomenon, a process, which takes hold of the city life. 

Fashion is tightly correlated with modernity, the civic lifestyle relates to modern cities 

with their fast pace of living and permanent changes. These features are also attributes 

of fashion as a phenomenon, whose only constant characteristic is variability. Fashion 

is the simplest representation of modernity, so it also a medium of modern cultural 

values: democratization, freedom and pluralism. Fashion is becoming a performance, 

which is played not only on fashion shows and magazine covers but also on city streets. 

 

 

Moda jest zjawiskiem estetycznym, praktyką kulturową i sposobem 

uczestniczenia w kulturze. Zygmunt Bauman zauważa, że wszelkie życie nowoczesne 

jest życiem miejskim, gdzie radosna antycypacja przygody miesza się z nieznośnym 

uczuciem zagubienia1. Swoistą receptą na przystosowanie się do życia miejskiego staje 

się moda, dająca poczucie wspólnotowości, z jednej strony i pozornej odrębności – z 

                                              
1 Więcej na ten temat pisze Beata Frydryczak w swojej książce pt. Świat jako kolekcja. Próby analizy 

estetycznej natury nowoczesności, Poznań 2002, s. 85-100. 
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drugiej. Demokratyzacja społeczeństwa spowodowała, że dzięki modzie człowiek nie 

tyle aspiruje do „bycia lepszym” w kontekście naśladowania grupy lepiej usytuowanej, 

ile do „bycia zgodnym” z obowiązującymi trendami.  Wyznacznikiem bowiem mody 

staje się „bycie na czasie”, bycie nowoczesnym (zgodnym z tym, co aktualnie 

obowiązujące). Wpływ na tego rodzaju tendencję ma z pewnością teza Le Corbusiera, 

że nowoczesność to nie styl a stan kultury (Le Corbusier, 2012, 133). Moda chce być 

jego odzwierciedleniem. Kiedy Le Corbusier wypowiadał te słowa miał przede 

wszystkim na myśli dążenie do doskonałości, związanej ze standaryzacją, do której 

zmierzać można było dzięki przemysłowi i rozwojowi maszyn. Tendencja ta miała objąć 

całość społeczeństwa właściwie w każdej sferze życia. Dziś moda nie wiąże 

nowoczesności z doskonałością, a z wolnością i pluralizmem, ale standaryzacja jest 

nadal obowiązująca. Miasto wymusza umasowienie mody, uwypukla jej przejaw 

w postaci prêt-à-porter2 – produkcji seryjnej, powszechnie dostępnej, 

zestandaryzowanej. Dlatego tak istotną sprawą w obszarze mody miejskiej staje się 

indywidualizacja i związana z nią stylizacja. Moda doskonale wpisuje się w coraz 

bardziej rozprzestrzeniające się zjawisko estetyzacji rzeczywistości. Le Corbusier, 

modernistyczni architekci i projektanci dążyli do połączenia sztuki i życia (nauki, 

technologii z moralnością i artystycznym wyrazem), i moda, co prawda łączy sztukę i 

życie, ale zdaje się to czynić w powierzchownej stylizacji, formie, która zagarnęła 

zarówno funkcję jak i treść, nadając im nowoczesny rys. Rozprzestrzenianie się mody 

powoduje, iż zewnętrzna powłoka nie musi być konsekwencją funkcji. Moda, wbrew 

potocznemu rozumieniu, nie dotyczy tylko ubioru ale każdej sfery życia człowieka, łączy 

się z estetyzacją, stylizacją i zmiennością. 

W dużych miastach najwyraźniej dostrzec można zmiany związane z nową 

jakością życia, nowym typem doświadczeń, które odzwierciedlają zmiany następujące 

w percepcji świata, przejawianiu się rzeczywistości zewnętrznej czy relacjach 

społecznych. Modę i życie w mieście łączy relacja odpowiedniości: „Każde >>teraz<< 

ulatnia się i znika, nie można spodziewać się, iż jakiekolwiek >>teraz<< będzie trwało. 

[Każde >>teraz<<] umiera w momencie narodzin: można jedynie obserwować jak 

znika – nie można go kontemplować” (Z. Bauman, 1993, 71). Szybko zmieniające się 

trendy mody i prąd życia miejskiego powodują, iż człowiek poszukuje zakotwiczenia w 

stylu, który wydaje się być nieco trwalszy i określający. Moda jest współcześnie tak 

istotna dla społeczeństwa, zamieszkującego wielkie metropolie ponieważ daje pozory 

indywidualnego smaku i gustu, podążania z nurtem przemian, co w 

zdemokratyzowanym i zglobalizowanym świecie nie jest łatwe. Jak zauważa Georg 

Simmel poprzez modę dostajemy wsparcie grupy, która podsuwa formy zachowania i 

uwalnia od odpowiedzialności, ale też daje poczucie wyodrębnienia z ogółu. Życie w  

wielkich miastach niesie ze sobą anonimowość zatem moda jest swego 

rodzaju antidotum na nią – człowiek się wyróżnia, czując jednocześnie wsparcie ze 

strony reszty, która dąży do tego samego. „Moda wywyższa nawet całkiem poślednią 

                                              
2 Prêt-à-porter to ubrania gotowe do noszenia, kolekcja dostępna w sklepach. Drugim biegunem 

w modzie jest haute couture, czyli ubrania luksusowe, unikatowe, szyte na miarę z wysokiej jakości 

materiałów. 
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jednostkę ponieważ czyni ją reprezentantem ogółu” (G. Simmel, 2006, 25). Człowiek 

podążający za modą tylko ilościowo potęguje elementy, które pod względem jakości 

są wspólnym dobrem. Pozornie kroczy na czele ponieważ uosabia awangardę 

publicznego smaku. Moda zatem jest (paradoksalnie) egalitarna i elitarna zarazem. 

Akcentuje wspólnotowość i indywidualizm, i oferuje „tę kombinację w sposób 

najszczęśliwszy: z jednej strony obszar powszechnego naśladownictwa, pławienie się w 

najszerszym społecznym nurcie, odciążenie indywiduum od odpowiedzialności za swój 

smak i swoje czyny – z drugiej strony jednak odznaczenie, akcentuacja, indywidualne 

zdobienie osobowości” (G. Simmel, 2007, 11). Przy czym Simmel zakłada, że moda 

dotyczy głównie stroju i tym samym – kobiet, i jest wynikiem braku wolności, 

aktywności publicznej, swobodnego rozwoju. Kobiety by się zrealizować, by „zaistnieć”, 

znaleźć urozmaicenie zwracają się ku modzie jako elementowi zastępującemu pozycję 

i zawód. Moda staje się tu formą rekompensaty za niemożność samostanowienia o 

sobie. Oczywiście, nie można się nie zgodzić z Simmlem, że moda niesie ze sobą 

powszechnie uznawaną i akceptowaną formę istnienia, że ułatwia człowiekowi wybór  i 

stanowi ochronę jednostki. Szczególnie w wielkich miastach cechy te są niezwykle 

pożądane. Jednakże współcześnie tendencja modowa dotyczy właściwie każdego 

mieszkańca miejskiej metropolii, jest bowiem wyrazem wolności i uniformizacji w 

jednym, co łączy się z poczuciem indywidualizmu i wspólnotowości w anonimowym 

miejskim tłumie. Współcześnie, w dobie swobody i kreatywnego podejścia w wyrażaniu 

siebie oraz pluralizmu moda zaczyna pełnić jeszcze dodatkową funkcję – nowoczesnej 

postawy, zgodnej z najnowszymi (obowiązującymi!) trendami. 

Moda wnosi w życie człowieka aktywność, pożądaną zmienność, ruch, pogoń za 

nowoczesnością. Nie ogranicza się ona tylko do stroju, rozprzestrzenia się na wszystkie 

dziedziny życia i szybko przemija, nosząc jednak w sobie roszczenie do trwałości. Moda 

jest, posiłkując się myślą Jean Paul Sartre’a, dążeniem do połącznie bytu-w-sobie i bytu-

dla-siebie, projektowaniem siebie i prezentowaniem się; styl określa człowieka, 

pozostając jego wyborem. Moda zatem jest relacyjna. Pełni rolę buntownika i tyrana 

jednocześnie, sprzyja zmianie i standaryzacji, wolności i konieczności. Jako forma bytu-

w-sobie posiada cechę absurdalności, przypadkowości i zbyteczności,  natomiast jako 

aspekt bytu-dla-siebie – do czegoś poza sobą odsyła, jest projekcją w przyszłość. Dzięki 

temu połączeniu człowiek staje się określony, ale właściwie tylko na chwilę, 

akceptowany, ale i zmienny.  Świadomość, sądzi Sartre, to byt niesubstancjalny, musi 

zatem odnosić się do bytu rzeczy, gdyż istnieje wyłącznie w powiązaniu z tym, co 

przejawia. Ale jednocześnie świadomość musi mieć dystans w stosunku do siebie i do 

świata, a tejże w modzie wydaje się być niewiele. Moda zmusza człowieka do podążania 

za trendami i poddawania się ich reżimowi, choć reżim ten posiada swoisty urok, 

któremu większość nie jest w stanie się oprzeć. „W tej mierze w jakiej byt-dla-

siebie pragnie ukryć przed sobą własny niebyt, pisze Sartre, i przyswoić sobie byt-w-

sobie jako swój prawdziwy sposób istnienia, stara się zataić w sobie swą wolność (…). 

Otóż odrzucenie wolności zrozumieć można tylko jako próbę ujęcia samego siebie 

jako bytu-w-sobie” (J- P. Sartre, 1965, 352). Tak właśnie działa moda, choć daje 

człowiekowi w nią uwikłanemu pozory wolności, głównie poprzez swą zmienność, 
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różnorodność i wybór. Moda masowa typu prêt-à-porter tym różni się od 

Sartre’owskiej sztuki, że mimo wykorzystywania wyobraźni w jednej i drugiej dziedzinie, 

sztuka porusza się na marginesie rzeczywistości, podkopując jej pozytywne, z góry 

określone znaczenie, moda zaś jest ściśle w rzeczywistości zakotwiczona. Ale i moda i 

sztuka nadają typowo ludzkie oblicze światu, są kreacją, choć dla sztuki rzeczywistość 

jest tłem a dla mody – istotnym składnikiem. Ponadto, skoro, jak pisze Sartre, człowiek 

jest projektem siebie w przyszłość, jest tym, czym nie jest, to moda stać się może 

wyróżnikiem człowieczeństwa, ponieważ ciągła zmiana, pogoń za nowością – określają 

człowieka tylko w chwili obecnej, która wkrótce zostanie zanegowana. Zarówno 

w przypadku sztuki jak i mody to człowiek nadaje znaczenie światu, i sens swojej 

egzystencji, choć w obu przypadkach na innych zasadach. Jako że życie w wielkich 

miastach wymusza swoiste zachowania,  moda staje się protezą wyrażania 

(i maskowania) siebie. Narzucany styl wiąże się z poczuciem przynależności do grupy, 

miejsca i wolnym ich wyborem. Jest to powszechnie uznawana i akceptowana forma 

istnienia, jako że wyrasta z funkcjonowania warstw wyższych i ich dążenia do 

odróżniania się od warstw niższych. Współcześnie chodzi o zatuszowanie różnic 

społecznych, ale też podkreślenie statusu majątkowego, chociażby poprzez możliwość 

zmiany ubioru w każdym sezonie. 

Moda od zawsze dotyczyła wielkich miast, nadając „styl” życiu człowieka. Pod 

pojęciem „styl” kryje się zarówno sposób funkcjonowania człowieka w mieście, jak i 

wizerunek, który chce wytworzyć sobą – ubiorem, zachowaniem, przedmiotami, 

którymi się otacza. Właściwie każdy szczegół „kreowania siebie” staje się współcześnie 

niezwykle istotny a styl pełni rolę projektu estetycznego. Moda zatem nie dotyczy 

wyłącznie stroju i ciała, ale jest zjawiskiem szerszym, procesem, który podporządkowuje 

sobie życie w mieście. Można wręcz powiedzieć, że miejski styl wynika z mody. „Styl 

jest zasadą ogólności, zauważa Simmel, która albo ulega wymieszaniu z zasadą 

indywidualności, albo ją wypiera lub reprezentuje” (G. Simmel, 2007, 179). 

Indywidualizm zostaje tu podporządkowany powszechnej stylistycznej formie, 

odgórnie narzuconej, podzielanej przez ogół, w taki sposób, że istotne staje się 

formalne podobieństwo grupy ludzi, ich modelowość. Model bowiem określa sposób 

zachowania, ubierania, bywania, odwiedzania itp., określa też człowieka który sam dąży 

do tego by być modelowy, wpisujący się w narzucone i powszechne reguły. Reguły te 

zakotwiczone są w nowoczesności jako teraźniejszości, moda bowiem zawsze odnosi 

się do aktualności zwróconej ku przyszłości. Miasto natomiast staje się rodzajem 

wyzwania dla człowieka, który stara się mu sprostać, estetyzując się i wpisując w 

estetyczny kontekst. Zygmunt Bauman uważa, że rzeczywistość jest konstruowana 

przez przyjemność, a styl życia ukazuje tożsamość jednostki, która zabiega o aprobatę 

społeczną. Tożsamość jest zatem projektowana poprzez styl życia, szczególnie 

współcześnie kiedy doszło do egalitaryzacji tożsamości i nie jest ona już narzucona 

przez hierarchię społeczną. Każdy może wykreować siebie, korzystając z 

ogólnodostępnych, popularnych wzorców, modeli. Dziś mamy epizody życia a nie 

etapy, mówi Bauman, w których człowiek staje się kimś na chwilę. A skoro epizody nie 

wywołują konsekwencji na przyszłość, to zamiast stać się kim się chce łatwo stać się 
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nikim. To poważne źródło niepokoju współczesnego człowieka zamieszkującego duże 

miasta. Poradniki i moda pomagają znaleźć zahaczenie w rzeczywistości i przyjąć 

gotową tożsamość. Można stać się atrakcyjnym, interesującym, nietuzinkowym i 

powszechnie akceptowanym jeśli wejdzie się w obszar mody. Staje się ona symbolem 

miejskiej tożsamości. Wybierając styl człowiek wybiera siebie, własności rzeczy stają się 

własnościami człowieka, który określa się przez to, co kupuje i czego używa. 

„Udostępnione przez rynek wzory osobowe dlatego są atrakcyjne, że zamiast mąk 

samostanowienia i rozpaczliwych starań o społeczną aprobatę (…) można przebierać 

wśród zapiętych na ostatni guzik i z góry zaakceptowanych modeli: wystawione na 

sprzedaż tożsamości wyposażone są zawczasu  w świadectwa publicznej aprobaty” (Z. 

Bauman, 1995, 227). Moda odpowiada na potrzeby ludzi by, jak mawiał Blaise Pascal, 

ciągle kończyć i zaczynać od nowa, by zapomnieć o śmierci. Ta maksyma dzięki modzie 

staje się miejskim stylem życia. Freudowska zasada przyjemności jest tu realizowana 

pod postacią zachcianki, która jest nieracjonalna, spontaniczna, przypadkowa i 

nieoczekiwana, a mimo to wpisująca się w porządek społeczny. 

Moda silnie skorelowana jest z nowoczesnością, miejski styl życia dotyczy 

nowoczesnych miast, szybkiego tempa, w jakim się w nich żyje i permanentnych zmian. 

Cechy te są zarazem atrybutami mody jako zjawiska, którego jedyną stałą wartością 

jest zmiana. Moda jest najprostszą (i najbardziej powierzchowną) reprezentacją 

nowoczesności i tym samym nośnikiem nowoczesnych wartości kulturowych: 

demokratyzacji, wolności, pluralizmu. Życie w mieście wymusza zachowania 

podkreślające status społeczny; dziś kiedy urodzenie nie jest istotne i znaczące, 

ważnym  wyróżnikiem staje się moda i jej estetyczny charakter, zaświadczający niejako 

o jej ekskluzywnych korzeniach (T. Veblen, 1998, 27-40). Ponadto jest ona także 

spektaklem, który odgrywa się nie tylko na pokazach i okładkach czasopism, ale 

również na ulicach miast. Jak zauważa Bauman to właśnie „obcy ludzie o nie dość 

znanym, nie w pełni przewidywalnym sposobie bycia, kalejdoskopowo różni, zmienni i 

zaskakujący w wyglądzie i zachowaniu mogą dostarczyć widzowi najobfitszych i 

najbardziej podniecających przeżyć. Estetycznie rzecz biorąc ulica jest teatrem, w 

którym wartość rozrywkowa odsuwa na bok wszystko inne” (Z. Bauman, 1996, 226). 

Przeżycie natomiast staje doświadczeniem pożądanym i poszukiwanym w przestrzeni 

miasta i funkcjonuje w ramach wielkomiejskiego tłumu jako publiczności. Moda czyni 

z ludzi widowisko i jest Baudelaire’owskim „kalejdoskopem obdarzonym świadomością, 

przy każdym poruszeniu odsłaniającym wielorakie kształty życia i zmienny wdzięk 

wszystkich jego elementów” (Ch. Baudelaire, 1961, 201). Nie jest to jednakże swobodna 

kreacja, moda bowiem związana jest z pewnego rodzaju „kontrolą estetyczną”, która, z 

jednej strony uwalnia człowieka od ciężaru rzeczywistości,  z drugiej podporządkowuje 

jego życie odgórnym zasadom. W tym kontekście moda staje się pewnego rodzaju grą, 

czymś „na niby”, choć przepisy gry, jej konwencje należy traktować poważnie. Można 

łamać prawa wewnątrz gry ale nie można psuć zabawy innym. Graczy wiąże z regułami 

gry coś na kształt namiętności, bez której sama gra nie byłaby możliwa, zauważa Jean 

Baudrillard. Gra bowiem ustanawia taki ład, który umożliwia, a nie krępuje – otwiera 

nowe możliwości. Moda jako gra działa zatem według zasad, reguł, dotyczy cykli, 
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powtarzalności, konwencjonalnych procedur, i właściwie liczy się tylko jej 

przestrzeganie, przeżywanie i przyjemność płynąca głównie z zadośćuczynienia 

regułom.  Nie łączy się ona z pożądaniem czy pragnieniem, ale z formą, ceremoniałem, 

którego należy przestrzegać (J. Baudrillard, 2005, 129). Nie jest też sferą wyłącznie 

rozrywki, co raczej specyficznej logiki, sztucznej i wtajemniczającej. Gra, mimo 

obowiązujących, sztywnych zasad, jako odciążona od materii, staje się lekka i dająca 

zadowolenie, wysublimowaną przyjemność estetyczną. Być może dlatego tak trudno 

niektórym zrozumieć zasady gry w modę. Gra zaś toczy się o stawkę estetyczną – bycia 

widzialnym, czyli bycia kimś, bądź bycia niewidzialnym, nikim. Jak zauważa Henning 

Bech „W miejskim tłumie istoty stają się nawzajem dla siebie powierzchniami – z tej 

prostej przyczyny, że tylko powierzchnię może dostrzec człowiek w mnóstwie obcych 

ludzi, wypełniających przestrzeń miasta. Własne spojrzenie przekształca innych w 

powierzchnię, a widz sam jest taką powierzchnią dla innych (…) w sumie powierzchnia 

staje się przedmiotem oceny typowo wzrokowej tzn. estetycznej, posługującej się 

kryteriami: piękne, brzydkie, ciekawe, nudne”3. Miasto niesie ze sobą kalejdoskop 

przeżyć estetycznych, zmiennych i niejednorodnych, których odzwierciedleniem staje 

się moda. Moda więc to nie tyle wydzielona praktyka kulturowa, co siła kulturowa, 

proces, obejmujący zjawiska i zdarzenia. Moda jest jednym z elementów składowych 

obrazu miasta i jako zjawisko estetyczne nie jest obciążona poważnymi 

konsekwencjami jako forma niewiążąca, choć może stwarzać inne pozory. Moda jest 

niczym czarodziejskie lusterko, w którym wszystko jest piękniejsze, lepsze i nie nużące. 

Nie dotyczy tylko pewnych form wyrazu działalności ludzkiej, ale samego człowieka. 

Wyrazem mody może być świat rzeczy, ale też zachowania, przeżycia, poglądy. Moda 

bowiem to połączenie nowości i stylizacji. W jej sferę wchodzą zatem: ubiór, rzeczy 

codziennego użytku, wnętrza mieszkalne, otoczenie, ale też postępowanie, maniery, 

przekonania. Można by powiedzieć, że wszystko, co projektowalne, dizajnerskie jest 

głęboko powiązane z modą. Moda nadaje znaczenie. Dotyczy głównie powierzchni, 

stylizacji. Zwykło się ją traktować lekceważąco i lekko a jednak jest ona soczewką 

kultury. Pełni funkcje estetyczne i w tym, że coś jest modne (nowe) i w tym, co jest 

modne (atrakcyjne). Poprzez modę człowiek dąży do idealizacji i dostosowania do 

kanonów, chce być modelowy i mieć wszystko modelowe. To projektanci (architekci, 

dizajnerzy) ukazują co jest modne (nie artyści). Nie jest to łatwe, ponieważ moda 

powiązana jest z rozprzestrzeniającą się estetyzacją rzeczywistości, z jednej strony i ze 

zmiennością – z drugiej. W ten sposób fascynacja modowa jest krótkotrwała 

i przemijająca. „Dramat przestrzeni estetycznej wynika głównie z irytujących tendencji 

rzeczy do tracenia powabu (…). W jaskrawym przeciwieństwie do przestrzeni 

poznawczej przestrzeń estetyczna nie uznaje obiektów nieruchomych i nie może 

tolerować ich zastygania w jednym miejscu. Na jej obszarze znieruchomienie jest 

grzechem śmiertelnym a solidność i trwałość śmiertelnym zagrożeniem” (Z. Bauman, 

1996, 244). Moda daje uzasadnienie zmianom w mieście, choć często spotyka się z 

                                              
3 Odczyt: H. Bech, Living Together in the (Post-) Modern World, wygłoszony na Europejskiej Konferencji 

Socjologicznej na temat “Changing Family Structures and New Form of Living Together”, Wiedeń 26-28 

sierpnia 1992 r. 
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niezrozumieniem swoich wpływów. Z drugiej strony – uwodzi. Zgodnie z założeniami 

Baudrillarda nie ma w niej prawdy i władzy, jest gra, którą chętnie podejmujemy. Moda 

posiada ogromne zdolności symulowania. W modzie bowiem chodzi o ukazanie czegoś 

więcej niż się w istocie ma, choć nie poszukuje się tu głębi. Wyraża się ona na 

powierzchni. Dzieło Endy’ego Warhola Diamond Dust Shoes – to synonim mody, 

powierzchni, za którą się nic nie ukrywa, która do niczego nie odsyła, nowości, która 

jest wartością i teraźniejszości. W świecie bowiem nastawionym na nowość (której 

przejawem jest przede wszystkim moda), dążenie by jak najszybciej usunąć świeże 

ślady doświadczeń historycznych jest istotną potrzebą człowieka. Jak zauważa Frederic 

Jameson „Aktywność kulturowa zamknęła się wewnątrz umysłu w granicach 

monadycznego podmiotu: podmiot ten nie potrafi już wypatrywać odniesienia 

bezpośrednio przed sobą w rzeczywistym świecie, musi natomiast, jak w Platońskiej 

jaskini, śledzić swoje wyobrażenia o świecie pojawiające się na dookolnych ścianach. 

Jeśli pozostał tu jeszcze jakiś realizm, jest to <<realizm>> wypływający ze wstrząsu 

jakiego doznajemy rozumiejąc owe ograniczenia i uświadamiając sobie, że z jakichś 

szczególnych powodów jesteśmy skazani na oglądanie historycznej przeszłości przez 

pryzmat potocznych wyobrażeń i stereotypów o niej, podczas gdy ona sama pozostaje 

na zawsze poza naszym zasięgiem” (F. Jameson, 1997, 201). Wyobrażenia o świecie 

najchętniej przyswajane są w niezobowiązującej, żartobliwej formie. Moda zaś jako 

swoista gra, zabawa staje się estetyczną przestrzenią takich właśnie 

niezobowiązujących historycznym odniesień i cytatów, które jednak bezpiecznie 

zanurzone są w teraźniejszości. W ten sposób moda tworzy między człowiekiem a 

otaczającą go rzeczywistością relację o charakterze „zabawy w piękne życie”, kiedyś 

typowe dla arystokracji, potem dla mieszczaństwa. Ceremoniał i etykieta nadal są 

ważne choć różne od ówczesnych, co powoduje, że moda kojarzona jest wciąż z 

luksusem, mimo, że jej cechami są: demokratyzacja, zmienność, ruchliwość, 

globalizacja, standaryzacja. Estetyczny uniformizm można zaobserwować na ulicach 

miast, lecz nie jest on przeklinany, wręcz przeciwnie – staje się powodem do dumy. 

Moda związana jest z masową produkcją, z pop-artem,  sztuką popularną 

wyrażającą miejski styl życia. Naturalnym siedliskiem mody (jak i sztuki popularnej) jest 

miasto; jest wytworem i językiem jakim miasto przemawia, ikonosferą, wyrażającą 

miejski styl życia. Jak pisze Grzegorz Dziamski o sztuce pop-artu „zaspokaja ona jakieś 

psychologiczne i socjologiczne potrzeby jednostek i grup. Cieszy się popularnością nie 

dlatego, że jest na masową skalę rozpowszechniana, ale dlatego, że jest przez 

masowego odbiorcę akceptowana, przetwarzana przez niego i wykorzystywana 

zgodnie z jego pragnieniami, nadziejami i aspiracjami, zgodnie z jego wizją lepszego 

życia” (G. Dziamski, 2010, 299-300). Moda z pewnością przejawia aspiracje człowieka 

do „lepszego życia”, lepszego bo bardziej atrakcyjnego i nowoczesnego. Poza tym jest 

popularyzowana przez media i wiąże się z formowaniem jednostek za pomocą nowej 

instytucji dyscyplinującej – konsumpcji (G. Dziamski, 2010, 300), niezwykle łatwej w 

realizacji. Miasto jest miejscem otwartych możliwości, estetycznej ulotności, 

zmienności, dającej, poprzez swą niewiążącą formę poczucie bezpieczeństwa. W pejzaż 

miasta wpisuje się moda jako proces podtrzymujący nowoczesność i zmienność, tym 



Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here. 

  „Kultura i Historia” nr 30/2016 

ISSN 1642-9826 
160 

samym „dekoracyjność” miasta. Moda sprzyja również ekspozycji, eksponowaniu 

modelowych obiektów: sprzętów, ubrań, wystaw, budynków, ulic. Ulica zapełnia się nie 

tylko przedmiotami-formami ale również obrazami-ikonami, jak i modelami ludzkimi. 

Ulica w ten sposób staje się wszechświatem zjawisk wizualnych (B. Frydryczak, 1998, 

109). Miasto produkuje iluzję, w której istotną rolę odgrywa moda. Jej przejawy 

dostrzegamy i w aranżacji witryn sklepowych, wraz z manekinami jako aktorami 

idealnego świata iluzji, dizajnerskimi przedmiotami, jak i na billboardach, które 

obserwują człowieka. Oprócz tego płaszczyzny lustrzane, odbijające ludzi i miasta, 

tworzą narcystyczny spektakl. A moda zawsze manifestuje się tam, gdzie tworzy się 

spektakl: w starożytności – plac targowy i agora, w średniowieczu dwory, publiczne 

ceremonie, później teatry, współcześnie natomiast – przede wszystkim ulica (ale też 

centra handlowe). Ulica jest bezpieczna ponieważ tu każdy strój jest uzasadniony, 

przechodzień jest samotny ale i razem z innymi, modelowy ale i wyróżniający się. Ludzie 

stają się niejako szybami wystawowymi, w których każdy może się przeglądać. 

Anonimowość pozwala na bezpieczne kreowanie siebie, jako że moda jest osłonięciem 

i odciążeniem osobowości (G. Simmel, 2007, 184). 

Moda jest również wyznacznikiem rzeczywistości „chusteczek jednorazowych” 

(V. Papanek, 2012, 96), jest skierowana ku przyszłości, tak bardzo, że nawet 

teraźniejszość staje się przestarzała. Nowość, istotna wartość sztuki awangardowej 

została przejęta przez popkulturę i zaczęła funkcjonować jako moda, coś co jest nowe 

i popularne. Jak pisze John Fiske „kultura popularna to nie tyle kultura przedmiotów 

artystycznych i obrazów, ile zespół czynności kulturowych, dzięki którym sztuka 

przenika do obyczaju i warunków codziennego życia” (J. Fiske, 1989, 172-175 ). Jedną 

z takich czynności, bazującej na sztuce, jest moda. Dzięki jej wstawiennictwu człowiek 

może kupić/skonsumować/przywłaszczyć sobie modną tożsamość, przedmioty, 

modne miejsca w mieście, restauracje, kluby, dzielnice, galerie. Ewa Rewers te modne 

praktyki w miejskiej przestrzeni kulturowej nazywa „wielkim żarciem” (E. Rewers, 2005, 

88), przy wspólnie zastawionym suto stole. Przestrzeń miejska jest przestrzenią 

kulturową, która jest też przestrzenią mentalną, realizującą wartości współczesnego 

człowieka: wolności i różnorodności, zbliżenia i separacji. Pokazuje ona jak styl, smak 

estetyczny kreują wspólnotę i indywidualizm zarazem. Zatem przy wspólnym stole nie 

chodzi tylko o to by zająć wygodne miejsce ale też umieścić własną regionalną potrawę 

(E. Rewers, 2005, 91). Po to, by zamanifestować wolność i różnorodność w 

zglobalizowanej wspólnocie, a tym samym możliwość wyboru. Styl życia bowiem staje 

się przestrzenią autoekspresji i eksperymentowania, jako że estetyzacja życia sprawia, 

że „styl” nie jest wiążący, ale – ukierunkowujący. Przy czym wybrany „styl”, aby w ogóle 

o nim mówić musi być stylem modnym, zgodnym z aktualnymi trendami. Styl życia to 

przestrzeń praktykowania wyborów. „Skończ z tym i zacznij na nowo” jest sloganem 

stylu i mody jednocześnie. Przy czym styl wskazuje na pewną trwałość podczas gdy 

moda na zmienność. „Życiowy status, zauważa Bauman, wskazany, przekazany i uznany 

poprzez zakup i prezentację (krótkotrwałych i irytująco zmiennych) symboli mody – jest 

zarówno definiowany przez symbole widoczne i obecne (tzw. symbole ‘na czasie’), jak 

i przez symbole widoczne poprzez swoją nieobecność (tj. symbole, które ‘już wyszły z 
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mody’)” (Z. Bauman, 2010, 27). Moda nie znosi zastoju i wtrąca styl życia w tryby 

permanentnej rewolucji, w której zmiana staje się normą. Moda, sądzi Bauman, 

odwraca się od wspólnego doskonalenia i zwraca ku indywidualnemu przetrwaniu, 

gdzie wygląd ma pierwszorzędne znaczenie. Prędkość, chaos i dostosowanie są 

wyznacznikami współczesnego miasta jak i mody. Życie we współczesnych dużych 

miastach wymusza zachowania modowe, ponieważ głównie poprzez stylizację, będącą 

jednocześnie spektaklem, jednostki mogą być rozpoznane i zaakceptowane. 

Miasto rządzi się swoimi prawami, ma swoje estetyczne obrazy: reklamy, 

billboardy, okładki czasopism, z których spoglądają idealne ciała w modnym anturażu 

ubrań, przedmiotów, gadżetów i sytuacji. U podstaw mody tkwi przekonanie, że 

rzeczywistość może być  dowolnie stylizowana. To stylizowanie w wielkich miastach nie 

dotyczy tylko ubioru ale również dzielnic, miejsc, restauracji, ulic itp. Miasto daje 

modzie kontekst i przestrzeń, zaś moda stanowi metaforę współczesnego życia w 

mieście. Posiada też kulturowe znaczenie. Opakowanie współcześnie, jak zauważa 

Wolfgang Welsch jest ważniejsze od zawartości. Software wyparł hardware a stylizacja 

staje się zjawiskiem kluczowym. Wygląd, powierzchnia są głównym przedmiotem 

zainteresowania. Strategie reklamowe dowodzą, że estetyka stała się na gruncie 

społecznym autonomiczną wartością przewodnią. Klient bowiem nie kupuje artykułu 

lecz wkupuje się w lifestyle, który reklama skojarzyła z danym produktem (W. Welsch, 

2005, 35). W dobie estetyzacji rzeczywistości, o której pisze Welsch, jakości estetyczne 

osiągają przewagę nad innymi: „Najbardziej widocznym zjawiskiem jest estetyzacja w 

przestrzeni miejskiej, gdzie ostatnimi czasy niemal wszystko przechodzi zabieg 

faceliftingu. Centra handlowe uzyskują elegancki, szykowny, zachęcający 

wygląd.(…) Boom estetyzacyjny nie oszczędził niemal żadnej kostki brukowej czy klamki 

u drzwi, nie ominął żadnego miejsca w przestrzeni publicznej” (W. Welsch, 2005, 32). 

Ta stylizacja wiąże się z modą i zostaje wykorzystana przez współczesnego człowieka 

do skonstruowania siebie i swojego otoczenia, i jest to projekt o mocno estetycznym 

rysie. 
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Mateusz Salwa: Ogród w mieście i estetyka ekologiczna 
  

  

Abstract: A garden in a city and ecological aesthetics 

Arnold Berleant  compares city planning to gardening. The aim of my paper is 

to elaborate on this comparison and to show that if we want to think of urban settings 

in terms of ecological sustainability and aesthetics, then the idea of the garden and its 

different embodiments offers a good model to follow. Cultivating a garden is 

tantamount to constant working out a balance between human ideas, needs, plans and 

nature’s interests. The ecological dimension of gardens stems from their aesthetic 

dimension, i.e. the fact that as culturalized as it is nature is appreciated there “on its 

own terms”. The role of a garden in a city is not only to introduce nature into an urban 

setting, but to make people experience it in an aesthetic way. This is why gardens may 

be used to promote new forms of urban aesthetics in general. 

  

Keywords: Garden, Aesthetics, Ecology, Sustainable Development 

 

  

Swój tekst zatytułowany Uprawianie estetyki miejskiej Arnold Berleant kończy 

następującymi słowami: 

Celowo posłużyłem się w tytule metaforą rolniczą. Sugeruje ona 

potrzebę uprawiania środowiska miejskiego, w tym również [jego] 

estetycznego wymiaru (…) tak, aby stworzyć warunki, w których ludzie 

będą się rozwijać i kwitnąć. Ludzkie środowisko potrzebuje czasu, by 

wzrosnąć, powinno zaś wyrastać z lokalnych potrzeb, warunków 

i tradycji. To, co kiedyś było spontanicznym rozwojem miejskich 

proporcji i miejskiej skali, które dopasowywały się do ludzkiego ciała 

i ludzkich działań dopełniających miasto, teraz musi być celowo 

obierane i prędko realizowane. Niemniej, wciąż obowiązują te same 

zasady organiczności. Do tworzenia w tych warunkach planów 

urbanistycznych potrzebny jest utalentowany i wrażliwy ogrodnik, który 

rozumie, że równowagę między zróżnicowanymi składnikami 

środowiska należy podtrzymywać, reagując na odmienne właściwości 

każdego z nich, na ich wzajemne związki,  jak również na nieoczekiwane 

okoliczności, które zawsze wpisane są w skomplikowane procesy 

rozłożone w czasie. Mowa tu o istotowym wzajemnym uwarunkowaniu 

ludzi i miejsc, zaś estetyka środowiska wyrasta z dostrzeżenia 

percepcyjnego zaangażowania, do jakiego dochodzi między nimi. 

Zdolność uprawiania funkcjonalności i estetyczności jako 

nierozłącznych aspektów rozwoju miasta czyni z urbanistyki sztukę, a z 

urbanisty – artystę. (Berleant, 1992, 98) 



Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here. 

  „Kultura i Historia” nr 30/2016 

ISSN 1642-9826 
165 

Powyższej myśli czyniącej z ogrodnictwa wzór dla urbanistyki, nie należy mylić z 

ideą miasta-ogrodu. Jeśli nawet bowiem zinterpretujemy myśl Berleanta jako 

propozycję, by ogród uznać za ideał miasta, to zarazem winniśmy uznać, że chodzi mu 

o coś więcej, aniżeli tylko nadawanie miastom bardziej zielonego wyglądu. Ogród 

uznaje on bowiem za ideał miasta jako wytwór a zarazem przedmiot określonego 

rodzaju kulturowej praktyki, jaką jest ogrodnictwo. Tak więc, jeśli Berleant zachęca do 

tego, by miasta zamieniać w ogrody, to można to rozumieć jako zachętę do przyjęcia 

określonej postawy względem otoczenia miejskiego. 

Ogrodnictwo z urbanistyką zestawia także współczesna architekta krajobrazu, 

Ann Whinston Spirn, która twierdzi, że: 

Natura jest wszędzie, a miasta są częścią natury. Natura 

w miastach powinna być uprawiana niczym ogród, a nie spychana na 

margines i dominowana. Ogród to wymowna i pouczająca metafora 

pozwalająca na nowo wyobrazić sobie miasta i obszary wielkomiejskie. 

(Spirn, 2008, 45) 

Dziwić może fakt, że ogrodnictwo, które – historycznie rzecz biorąc – wyrasta z 

architektury i rolnictwa, miałoby stanowić użyteczną metaforę dla urbanistyki. 

Ogrodnictwo jest bowiem praktyką z definicji nakierowaną na naturę (jakkolwiek ją 

będziemy pojmować), a przez to może wydawać się nieodpowiednie dla urbanistyki, 

która szeroko pojętą naturę musi uwzględniać, ale nie czyni z niej głównego obiektu 

swych zainteresowań. Byłoby jednak błędem uznawać ogród wyłącznie za rodzaj 

środowiska naturalnego, zaś miasto – za wyłącznie środowisko sztuczne. Nawet jeśli 

bowiem istnieją uzasadnione powody, aby ogród traktować jako środowisko naturalne, 

to zarazem jest to środowisko stworzone przez człowieka, nierzadko bardzo sztuczne: 

natura w ogrodzie jest zawsze naturą zhumanizowaną. Miasta z kolei można uznawać 

za środowiska sztuczne, ale zarazem można je traktować jako w pewnym sensie 

naturalne, tak jak to czyni Spirn czy np. Gernot Böhme (Böhme, 2002). 

Mając zatem na uwadze powyższe kwestie, istotnie można uznać, że 

ogrodnictwo da się traktować jako model określonego sposobu kształtowania 

środowiska człowieka. Można przy tym dodać, że ogrodnictwo jest kulturową praktyką 

o niezwykle długiej tradycji, która zawsze była pojmowana jako pod pewnym 

względem odmienna od praktyk, na których się zasadzała. O tej odmienności świadczył 

fakt, że ogrody zawsze były miejscami wydzielonymi, odgrodzonymi i odróżniającymi 

się od ich otoczenia. Powtarzając zatem za Michelem Foucault, należy powiedzieć, że 

ogrody zawsze były heterotopiami (Foucault, 2005). Najwyraźniej podkreśla to 

współczesny włoski filozof Rosario Assunto stwierdzający, że ogrodnictwo wyrasta z 

rozmaitych technik, ale zarazem na swój sposób przekształca je, ponieważ 

podporządkowuje je celom estetycznym (Assunto, 2015). Jest on przy tym zdania, że 

właśnie z racji swego estetycznego wymiaru ogrodnictwo winno stanowić model dla 

technik, z których się wywodzi. 

Cytowani badacze postulują, aby poszerzyć pojęcie ogrodnictwa, a co za tym 

idzie także pojęcie ogrodu. Należy się więc zastanowić, na czym miałoby polegać 
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przekształcanie w ogród miasta albo wręcz całego świata, jak to sugeruje 

np. wspominany Assunto. Wskazówek do tego, jak „prze-myślane” pojęcie 

ogrodnictwa – wręcz chciałoby się powiedzieć: pojęcie „ogrodnictwa poza 

ogrodnictwem” – można rozumieć, dostarcza sam Berleant w powyższym fragmencie. 

Notabene są to wskazówki, które można także znaleźć w ogrodniczych poradnikach, 

zwłaszcza tych promujących ogrody ekologiczne i związanych ze slow movement. 

W oczywisty sposób estetyka miejska, którą proponuje amerykański filozof, 

wpisuje się w jego program estetyki zaangażowanej. Ta zaś zaliczana jest do tzw. 

estetyki środowiskowej (environmental aesthetics) (Carlson, Berleant, 2004). Jednym z 

podstawowych zagadnień, jakie podejmują badacze tego nurtu, jest kwestia 

estetycznego doświadczania i wartościowania przyrody. W tym sensie, estetyka 

środowiskowa poszerza tradycyjną estetykę skoncentrowaną przede wszystkim na 

sztuce, powracając tym samym niejako do XVIII-wiecznych korzeni dyscypliny (tak jak 

zresztą to czyni Berleant z pojęciem estetyczności). I choć początkowo estetyka 

środowiskowa zainteresowana była przede wszystkim środowiskiem naturalnym, który 

to termin miał oznaczać przyrodę tzw. „dziką”, to z czasem zainteresowała się także 

środowiskami zhumanizowanymi, przede wszystkim wsią i miastem (Berleant, Carlson, 

2007). W tym sensie rozszerzeniu uległa także sama estetyka środowiskowa. 

Również z tej perspektywy ogrody są miejscami wartymi uwagi. Są one bowiem 

„naturalnym” łącznikiem umożliwiającym przejście od estetyki środowiska naturalnego 

do estetyki środowiska zhumanizowanego, zwłaszcza miejskiego: ogrody miejskie 

należy uznać za twory sytuujące się w połowie drogi między środowiskiem 

pozamiejskim i miastem. Z jednej bowiem strony, z perspektywy tzw. „dzikiej” natury 

ogród jest tworem sztucznym, jak miasto, z drugiej zaś – z perspektywy miasta, jest 

tworem naturalnym (pomijam tu, rzecz jasna, stopnie sztuczności i naturalności samych 

ogrodów, zaś do samej kwestii sztuczności i naturalności jeszcze powrócę). Mimo to, 

estetyka środowiskowa rzadko kiedy zajmuje się ogrodami i ogrodnictwem. Tym 

bardziej więc, koncepcja Berleanta wydaje się godna uwagi. 

Sam Berleant zagadnieniem ogrodów zajął się kilkakrotnie (np. Berleant, 2012b). 

Z jednej strony, ogrody – bez względu na ich charakter – stanowią, jego zdaniem, 

miejsca, w które się angażujemy fizycznie i psychicznie, przez co wyznaczają sposób 

pojmowania świata jako „ludzkiego miejsca, które obejmuje nas jako nasz dom” 

(Berleant, 2005, 39). Ogrody zatem sprzyjają „humanizowaniu świata i naturalizowaniu 

tego, co ludzkie” i oferują nam „nie tylko oazę chroniącą przed bezosobowością i 

obiektywnością uprzemysłowionego świata, ale także wzór do naśladowania w jego 

projektowaniu” (Ibidem). Z drugiej z kolei strony, ogrody, tym razem chińskie, stanowią 

dla niego przykład estetyki ekologicznej. Ogrody te „wyrażają poczucie bycia w naturze 

jako wymiar cywilizacji” (Berleant 2012b, 137). Są to stworzone przez człowieka 

naturalne ekosystemy, których człowiek jest integralnym elementem, stanowiącym z 

nimi harmonijną jedność. Mówiąc inaczej, są one „estetycznymi środowiskami 

ukształtowanymi przez człowieka i odbieranymi przezeń z  pełną i celową wrażliwością” 

(Ibidem, 141). Są one zatem miejscami, które pokazują, że „estetykę środowiskową 
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można pojmować jako estetykę ekologiczną, zaś estetykę ekologiczną jako część 

ekologii kulturowej” (Berleant, 2012a, 123). 

Stawką w estetyce ekologicznej w rozumieniu Berleanta jest pojmowanie 

otoczenia – czy to naturalnego czy to zhumanizowanego – jako złożonej sieci relacji 

obejmujących człowieka, inne stworzenia, warunki fizyczne i geograficzne oraz 

kulturowe uwrażliwienie na te czynniki (Ibidem, 121). W podobny sposób o ogrodach 

(tyle że o XVIII-wiecznych ogrodach angielskich, nierzadko zresztą wzorowanych na 

chińskich) myśli Gernot Böhme, widząc w tym typie ogrodnictwa rodzaj techniki 

przymierza człowieka z naturą, zaś w samych tych ogrodach miejsca, w których kultura 

się wycofuje, by zwolnić miejsce dla natury. W tym sensie ogrody stanowią, jego 

zdaniem, pierwszy krok prowadzący ku estetyce ekologicznej (Böhme 2002, 66-81). 

Również cytowana Spirn proponuje na swój sposób miejską estetykę 

ekologiczną. I ona inspiruje się myślą Wschodu, a dokładniej tradycyjnym gatunkiem 

japońskiej poezji charakteryzującym się tym, że utwory mają kilku autorów. 

Wszelkie krajobrazy – pisze – bez względu na to, czy są to ogrody, 

gospodarstwa bądź miasta, są współtworzone; ich współtwórcy 

rozmawiają ze sobą i z naturą. (…) W każdym krajobrazie toczą się 

dialogi. (…) Kształt krajobrazu jest zatem niczym tekst. (…) Wszyscy 

mogą się nauczyć odczytywać krajobraz, rozumieć to, co odczytują i 

wprowadzać nową mądrość w życie w mieście, na przedmieściach, na 

wsi, kultywując zdolności wyrazowe krajobrazu (…). Pojmowanie 

krajobrazu jako wytworu przenikających się procesów pozwala dostrzec 

związki między działaniami i zjawiskami, które mogą wydawać się 

niepowiązane, ale które w istocie rzeczy są ściśle ze sobą splecione. 

(Spirn, 2008, 44-45) 

Estetykę ekologiczną – w sensie praktyki, a nie teorii – można więc pojmować 

jako podejście, które koncentruje się z jednej strony na szeroko pojętych estetycznych 

właściwościach środowiska, z drugiej zaś na tym, co je determinuje, tj. na procesach 

społecznych, ekonomicznych, politycznych i przyrodniczych. Trzeba przy tym 

podkreślić, że ekologia nie oznacza tu bynajmniej nieingerowania człowieka w swoje 

środowisko. Jej ideałem nie jest ani powrót do domniemanego „stanu naturalnego” ani 

też zamrożenie określonej postaci środowiska miejskiego jako pożądanego stanu. 

Przeciwnie, mowa tu o aktywnym kształtowaniu otoczenia przez człowieka, a co za tym 

idzie również o wprowadzaniu zmian, które jednak respektowałoby zarówno naturę, 

jak i innych ludzi. Na marginesie można zauważyć, że kiedy Berleant w cytowanym 

ustępie pisze o „lokalnych potrzebach, warunkach i tradycji”, o organiczności 

przestrzeni miejskiej, równowadze między interesami ludzi i natury, szkicuje w gruncie 

rzeczy projekt zrównoważonego (sustainable) rozwoju miejskiego, który co raz częściej 

bywa wiązany z zagadnieniami estetyki (np. Nassauer 2008; Kagan, 2011). W tym sensie, 

ogrodnictwo jawi się jako paradygmat zrównoważonych praktyk. 

Choć stwierdzenia Berleanta (mówiącego o harmonii między człowiekiem 

i środowiskiem) czy Böhmego (piszącego o „technice przymierza”) są bez wątpienia 
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godne uwagi, to zarazem cechuje je pewna ogólnikowość. Można, zatem, bardziej 

konkretnie zastanowić się, w jaki sposób w ogrodzie – bez względu na jego rodzaj – 

dochodzi do styku estetyki i ekologii i na jakiej zasadzie mogą one stanowić model dla 

„ogrodnictwa” w poszerzonym sensie, czyli dla estetyki ekologicznej w ogóle. 

Panuje niemal powszechna zgoda, że ogrody cechuje to, że są miejscami, 

w których stosunek człowieka do natury ma charakter estetyczny, tzn. cechuje je fakt, 

że podstawowym źródłem przyjemności estetycznej jest bezpośredni kontakt z naturą. 

Innymi słowy, bez względu na praktyczne czy semiotyczne funkcje, jakie w ogrodzie 

może pełnić natura, człowiek docenia ją jako taką czy też – jakby powiedzieli estetycy 

środowiskowi „wedle jej własnych kategorii” (on its own terms) (Saito, 2008).  Można 

więc uznać, że w ogrodzie natura stanowi podstawowe medium, na które nakładane są 

kolejne znaczenia kulturowe, zaś podstawowa przyjemność płynie z obcowania z owym 

medium. Ogrody więc są takimi tworami – chciałoby się powiedzieć: dziełami sztuki – 

w które wpisane jest nie tylko przekazywanie sensów (czy pełnienie funkcji 

praktycznych), ale także ukazywanie własnego medium jako umożliwiającego 

komunikowanie owych sensów (pełnienie funkcji). 

Rzecz jasna, nie chodzi o to, by relację natura (medium) – kultura (sens, funkcja) 

ujmować na zasadzie opozycji, choć tak właśnie jest najczęściej, jak się zdaje, 

pojmowana w badaniach nad ogrodami i przeważnie przybiera następującą postać: 

neutralna, tzn. przezroczysta, bierna natura versus aktywna kultura. 

Natura w ogrodzie jest skulturalizowana na rozmaite sposoby. Jest uprawiana, 

dobierana, kształtowana i to nie tylko ze względu na swe walory botaniczne, ale także 

z racji wiązanych z nią znaczeń. Wreszcie sam fakt, że jest to natura w ogrodzie, 

powoduje, że znajduje się ona w obrębie kultury (i to w inny sposób niż np. natura w 

parku narodowym, również będącym wytworem kultury). Natury w ogrodzie nie 

sposób więc przeciwstawiać kulturze jako obiektywnej sfery leżącej poza nią. Nie 

zmienia to jednak faktu, że pewne elementy ogrodu (rośliny, ukształtowanie terenu, 

wody) odbieramy jako coś, do czego stosujemy kategorię natury. 

Kwestię tę przekonująco analizuje Assunto, który uznaje, że każdy ogród jest 

wcieleniem idealnej natury, tzn. jest ukształtowany zgodnie z wyznawanym przez jego 

twórcę ideałem natury, który z kolei zakorzeniony jest we właściwej dla jego epoki idei 

natury. I nawet jeśli natura w ogrodzie jest rezultatem sztuki, to zarazem jest 

pojmowana jako nie-sztuka. Mówiąc inaczej, choć natury w ogrodzie nie sposób 

oddzielić od kultury, to zarazem traktuje się ją jako coś różnego od kultury w takim 

sensie, że traktuje się jako coś, co różni się od takich wytworów kulturowych jak obrazy, 

wiersze czy budowle, by odwołać się do tych dziedzin artystycznych, z którymi 

ogrodnictwo bywało zwykle zestawiane. Dość pomyśleć o różnicy między marmurową 

rzeźbą a kunsztownie przyciętym krzewem. 

Swoistość ogrodów polega zaś właśnie na tym, że owa różnica wychodzi na 

pierwszy plan, przez co skłania człowieka w ogrodzie do przemyślenia jej, tzn. do 

przemyślenia, jak pojmuje on naturę, a jak kulturę (sztukę). Tak więc, propozycji 

anglosaskich estetyków, aby naturę oceniać on its own terms nie trzeba koniecznie 
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pojmować obiektywistycznie. Każda epoka wypracowuje bowiem własną kategorię 

natury i inaczej rozumie interpretowanie przyrody wedle jej własnych kategorii. 

Na ogrody można więc spojrzeć jako na rezultat i probierz tego, w jaki sposób 

natura w danym momencie jest pojmowana. Można je wręcz traktować jako miejsca 

artykulacji natury, a zarazem artykulacji kultury. Wedle powszechnej definicji, ogrody 

są tworami, które sytuują się między kulturą i naturą. Należałoby jednak raczej 

powiedzieć, że stanowią rodzaj hybrydy wytwarzającej relację kultura/natura, relację, 

którą należałoby raczej rozumieć – tak jak zresztą to czyni Assunto, który nie wikła się 

w kwestię pojmowania natury – w kategoriach sztuka/natura bądź, jeszcze lepiej, w 

kategoriach ludzkie/nieludzkie. 

Przyjmując taką perspektywę, należy zauważyć, że charakterystyczne dla 

ogrodów jest to, że estetycznie doświadcza się w nich nieludzkiego charakteru natury. 

Rzecz jasna, tego rodzaju doświadczenie możliwe jest i poza ogrodem, niemniej to 

właśnie w ogrody jest ono wpisane jego element istotowy w takim sensie, że w każdym 

ogrodzie, bez względu na jego rodzaj, to, co uznawane jest w nim za naturę jest tak 

ukształtowane i ukazane, by przedstawiało się właśnie jako natura, tzn. aby ukazywało 

swoją „naturalność”. Powtórzmy przy tym, że owej naturalności nie należy pojmować 

esencjalistycznie jako rerum natura, ile raczej jako pewną kulturową wizję naturalności. 

W tym sensie – w odróżnieniu od innych miejsc – ogrody wydobywają na jaw, tzn. 

czynią przedmiotem estetycznego doświadczenia, naturalność natury. Można więc 

rozszerzyć na wszelkie ogrody twierdzenie Thomasa Heyda, który o ogrodach 

botanicznych pisał, że stanowią one przykład kultury natury, m.in. w takim sensie, że 

„ukazują nam naturę, nie wzrastając naturalnie, a zarazem są sztucznymi tworami nie 

będąc sztuczne” (Heyd, 2007, 168). 

Jako wytwory człowieka ogrody charakteryzuje więc to, co można nazwać 

funkcją estetyczną. Wskazuje na to Assunto, ale także i przede wszystkim Jan 

Mukařovsky, którego koncepcja funkcji estetycznej wydaje się szczególnie pomocna w 

niniejszym kontekście (Mukařovsky 1970, 59-60). 

Swoja koncepcję funkcji estetycznej Mukařovsky rozwinął na gruncie semiotyki, 

przy czym za znak uznawał także np. architekturę, utożsamiając  jej sens z funkcją, i 

krajobraz (w tym i ogród). Funkcja estetyczna polega na tym, że bez względu na to jakie 

inne „pozaestetyczne” funkcje pełni dany znak, zwraca on uwagę na siebie samego, tzn. 

przestaje być przezroczysty, a za to zaczyna prezentować sam siebie (również jako 

pełniącego funkcje pozaestetyczne). Mówiąc inaczej, znak w funkcji estetycznej ukazuje 

się jako autonomiczny, co bynajmniej nie znaczy, że traci przy tym inne swoje funkcje. 

Ukazuje jednak przy tym to, co w znakach, których funkcja estetyczna schodzi na dalszy 

plan, pozostaje niewidoczne, mianowicie ich znakową naturę, tzn. fakt, że ich 

egzystencja nie sprowadza się jedynie do reprezentowania, ale że są niezależnymi 

rzeczami. Mówiąc inaczej, znak w funkcji estetycznej prezentuje się jako reprezentujący, 

przez co pozwala uchwycić mechanikę rządzącą wszystkimi znakami bez wyjątku. Taką 

rolę np. odgrywa język w poezji, który wydobywa na jaw fonetyczne aspekty języka, 

obecne również w języku używanym w celach czysto komunikacyjnych, tj. w języku, 

którego strona fonetyczna pozostaje niezauważona. Na marginesie można zauważyć, 
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że zdaniem Assunto ogrody mają się tak do otaczającego je świata, w tym również 

krajobrazu rolniczego, jak poezja do prozy (Assunto, 2015). Innymi słowy, ukazują 

zwykle niedostrzeganą estetyczność świata wokół nich. 

Ogrody jako wytwory ogrodnictwa są, zatem, miejscami, w których na plan 

pierwszy zostaje wydobyta na jaw estetyczna funkcja natury w powyższym rozumieniu, 

tzn. są miejscami, w których natura zostaje tak ukształtowana, aby prezentowała samą 

siebie. Prezentować zaś się może na rozmaite sposoby – jako dzika, malownicza, sielska, 

urodzajna, użyteczna itd. – w zależności od tego, jak jest pojmowana. 

Wydaje się przy tym, że mimo różnic dzielących rozmaite artykulacje natury w 

ogrodzie, istnieje pewien wspólny dla nich mianownik. W każdym bowiem wypadku to, 

co w ogrodzie uchodzi za naturę, pojmowane jest jako coś, co działa samodzielnie i nie 

podporządkowuje się łatwo intencjom i działaniom człowieka i co w związku z tym 

wymaga stałej pielęgnacji i kontroli. W tym sensie, przyroda stanowi – raz jeszcze 

odwołując się do Jana Mukařovsky’ego – element wprowadzający niezamierzoność do 

ogrodu (Mukařovsky, 2014). Jest to niezamierzoność, która zawsze wyłamuje się 

wszelkiej ludzkim zamiarom, powodując, że ogród jest zawsze czymś innym niż 

ktokolwiek sobie założył. Nie przypadkiem ogrody bywają więc określane mianem 

„żywych pomników”, które żyją własnym życiem, co powoduje, że mają charakter 

dynamiczny, zmienny i częściowo nieprzewidywalny. 

Zatem, ujmowanie natury w jej funkcji estetycznej polegałoby na ujmowaniu jej 

w jej nieludzkiej sprawczości i materialności, nawet jeśli przybiera ona postać 

stawianego przez nią oporu. I nawet jeśli ów opór ma być pokonany ogrodniczymi 

nożycami, które mają przyciąć krzewy w – jak pisano w XVIII w. – „kule, romby i stożki”, 

to sam ten opór jest czymś godnym troski, czymś, co należy zachować, a więc i w 

pewnym sensie podporządkować się mu. Mówiąc inaczej, natura w ogrodzie jest 

pojmowana i doświadczana jako coś nieludzkiego, a co zarazem powinno być 

traktowane na zasadach partnerskich. Bycie partnerem stanowi więc podstawową 

składową idei natury leżącej u podstaw każdego ogrodu. Można wręcz stwierdzić, że w 

ogrodzie natura zostaje wyartykułowana jako nieludzki partner człowieka. 

Ogrodnictwo jest więc praktyką, która polega na uprawianiu natury w taki 

sposób, że na pierwszy plan wychodzi jej sprawczości, materialność, która jest 

doświadczana estetycznie. Nie oznacza to bynajmniej, że stosunek do niej musi być 

jednoznacznie pozytywny i że  natura zawsze jest źródłem pozytywnych doznań 

estetycznych. Ogrodnictwo jest bowiem praktyką, która polega nie tyle na tworzeniu 

jakiejś złudnej harmonii z naturą, ile raczej na „siłowaniu” się z nią, na prowadzeniu z 

nią dialogu, nieustannych negocjacji. Te zaś uwzględniają „interesy” nie tylko ludzkie, 

ale i nieludzkie. Dostrzeżenie zaś tych ostatnich jest możliwe właśnie dlatego, że w 

ogrodzie ujmuje się naturę jako autonomiczną, tzn. jako taką, której nie da się bez 

reszty sprowadzić do roli narzędzia posłusznego ludzkim intencjom i rozpływającego 

się w swym byciu narzędziem. 

Jeśli uznamy ogrodnictwo za kultywację natury w jej estetycznej funkcji, czy też 

krócej – za estetyczną kultywację natury, to dostrzeżemy, że jest ono posłuszne temu, 

co można nazwać estetyką troski (Nassauer, 1995). Uprawa jako troska to działanie w 
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interesie natury, co nie oznacza zapewniania naturze nietykalności (ogrody to nie parki 

narodowe), niemniej oznacza rodzaj bezinteresowności polegającej na tym, że pozwala 

się naturze być tym, czym jest, tzn. nie projektuje się na nią własnych oczekiwań, lecz 

pozostaje się otwartym na to, co sama z siebie może przynieść (Budd, 2002, 14-15). W 

tym znaczeniu, jak twierdzi David E. Cooper, nawet jeśli rośliny są uprawiane w ogrodzie 

w celach użytkowych, to ich owoce są traktowane bardziej jako dar, aniżeli jako 

produkt, który człowiek sam dla siebie wyprodukował (Cooper, 2006, 73). 

Owa troska pociąga jednak za sobą przemoc. Uprawa ogrodu bowiem polega 

m.in. na usuwaniu pewnych roślin jako niechcianych, ponieważ zagrażających roślinom 

pożądanym. A to przecież ogrodnik decyduje, które rośliny należy wyeliminować: żadna 

roślina nie jest sama z siebie chwastem. Tak więc to człowiek określa interesy natury i 

decyduje, na czym ma polegać pozwalanie naturze na bycie sobą. 

Ogrody są zatem miejscami antropocentrycznymi, nawet jeśli – istotnie – 

sprzyjają krytycznej refleksji nad antropocentryczną perspektywą, wręcz prowokują do 

tego, by ją podważać. Przyjęcie postawy biocentrycznej skutkowałaby jednak 

zarzuceniem estetyki troski jako pociągającej za sobą właśnie przemoc. W rezultacie, 

wszelka uprawa ogrodu byłaby niemożliwa, co z kolei doprowadziłoby do jego zaniku. 

Trudno sobie bowiem wyobrazić ogród, który nie jest w jakiś sposób pielęgnowany, ale 

który w dalszym ciągu zasługuje na miano ogrodu. 

Ogrodnictwo jest więc praktyką niejednoznaczną, która siłą rzeczy z racji swego 

estetycznego charakteru sytuuje się w połowie drogi między antropocentryzmem a 

biocentryzmem. Najlepiej określić ją mianem praktyki komunalistycznej, która z jednej 

strony nie popada w orientalizm, tzn. nie prowadzi do ludzkiej dominacji nad tym, co 

nieludzkie, z drugiej zaś – nie popada w paternalizm, traktując to, co nieludzkie jako 

coś, co należy za wszelką cenę chronić, zapewniając mu nietykalność. Komunalizm to 

postawa, która ustanawia wspólnotę między tym, co ludzkie i nieludzkie, w której 

dochodzi do dialogu między nimi (Pálsson, 1996). 

Oznacza to, że w ogrodzie z jednej strony natura jest traktowana jako aktywna, 

a nie tylko reagująca na działania człowieka, oraz że – z drugiej – człowiek powinien 

być traktowany nie tylko jako aktywny, ale także reagujący na to, co nieludzkie. Można 

by w tym miejscu argumentować, że pod tym względem ogrody nie różnią się od 

innych miejsc, w których człowiek styka się z tym, co uznaje za naturę. Tym, co wyróżnia 

ogrody, to jednak fakt, że ów dialog wychodzi w nich na plan pierwszy właśnie dlatego, 

że natura jest kultywowana estetycznie. Jedynie ogrody są pomyślane jako miejsca, w 

których mamy doświadczać estetycznie z jednej strony działania tego, co uznajemy za 

niezależną od nas naturę, a z drugiej – naszego współdziałania z tym, nawet jeśli nasze, 

ludzkie interesy stoją w sprzeczności z interesami nieludzkimi. 

W tym miejscu należy zauważyć jeszcze jedno. Bez wątpienia ogrody są takimi 

miejscami, w których estetycznie doświadczamy natury ze względu na jej zmysłowe 

własności. Na nasze doświadczenie ma jednak także wpływ wiedza o tym, jak natura 

funkcjonuje, która nierzadko powoduje, że zaczynamy doceniać to, co dotąd budziło 

wstręt czy odrazę. Również wiedza o konsekwencjach działań ogrodniczych pozwala w 
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nowy sposób je oceniać i rewidować przekonania na temat tego, co oznacza troszczyć 

się o naturę. 

Na ogrody można patrzeć jako na miejsca, które skłaniają do „krytyki 

ekologicznej władzy sądzenia”, tzn. każą rewidować nasze założenia, przekonania i 

oczekiwania i przyjmować krytyczny dystans zarówno do określonej koncepcji natury, 

jak i do naszej postawy względem niej. W tym sensie, ogrody są miejscami 

nieustającego dialogu – chciałoby się wręcz powiedzieć hermeneutycznego – między 

nami a tym, co uznajemy za naturę. Rzecz jasny, aby dialog mógł być możliwy, musimy 

uznać, że mamy z kim rozmawiać. Ogrody są jednak takimi tworami, które – jak tylko 

się w nich znajdziemy – wrzucają w nas w dialogową sytuację. 

W tym duchu można też rozumieć postulat Assunto, by cały świat zamienić w 

ogród. Stawką jest to, aby cały świat był urządzony na wzór ogrodu, tzn. tak, aby jego 

estetyczna funkcja jeśli wręcz nie wychodziła na pierwszy plan, to przynajmniej była 

równie istotna jak pozostałe. Jak jednak wspomniano, chodzi mu w gruncie rzeczy o 

zmianę postawy. Zdaniem włoskiego filozofa, skutkować to będzie nie tylko 

„szczęśliwym związkiem” z naturą, ale także „zadowoleniem z istnienia”. 

Widziane z powyższej perspektywy ogrodnictwo potrafi wskazać, jak tworzyć 

środowisko miejskie, które ma wielu twórców i jest rezultatem współdziałania 

rozmaitych czynników. Urbanistyka to przecież nie tylko tworzenie nowych przestrzeni, 

ale także troszczenie się o te, które już istnieją. Troska ta zaś nie musi bezwzględnie 

oznaczać ani zachowywania ich w niezmienionej postaci, ani rezygnacji z własnych 

celów. 

Urbanistyka pojęta jako ogrodnictwo oznacza więc z jednej strony, że – jak 

stwierdza Spirn w cytowanym artykule – „natura w miastach powinna być uprawiana 

niczym ogród”, z drugiej zaś – świadomość, że środowiska miejskiego nigdy nie tworzy 

się w próżni bez właściwości estetycznych, historycznych, społecznych, politycznych i 

ekonomicznych. Urbanistyka powinna dostosowywać się do tego, co już istnieje i 

wchodzić z tym w dialog, bo tylko w ten sposób przy życiu utrzymany zostaje genius 

loci, by przywołać tradycyjny termin ze teorii ogrodnictwa. 

W ogrodach można wreszcie dostrzec miejsca, które z wyżej wymienionych 

względów każą poszerzać ideę etyki w taki sposób, by uwzględniać byty nieludzkie. 

Zarazem jednak – jak się okazuje – owa poszerzona etyka ogrodowa może być 

przydatna również poza murami ogrodów, ponieważ może uczyć urbanistów, w jaki 

sposób brać pod uwagę interesy ludzi. 
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Piotr Schollenberger: Odwracalność przeznaczenia – estetyka przestrzeni 

Shusaku Arakawy 

Abstract: The Reversibility of Destiny – Shusaku Arakawa’s Aesthetics of Space 

The article presents artistic project proposed by Japanese artist Shusaku 

Arakawa. Arakawa’s concept of “reversible destiny” and “architectural body” is 

introduced as the contemporary response do Georg Simmel’s modern diagnose of the 

“mental life” of inhabitants of metropolis following his remark that “It is the function of 

the metropolis to make a place for the conflict and for the attempts at unification…”. 

Both: Simmel’s diagnose and Arakawa’s quasi-utopian urbanistic project can be treated 

as the Kantian critical procedures that allow us to grasp the specificity of the “aesthetics 

of city” and to describe conditions of possibility of “city experience”. 

Keywords: Georg Simmel, Shusaku Arakawa, City, Perception, Body, Space, 

Reversible Destiny 

 

 

            Pytanie, które może wydać się  naiwne, lecz które – jak się zdaje – trzeba 

zadać, gdy  poddajemy krytycznej refleksji uwarunkowania estetyki przestrzeni 

miejskiej co „pozwoliłoby ją umocnić w jej sprawiedliwych wymaganiach” [Kant, 2001, 

25] brzmi: na czym polega „miejskość” tak określonej przestrzeni stanowiącej 

przedmiot badań? Dlaczego miasta, których przykłady wybieramy, by przyglądać się 

różnorodnym zjawiskom, dającym się ująć w kategoriach estetycznych, czy 

artystycznych to wielkie miasta – już nawet nie polis [por. Rewers, 2005], 

lecz megalopolis [Lyotard, 1988, 203-215] , których prefigurację stanowią choćby 

filmowe wizje Fritza Langa? Dlaczego „estetyka miasta”, a nie raczej „estetyka 

miasteczka”? Odpowiedź teoretyków jest w tym wypadku oczywista. To właśnie 

bezustannie rozrastające się miasta stają się areną rozwoju wielkiego projektu 

nowoczesności wraz z wszystkim, co niesie on ze sobą, a więc zarówno z postępującą 

indywidualizacją i narodzinami jednostkowego doświadczenia codzienności, jak i z 

alienacją, rozbiciem wcześniejszych tradycyjnych wspólnot i wkroczeniem techniki, 

czego świadectwem staną się chociażby wiersze Charlesa Baudelaire’a [Baudelaire, 

2008; Benjamin, 2011, 53-212; Berman, 2006; Majewski, 2008].  Nie chodzi więc o 

rozmiar miejskiej aglomeracji, czy ilość jej mieszkańców, lecz o pojawiające się wraz z 

tym nagromadzeniem nowe możliwości, nowe stosunki, czy też przejścia pomiędzy 

jednostkami, a także między człowiekiem a przestrzenią, w której on funkcjonuje. Jak 

poświadcza Georg Simmel w słynnym tekście zatytułowanym O mentalności 

mieszkańców wielkich miast z 1922 roku, podstawą zjawisk, również estetycznych, 

miejskiego życia  są „mechanizmy, dzięki którym osobowość przystosowuje się do sił 

zewnętrznych”. Rządzi nimi podstawowe napięcie pomiędzy tym, co dane, czy też 

zastane, w postaci tradycji, albo „ogólnoludzkich”, jak pisze Simmel, wzorców 

społeczno-historycznych, a tym, co niepowtarzalne i jedyne w każdym bycie ludzkim. 

Dlatego też: „(…) wielkie miasto zyskuje szczególne, znamienne miejsce w rozwoju życia 
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duchowego. Jest to jeden z tych wielkich tworów historycznych, na gruncie których 

zawarte w życiu sprzeczne tendencje mogą istnieć i rozwijać się na równych 

prawach”  [Simmel, 2005, 315]. 

Dynamikę, wyrastającą z tych sprzecznych tendencji, niosącą w sobie potencjał 

nowej konfiguracji między „osobowością” a „siłami zewnętrznymi” chcę odnieść do 

projektu Shusaku Arakawy (1936 – 2010), japońskiego artysty i architekta, który 

stworzył wspólnie z  Madelaine Gins projekt pozwalający w szczególny sposób 

sproblematyzować relacje ciała i otoczenia, w którym się ono znajduje. Celem realizacji 

architektonicznych takich, jak: Ubiquitous Site, NAGI’S RYOANJI（Nagi, Okayama, 1994 

/ Nagi Museum Of Contemporary Art), The Site of Reversible Destiny – Yoro Park Yōrō, 

Gifu, 1995), The Reversible Destiny Lofts MITAKA – In Memory of Helen Keller (Mitaka, 

Tokyo 2005) jest stworzenie przestrzeni, pozwalających bezpośrednio doświadczyć 

momentu, w którym ciało, sytuujące się dopiero w określonym obszarze – by tak rzec 

– „zajmuje  miejsce”, spontanicznie realizując jedną spośród nieskończonej ilości 

możliwości w daną przestrzeń wpisanych. Arakawa pragnie zwrócić uwagę, w jaki 

sposób cieleśnie: percepcyjnie i motorycznie, dostosowujemy się do otoczenia, mogąc 

jednocześnie ów proces aktywnie i refleksyjnie kształtować. Wydaje się, że projekt 

artystyczny zmierzałby w tym wypadku do uchwycenia oraz uczynienia przedmiotem 

namysłu doświadczenia przestrzeni miejskiej z jej konstytutywna cechą, którą jest – jeśli 

zgodzimy się z Simmlem – rozwój różnorodnych, nawzajem sprzecznych, „życiowych 

tendencji”. Właśnie dlatego, że owe tendencje nie przybierają jedynie postaci 

abstrakcyjnych „projektów życiowych”, ale mają charakter ucieleśniony [Landra, 2006, 

39-76], mogą stać się przedmiotem artystycznego namysłu nad sposobem, w jaki 

kształtowane jest owo specyficzne pole percepcyjne wytwarzane przez miejską 

przestrzeń. 

Warto zauważyć, że ukrytą zapowiedź takiego dyskretnego mechanizmu 

percepcyjnego można odnaleźć już w pierwszych artystycznych świadectwach 

nowoodkrytego w pewnym momencie historycznym obszaru życia codziennego, jakim 

staje się przestrzeń miasta. Mam tu na myśli wnętrza, ale i jednocześnie „zewnętrza” 

malowane przez artystów holenderskich w XVII wieku, przede wszystkim przez Pietera 

de Hoocha [Stoichita, 2011, 181-231; Alpers, 1983; Ziemba, 2007, 279-324]. W tych 

obrazach, poza przedstawieniami życia codziennego, z którego zostały już zdjęte ramy 

alegorii o moralnym, bądź religijnym charakterze, a przedstawione na nich postacie 

odznaczają się całkowicie nowożytnym indywidualizmem [Todorov, 2010], szczególną 

uwagę przykuwają różnorodne przejścia i prześwity. Przez otwarte na podwórzu drzwi 

widać ulicę, okno sygnalizuje rozbrzmiewający za nim gwar, przestrzenie domu, czy 

podwórka nie są zamknięte, lecz otwierają się na zewnątrz, sugerują możliwość 

przejścia i jednocześnie wcale nie sugerują, by tego przejścia można było dokonać 

wyłącznie raz, tylko w jednym kierunku. Nie jest to przestrzeń renesansowych Miast 

idealnych unieruchamiających ciało na rzecz jednoocznego spojrzenia, które 
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przemierza całą widzialną przestrzeń samo nie będąc w niej usytuowane1. W tym 

przypadku, by ogarnąć całość widzialnej przestrzeni trzeba się skonfrontować z tym, co 

zasugerowane jedynie w prześwicie, co przychodzi z zewnątrz, co widnieje na progu2, 

czyniąc wszelki projekt domknięcia tych miejsc niemożliwym do spełnienia. 

Właśnie ta „strukturalna”, by tak rzec, cecha przestrzeni miejskiej, jaką jest jej 

„przechodniość” – w dosłownym, ale i w logicznym tego słowa rozumieniu odnajdzie 

swoje echo w projekcie Shusaku Arakawy. 

Arakawa rozpoczyna swą aktywność artystyczną w latach 60-tych w Nowym 

Jorku od monumentalnych i jednocześnie skrajnie minimalistycznych projektów 

malarskich przeznaczonych raczej dla „szarej materii” aniżeli do odbioru 

„siatkówkowego”. Te Duchampowskie nawiązania [Duchamp, 1959] pojawiają się 

nieprzypadkowo, gdyż to właśnie dzięki wparciu Marcela Duchampa Arakawa zaczyna 

prezentować swoje prace w Stanach Zjednoczonych.  Arthur Danto określił go mianem 

„najbardziej filozoficznego z artystów” [Danto, 1979, 135; Danto, 2010], a Hans-Georg 

Gadamer pisał w katalogu z wystawy w 1990 roku o tym, że Arakawa „przekształca 

codzienne stałe orientacji w zadziwiającą, kuszącą grę”3 [Gadamer]. Termin „gra”, 

należałoby przy tym rozumieć właśnie po gadamerowsku, a więc jako aktywność, która 

nie tylko „prezentuje się poprzez grających”, ale również konstytuuje graczy – pozwala 

się im zaprezentować. Na czym jednak miałaby polegać taka „gra w orientację”? 

We wczesnych pracach Arakawy nie chodzi wyłącznie o orientowanie się 

w przestrzeni fizycznej, ale o orientację w ramach różnych systemów językowych. Przy 

czym pojęcie „języka” należałoby rozszerzyć na wszystkie systemy znakowe, a więc nie 

tylko te o charakterze symbolicznym, ale również systemy znaków ikonicznych oraz 

indeksalnych. Nie mamy jednak w tym wypadku do czynienia z podejściem 

semiotycznym, czy jakąś formą myślenia strukturalistycznego. Arakawę interesuje 

przede wszystkim związek percepcji oraz różnorodnych systemów językowych – to, w 

                                              
1 Miasto idealne – trzy obrazy przedstawiające w perspektywicznym rzucie miejski plac. Ich autorstwo 

przypisuje się włoskiemu malarzowi i architektowi Fra Carnevale (1420/25–1484). Obrazy znajdują się w 

kolekcjach: Galleria Nazionale delle Marche (Urbino), Gemaldegalerie (Berlin), The Walters Art Museum 

(Baltimore). 
2 Zbliżamy się tu do spostrzeżenia Jacquesa Derridy, który zauważa: „Niekiedy miasto jest właśnie na 

progu, nie tylko w figurze progu, ale u progu nowej figury, niewidocznej jeszcze konfiguracji, która samą 

musi dla siebie pozyskać, by nie poddać się prawom czegoś innego” [Derrida, 1993/1994, cyt. za Rewers, 

2005, 63] Na temat okna oraz miejskiego doświadczenia przejścia por. Rewers, 2005, ss. 61 – 69. Niniejsze 

ujęcie propozycji Arakawy bliskie jest natomiast opisowi „ontologii zdarzenia” miejskiego, jako 

„stwarzania nowych możliwości stawania się (…) i doświadczania przestrzeni miejskich”, które proponuje 

Rewers w swojej książce. Rewers, 2005, 71-98. 
3 “Artysta, który postrzega przestrzenie, ściany, pomieszczenia jako obrazy a obrazy postrzega jako 

ściany i podłogi przekształca codzienne stałe orientacji w dziwną, kuszącą grę – grę ciągłych domysłów. 

Gdy ogląda się te prace z oddali, ograniczone wąskimi ramami reprodukcji, można jedynie przewidywać 

wszystko, co zacznie się dziać, co zostało tam wzniesione i rozpostarte. To wprost wyjątkowe, 

zdumiewające wydarzenie, które nasuwa mi na myśl słowa Paula Celana: „Es sind noch Lieder zu singen 

jenseits der Menschen”. Gadamer, http://www.feldmangallery.com/pages/exhsolo/exhara90.html [data 

dostępu: 06.06.2015]. 

http://www.feldmangallery.com/pages/exhsolo/exhara90.html
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jaki sposób przestrzeń percepcji jest tworzona, sytuowana oraz ukazywana przez 

łączenie, bądź zlewanie się ze sobą różnych języków. 

Tę percepcyjno-językową dynamikę opisuje termin cleaving, którego 

dwuznaczność udaje się szczęśliwie zachować w języku polskim przekładając go jako 

„podzielanie”. „Podzielanie” może „dzielić”, a więc wprowadzać podział i różnicować to, 

co jednorodne, może jednak oznaczać część, która jest wspólna, którą ze sobą 

nawzajem, bądź ze światem „podzielamy”, a więc „współdzielimy”. Ta specyficzna 

łącząco-rozdzielająca, czy też inkluzyjno-ekskluzywna logika okaże się kluczowa dla 

zrozumienia projektów przestrzeni miejskiej: “podzielanie (cleaving) tego z tamtym i 

podział tego od tamtego. Wynikają z tego nowe połączenia, świeże punkty wyjścia, 

ciągle odnawiane wstępne konstruowanie nastawione na utrzymanie w miejscu 

(tentative constructing toward a holding in place), trwałe i określone ujęcie, które nadaje 

jeden sens rozumieniu terminu <podzielanie> musi również wiązać się z odcinaniem, 

odłączeniem, zluzowaniem, które ustanawia drugi sens tego terminu” [Arakawa, Gins, 

2002, 48]. 

Podział, jako „podzielanie” odgrywa, zdaniem Arakawy, podstawową rolę 

w wytwarzaniu znaczenia – stanowi istotę „mechanizmu znaczenia”, który został 

zademonstrowany w serii, przypominających absurdalne rebusy, albo też 

wizualne koany [Lyotard, 2015, 129] paneli, stworzonych z Madelaine Gins w latach 

1963 – 1973 [Arakwa, Gins, 1988]. Arakawie chodzi w tym wypadku o to, by 

zademonstrować percepcyjny mechanizm ustanawiania, albo wytwarzania znaczenia 

tego, co jest postrzegane, funkcjonujący w oparciu o pewien wybrany system językowy. 

Artysta łącząc taki system z pewnymi danymi wrażeniowymi oraz oddzielając od innych, 

uświadamia nam, że percepcja podziela coś z językiem, a pod innym względem się od 

języka oddziela. 

Jak wyjaśnia, pracująca wspólnie przy wszystkich projektach z Arakawą, 

Madelaine Gin w książce Helen Keller or Arakawa [Gins, 1994] japoński artysta 

był  zafascynowany Arakawy postacią Helen Keller, głuchoniewidomej amerykańskiej 

pisarki, która mając 19 miesięcy w wyniku choroby całkowicie straciła wzrok oraz słuch, 

a także częściowo zdolność mówienia. W wieku siedmiu lat, dzięki zaangażowaniu 

osobistej opiekunki, dziewczynka nauczyła się języka palcowego, a z czasem dorosła 

Helen Keller została znaną pisarką, autorką dwunastu książek, swobodnie poruszającą 

się w literackich opisach świata, które wydawać by się mogły dostępne wyłącznie dla 

osób widzących i słyszących. Wedle Arakawy przypadek Helen Keller uświadamia nowe 

możliwości percepcji: trzy zmysły (dotyk, węch, smak) umożliwiają odnalezienie 

alternatywnych połączeń z wyrażeniami językowymi odwołującymi się do wzroku, czy 

słuchu. Jak opisuje to Ernst Cassirer, również powołujący się na ten 

przypadek: „[Dziecko] Nauczyło się używać słów nie tylko jako mechanicznych znaków 

czy sygnałów, ale jako całkowicie nowego narzędzia myśli. Otworzył się przed nim nowy 

horyzont i od tej pory będzie poruszało się do woli w tej nieporównanie rozleglejszej 

i swobodniejszej przestrzeni” [Cassirer, 1998, 82]. 

Przyjrzyjmy się przez chwilę uważniej dwu przykładom. Obraz Untitled (TUBES, 

TUBE) przedstawia dwie formy, składające się z linii równoległych połączonych z każdej 
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strony okręgiem. Na dole formy znajdującej się z prawej strony obrazu został 

nakreślony ołówkiem napis „Tuba”, forma ta również została narysowana przy pomocy 

ołówka. Forma z lewej strony została natomiast narysowana przy pomocy 

różnokolorowych linii: niebieskich, czerwonych, żółtych, zielonych. Napis umieszczony 

na dole głosi „Tuby”. Po pierwsze więc podpisy sugerują, że płaskie formy są w 

rzeczywistości bryłami, a to, na co patrzymy to coś w rodzaju domyślnego, czy 

prowizorycznego „rzutu” walca na płaszczyznę. Podpis pod rysunkiem określa więc 

sposób, w jaki go postrzegamy – język dołącza do obrazu określoną interpretację. Jeśli 

jednak podpisy sugerują, że faktycznie odnoszą się do tego, co figuruje powyżej, to 

dlaczego podpis pod „tubą” z lewej strony jest w liczbie mnogiej. Dlaczego mowa o 

„tubach”, zamiast o jednej, choć kolorowej „tubie”? Co w tym wypadku było pierwsze 

rysunek i podpis, czy najpierw podpis a potem dostosowany do niego rysunek? 

Arakawa sugeruje, że w przypadku „tub” po lewej stronie ilość można zaprezentować 

nie, jak to jest zazwyczaj w przypadku rysunku, poprzez zwielokrotnienie podobnych 

form, a więc ikonicznie, lecz symbolicznie, jak to się dzieje w języku, poprzez użycie 

wielu kolorów, które, podobnie jak zmiana końcówki w przypadku zmiany liczby z 

„tuba” na „tuby”, odnoszą się do wielości na mocy pewnej umowy. Podpis w tym 

wypadku oddziela się od znaku ikonicznego i łączy się ze znakiem symbolicznym. To 

łączenie, „podzielanie” różnorodnych języków ma uczynić widzialnym sam proces, w 

którym widz stara się odczytać znaczenie dzieła. Akt percepcji zwyczajowo ujmowany 

jako ciągły zostaje podzielony na dwie nieprzystające do siebie części: przekaz 

ikoniczny oraz językowy, które w życiu codziennym odbierane są jako wzajemnie sobie 

odpowiadające i przebiegające równolegle do siebie zostają w tym wypadku 

rozdzielone. Mechanizm ten opisuje Arakawa jako „dzielenie znaczenia” (splitting the 

meaning) oraz jego ponowne, tym razem już percepcyjnie uświadomione „składania” 

(reassembling), które dokonuje się w momencie, gdy zostajemy skonfrontowani z takim 

„bezsensownym” rysunkiem i staramy się odkryć mechanizm jego znaczenia. 

Podobna konfuzja, oparta na oddzieleniu i ponownym połączeniu, daje o sobie 

znać w przypadku instrukcji „Powiedz: raz Pomyśl: dwa” (Say: one Think: two). By 

wykonać polecenia wypowiedzenia na głos „raz” nie można tego nie pomyśleć. Można 

co prawda mówić jedną rzecz, myśląc o innej, jednak nie można wykonać 

sugerowanego ćwiczenia nie doświadczając wewnętrznej sprzeczności. Można 

natomiast, co warto zauważyć napisać, albo namalować „raz”, myśląc o „dwa”. Ostatni 

przykład funkcjonowania tego percepcyjno-językowego podziału ilustruje panel 

przedstawiający trzy rzędy kwadratów różnej wielkości uszeregowanych od 

największego do najmniejszego. Pod spodem górnego rzędu widnieje napis „Wszystkie 

są takiej samej wielkości”, który powtarza się jeszcze dwa razy, przy czym dodatkowo 

w pod środkowym rzędem została dodana adnotacja „Miejsce na poprawki”, a na 

samym dole obrazu widać komunikat „Wojna światów”. Na powierzchni obrazu cztery 

kwadraty mają różne wielkości. Jeśli je jednak wyobrazić sobie w przestrzeni 

trójwymiarowej, stają się kolejnymi częściami prostopadłościanu o kwadratowej 

podstawie, ułożonymi w szeregu ze względu na punkt zbiegu linii, są więc równe. Świat 

dwuwymiarowy i świat trójwymiarowy są ze sobą w konflikcie, jeśli chodzi o wielkość 
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kwadratów, a z samego obrazu nie możemy ani „wyczytać”, ani „wypatrzeć”, do 

którego z tych światów one należą.  Jak pisze Jean-François Lyotard: „[obraz] Arakawy 

nie proponuje do zobaczenia niczego poza samą sobą. Ponieważ nie przedstawia 

żadnej «sceny» rodzajowej, żadnego pejzażu czy martwej natury, mogę wam tylko 

opisać jej plastyczne uporządkowanie i to cała jej «treść». Raczej daje do myślenia za 

pomocą oczu niż czyni widzialnym w myśli, niż pobudza wyobraźnię. Właśnie dlatego 

temu zadaniu filozof może sprostać prawdopodobnie lepiej niż pisarz, a w każdym razie 

lepiej niż geometra. Nie liczy się tu wierna poprawność, którą trzeba opisać, gdyż nie 

istnieje model, który pozwoliłby ją zmierzyć, a jedynie precyzja rysunku. Precyzja, której 

z niczym nie sposób porównać – niewspółmierna, «niekorygowana». Jak Duchamp: 

precyzyjny, lecz niepoprawny” [Lyotard, 2015, 133]. 

Przywołane na razie przykłady nie mają na pierwszy rzut oka nic wspólnego z 

jakąkolwiek formą ucieleśnionego przeżywania przestrzeni i mogą wydawać się bliższe 

malarskiej sofistyce René Magritte’a. Jednak Arakawa zaznacza: „Spłaszczam widok, by 

zademonstrować, w jaki sposób postrzeganie nadaje przestrzeni  objętość, nie istnieje 

żadna przestrzeń za wyjątkiem tej, którą kształtuje postrzegający” [Arakawa, Gins, 1988, 

102]. Artysty nie interesuje więc tak bardzo proces aranżowania przestrzeni fizycznej 

(choć, jak zobaczymy, z nim również będziemy mieli w tej twórczości do czynienia), co 

ogołocenie jej z wszelkich „percepcyjnych podpórek”, punktów orientacyjnych, 

schematów przedstawieniowych, które ułatwiają postrzeganie oraz wizualną 

komunikację, jednak za cenę wyparcia podmiotowej zdolności do swobodnego 

kształtowania tego, co się jawi. Wskazanie na „mechanizmy znaczenia” ma nam 

pozwolić – poprzez bolesną konfrontację z tym, co jawi się jako „niezrozumiałe” – 

wyrwać się z percepcyjnych automatyzmów w nauczyć się w swobodny sposób 

kreować sens, tego, co dane w doświadczeniu. Mamy tu więc do czynienia z 

wprowadzeniem takiego sposobu rozumienia interakcji między widzem i dziełem, w 

którym zaakcentowane zostaną elementy stawiające opór, zakłócające płynny odbiór, 

wytrącające podmiot z rytmu. Tego rodzaju „udziwniania” nie mają na celu zwrócenia 

uwagi na estetyczne własności medium, lecz na estetyczny potencjał postrzegania jako 

takiego. Konfrontacja z takimi dziwnymi, „niepełnymi” tworami domaga się po stronie 

widza zajęcia twórczej postawy. Ostatecznie, jak pisze Arakawa: „Nie istnieje przestrzeń 

poza tą, którą kształtuje widz. Przestrzeń nie istnieje jako coś samodzielnego, 

niezależnego od «fikcji miejsca» («fiction of place»), która ją uwalnia” [Arakwa, Gins, 

1988, 102]. Przestrzeń ma charakter relacyjny i określana jest przez sposób jej 

postrzegania. Historyk sztuki Ernst van Alphen użył kiedyś w odniesieniu projektu 

Huberta Damischa bardzo trafnego terminu: „epistemologia niepoznawalnego” [van 

Alphen, 2003, 76]. Wydaje się, że takie określenie jest również odpowiednie dla 

projektu Arakawy. Celem przeprowadzanych przez Arakawę eksperymentów jest by 

widz stał się świadomy własnego postrzegania, chodzi więc w tym wypadku o 

„postrzeganie postrzegania”. Arakawa pokazuje, że znaczenie powstaje w wyniku 

podziału: jeden element zostaje oddzielony od niezróżnicowanego tła, określanego 

jako blank – pustka, zdefiniowanego jako: „neutralne ustanowienie (neutral positing ) – 

w sensie utrzymywania otwartym; jest tym, co tam jest, ale niezróżnicowane, więc nie 
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jest niczym. Jest tym, co wypełnia pustkę” [Arakwa, Gins, 1983, 1; Adcock, 2003, 203-

216]]. Dzieło sztuki ma pokazać, w jaki sposób nie tyle widzimy, czy pasywnie 

odbieramy przestrzeń, co kształtujemy ją w nas samych poprzez łączenie różnorodnych 

sposobów odczuwania. 

„Fikcja miejsca” – termin, który pojawił się w przytoczonym wcześniej cytacie, 

jest sposobem na zaakcentowanie płynnego, podlegającego ciągłym modyfikacjom 

procesu konstytucji świadomego „ja”; procesu, którego źródłem jest postrzeganie. W 

tym sensie „miejsce króla” [Foucault, 2006], a więc miejsce zajmowane przez 

postrzegający podmiot – jakieś „centrum”, z którego wychodzi „do świata” 

intencjonalna strzałka świadomości, kierującej się na coś – nie jest ani stałe, ani 

określone. „Ja postrzeżeniowe”, to, co rozumiemy jako podmiot doświadczenia stanowi 

„fikcję”, gdyż jedynie retroaktywnie możemy odtworzyć doświadczenie, ustanawiając w 

nim dwa przeciwległe bieguny: świadomość i świat. W procesie postrzegania mamy do 

czynienia z ciągłym nakładaniem się na siebie dwóch planów: działającego i 

orientującego się w świecie podmiotu oraz przestrzeni, w której on funkcjonuje. Nie ma 

więc stałych miejsc, a wszystko w pewnym sensie „płynie” – podlega wiecznym re-

konfiguracjom. Jak na poły poetyckim językiem ujmują to Gins i Arakawa: 

„Postrzeżenie, kształtując przestrzeń, ujawnia postrzeżony obraz fikcji miejsca jako 

detal; raz za razem podzielając, wprowadza grę dystansu, sprawiając, że możliwe staje 

się na przykład zobaczenie czyjegoś ramienia, ręki, albo stopy” [Arakawa, Gins, 1999, 

48-51] . 

Arakawa i Gins, poczynając od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, zaczynają 

pracować nad projektem, który określają mianem „odwracalnego przeznaczenia” 

(reversible destiny). Jest to utopijny projekt przezwyciężenia przy pomocy architektury 

śmierci, jako przeznaczenia całej ludzkości. Z drugiej jednak strony „utopijność” owego 

projektu odnosi się wyłącznie do jego warstwy ideowej. Pod względem realizacji 

projekt ten przybiera bowiem jak najbardziej „topiczny” kształt czegoś, co można by 

określić mianem „parków tematycznych”, albo artystycznych instalacji, jednak 

wpisanych do pewnego stopnia w miejski krajobraz; alternatywnych przestrzeni, w 

których zwiedzający będą mogli stymulować i  wrażliwiać własne mechanizmy 

percepcyjne. Powstałe na terenie muzeum sztuki współczesnej w Nagi, jako stała 

instalacja Ubiquitous Site („Wszechobecne miejsce”) to olbrzymia „tuba”, bądź rura, do 

której wchodzą zwiedzający4. W środku znajduje się odtworzony z bardzo dużą 

pieczołowitością tradycyjny kamienny ogród japoński Karesansui, z 

charakterystycznymi, ścieżkami grabionego żwiru. Ogród rozpościera się jednak nie 

pod stopami widza, albo naprzeciw jego wzorku, lecz został przez artystę „rozpostarty” 

na wewnętrznych ścianach „tuby”. Wchodząc więc do wnętrza i stąpając po wąskiej 

platformie zarówno widzimy, jak i czujemy, że ponad naszymi głowami oraz z boków 

rozciąga się to, co zazwyczaj znajduje się pod naszymi stopami. Zadaniem odwrócenia 

tej podstawowej topiki pogwałcenie, albo raczej delikatne zaburzenie mechanizmów 

                                              
4 Opis projektu można odnaleźć na stronie internetowej całego projektu „odwracalnego przeznaczenia”: 

http://www.reversibledestiny.org/ubiquitous-site-nagis-ryoanji-%E2%96%91%E2%96%91-

architectural-body/ [dostęp: 06.06.2015]. 

http://www.reversibledestiny.org/ubiquitous-site-nagis-ryoanji-%E2%96%91%E2%96%91-architectural-body/
http://www.reversibledestiny.org/ubiquitous-site-nagis-ryoanji-%E2%96%91%E2%96%91-architectural-body/
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percepcyjnych operujących na poziomie przederefleksyjnym, by już na poziomie 

uświadomionego spostrzeżenia zdać sobie z nich sprawę i nauczyć się swobodnie nimi 

kierować. Ubiquitous Site to miejsce, które jest dostępne percepcji za “jednym rzutem 

oka” – jest wszechobecne, gdyż „zawiera w sobie” widza, otula go i zwalnia, jak 

argumentują Gins i Arakawa, z konieczności wyobrażania sobie tego, co znajduje się 

„za nim”, albo „obok”. Energia wyzwolonej w ten sposób wyobraźni może zostać 

spożytkowana na inne naiwne zadania, a my uczymy się niejako „zarządzać” 

automatyzmami ciała oraz schematami percepcyjnymi, odnajdując pomiędzy 

pewnymi  wzorcami zachowań nowe przejścia i powiązania. The Site of Reversible 

Destiny to olbrzymi teren, który został przeobrażony w parku Yoro w „park 

doświadczenia” – składającą się z dziewięciu różnych mniejszych przestrzeni 

amfiteatralną platformę, zbudowaną na planie elipsy, której zadaniem jest 

uświadomienie widzom, w jaki sposób ich ciała zostają usytuowane w świecie5. Stosując 

w gruncie rzeczy proste modyfikacje architektoniczne, jak zawężanie pola widzenia, 

zaburzanie linii horyzontu, eksperymenty z materią, kształtem oraz nachyleniem 

podłoża, zaburzenie podstawowej topiki góra-dół itp. artyści pragną zwrócić uwagę na 

„podskórnie” nieomal rozgrywające się mechanizmy, które czynią nas właśnie nami 

samymi – czynią z nas osoby, które zawsze znajdują się gdzieś, w relacji do czegoś. 

Ponieważ przestrzeń, w której się znajdujemy stanowi biegun naszej uwagi, to, co 

zjawia się w polu percepcji stanowi nie tylko korelat naszej świadomości, jak głosi na 

przykład tradycja fenomenologiczna, ale więcej: funkcjonuje jako konstytutywny 

składnik osoby. To, czego doświadczam “jest mną”, a w każdym razie stanowi 

przedłużenie mojego wpisanego w architekturę ciała. Konsekwencją tych założeń 

teoretycznych jest ostatnia praca, na którą w tym kontekście warto zwrócić uwagę, 

poświęcone pamięci Hellen Keller domy mieszkalne The Reversible Destiny Lofts6. 

Wkraczając do nich, mamy traktować każde pomieszczenie jako „bezpośrednie 

przedłużenie samego siebie”. Zbudowane z kulistych i sześciennych, różnokolorowych 

modułów, pokoje gwałcą wszelkie założenia funkcjonalistycznej architektury, jednak 

ich zadaniem jest problematyzacja oraz intensyfikacja doznań mieszkańca, który 

zostaje wytrącony z najbardziej podstawowych przyzwyczajeń, jak na przykład to, że 

podłoga zazwyczaj w mieszkaniu jest równa, a nie pofalowana, gąbczasta, z wyglądu 

przypominając piaszczystą plażę, oraz to, że w tym samym pomieszczeniu 

poszczególne jego części znajdują się na tym samym poziomie, w tej samej linii wzroku. 

To, co z czysto praktycznych powodów stanowi niewątpliwie o utopijnym charakterze 

tych realizacji architektonicznych, z punktu widzenia krytycznego namysłu nad 

cielesnymi uwarunkowaniami postrzegania przestrzeni stanowi o ich odkrywczości. 

Patronująca projektowi, głucha i niewidoma Hellen Keller zdołała w świadomy sposób 

odnaleźć nowe „przejścia” i „podziały” pomiędzy zmysłami dotyku, smaku, powonienia, 

                                              
5 Por. http://www.reversibledestiny.org/elliptical-field-%E2%96%91%E2%96%91-site-of-reversible-

destiny-%E2%96%91%E2%96%91-yoro/ oraz http://www.yoro-park.com/facility-

map/hantenchi/index.php [dostęp: 06.06.2015]. 
6 Por.  http://www.reversibledestiny.org/reversible-destiny-lofts-mitaka-%E2%96%91%E2%96%91-in-

memory-of-helen-keller/ oraz http://www.rdloftsmitaka.com/english [dostęp: 06.06.2015] 

http://www.reversibledestiny.org/elliptical-field-%E2%96%91%E2%96%91-site-of-reversible-destiny-%E2%96%91%E2%96%91-yoro/
http://www.reversibledestiny.org/elliptical-field-%E2%96%91%E2%96%91-site-of-reversible-destiny-%E2%96%91%E2%96%91-yoro/
http://www.yoro-park.com/facility-map/hantenchi/index.php
http://www.yoro-park.com/facility-map/hantenchi/index.php
http://www.reversibledestiny.org/reversible-destiny-lofts-mitaka-%E2%96%91%E2%96%91-in-memory-of-helen-keller/
http://www.reversibledestiny.org/reversible-destiny-lofts-mitaka-%E2%96%91%E2%96%91-in-memory-of-helen-keller/
http://www.rdloftsmitaka.com/english
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by w ten sposób niejako „obejść” swoje ograniczenia i zrekompensować percepcyjne 

braki. Warto zauważyć, że w gruncie rzeczy mamy tu do czynienia z mechanizmem, 

który w języku opisujemy jako zwrot, albo przeniesienie metaforyczne. Po to, by 

wskazać na pewien nowy, bądź nie opisywany dotąd aspekt rzeczywistości 

posługujemy się zastanymi znaczeniami słów odnosząc je do nowych, szczególnych 

cech pewnych obiektów. W ten sposób rozwija się właśnie język. Celem tego rozwoju, 

oczywiście pod warunkiem, że zgodzimy się z poznawczą funkcją metafory, jest nie sam 

język, lecz przedmiot jego odniesienia: świat. Podobnie w wypadku projektów Arakawy 

i Gins: jakkolwiek zwracają one uwagę na mechanizmy percepcji, poprzez zaburzenie 

najbardziej fundamentalnych i nawykowych wzorców zachowań, ich zadaniem jest 

„performatywne” stymulowanie tych mechanizmów, w celu rozszerzenia ich zasięgu, 

wskazanie nowych aspektów przestrzeni, do których można je odnieść. Chodzi więc o 

to, żeby: „wysunąć otoczenie na pierwszy plan w taki zdecydowany sposób, że stanie 

się ono czymś nieznajomym; ciało tak bardzo i bezustannie utrzymywać  w stanie 

nierównowagi, że większa część jego wysiłku skierowana jest na uzyskanie stabilności, 

nie pozostawiając żadnej energii na rutynowe wykorzystanie społeczno-historycznej 

matrycy tego, co znane, albo na «bycie sobą»” [Arakawa, Gins, 1994, 18]. 

Relacja ciała z wykreowaną zgodnie z określonymi zasadami przestrzenią, a więc 

relacja ciała z architekturą nie jest przypadkowa. W pewnym sensie nie istnieje bowiem 

w życiu człowieka przestrzeń pozbawiona jakichkolwiek zasad, które leżałyby u 

podstaw jej funkcjonowania – przestrzeń fizyczna jest już zawsze przestrzenią, które 

została w określony sposób „oswojona”, zaprojektowana, wcielona w kulturę. „Jeśli 

ciało wradza się w architekturę i od tego momentu nie daje się od niej oddzielić, 

dlaczego by nie pojmować go jako w jego całokształcie jako ciała architektonicznego 

(ciała własnego plus otoczenia architektonicznego)?”, pyta zatem Arakawa [Arakawa, 

Gins, 1997, 12]. Ostatecznie więc „Ja stanowi już stwierdzenie architektoniczne” – nie 

jest czymś trwałym, lecz konstytuowane jest w procesie postrzegania ze względu na 

otoczenie, w jakim się znajduje. By pokreślić dynamiczny i spontaniczny charakter tej 

konstytucji Arakawa nie opisuje procesu postrzegania przestrzeni w kategoriach 

„orientowania” się, w rozumieniu odnajdywania stałych punktów orientacyjnych, lecz 

używa metafory „lądowania”. Miejsca, które są bezustannie wytwarzane w przebiegu 

doświadczenia przez poruszające się ciało są „miejscami lądowania” (landing sites). W 

każdym takim potencjalnym miejscu, zajętym przez ciało spotyka się zarówno to, co 

konieczne (każde ciało jest w jakimś miejscu), jak i to, co możliwe (każde ciało wybiera 

sobie miejsce). Przestrzeń jest więc określana przez projekty motoryczne ciała, które 

mogą się realizować w wielu zróżnicowanych porządkach – systemach odczuwania (np. 

inaczej u osób widzących, a inaczej u głuchoniewidomych). Arakawa wyróżnia trzy 

podstawowe typy takich „miejsc”.  Percepcyjne miejsca lądowania – to, co daje się 

umieścić „tu”, bądź „tam” poprzez odniesienie do któregoś ze zmysłów. 

Wyobrażeniowe miejsca lądowania – wypełniają percepcyjne luki, uzupełniając 

otoczenie o to, co nie zostało bezpośrednio postrzeżone. Architektoniczne miejsca 

lądowania – określają postrzeganie wymiarów, relacji przestrzennych, względnej relacji 

między postrzegającym i postrzeganym. Wytwarzane są one przez ruch oraz siłę ciała. 
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Metafora lądowania, a więc stopniowego osiągania kontaktu z powierzchnią ma 

sprawić, że zaczniemy postrzegać przestrzeń, w której żyjemy nie jako homogeniczną 

czasoprzestrzeń fizykalną, lecz jako siedlisko potencjalnych miejsc, w których można 

się „osiedlić”, zatrzymać – „wylądować”. Choć wydaje się to paradoksalne, to przecież 

jakkolwiek mogę w każdej chwili upaść, na przykład spaść z krzesła, bądź potknąć się i 

uderzyć ciałem o ziemię, to upadając moje ciało przebędzie pewną drogę przez w 

gruncie rzeczy nieskończoną liczbę „miejsc”, w których potencjalnie mogłoby się 

zatrzymać. Jakkolwiek takie rozumowanie przeczy zdroworozsądkowym prawom fizyki, 

to przecież właśnie architektura pozwala nam te ograniczenia do pewnego stopnia 

przezwyciężać: upadek można powstrzymać przy pomocy odpowiednio 

skonstruowanego wspornika, uprzęży, czy jakiegoś innego wynalazku. Źródłem 

architektury okazują się ostatecznie ruchy oraz wysiłki ciała. 

Te eksperymentalne i radykalnie anty-funkcjonalistyczne projekty można by 

określić jako „witalistyczny dadaizm architektoniczny”, którego zadaniem jest obalenie 

wszelkich stałych struktur określających nasze funkcjonowanie w przestrzeni. Jak 

stwierdza Arakawa: „Architektura to narzędzie, którego można używać  podobnie, jak 

niegdyś używano pisma, chociaż w przeciwieństwie do niego posiada ona o wiele 

większe spektrum zastosowań. A co jeśli architektura potrafiła utrzymać w stanie ciągłej 

otwartości sam proces dziecięcej akulturacji?” [Arakawa, Gins, 2002, XX ] 

Omówienia domaga się jednak w związku z tym pojęcie „odwracalnego 

przeznaczenia”, które patronuje całości. Oznacza ono próbę podtrzymania stanu 

poprzedzającego osiągnięcie równowagi między organizmem i środowiskiem, jednak 

nie w celu zanegowania tej równowagi, lecz by zaakcentować moment bezustannej 

wymiany, jaka dokonuje się między polem cielesnych możliwości, a otoczeniem. Pytając 

o to, w jaki sposób percepcyjnie przeżywamy przestrzeń, zadajemy pytanie krytyczne, 

w kantowskim tego słowa rozumieniu – pytamy o warunki możliwości tego 

doświadczenia. To, co odnajdujemy, to jednak nie aprioryczne schematy, formujące 

strumień wrażeń, lecz Simmlowskie „sprzeczne tendencje”, które źródłowo okazują się 

rozwijać „na równych prawach”, a jedynie w procesie społeczno-kulturowej obróbki 

nabierają pozornie określonego i trwałego kształtów pewnych wzorców, czy struktur. 

To, co za Simmlem, określić można jako „doświadczenie miejskie” nie ogranicza się 

więc do pewnego zjawiska kulturowego, jakim są wielkie miasta nowoczesności, ale ma 

swoje źródło w, funkcjonującej na wielu planach, w wielu „językach” i w licznych 

rejestrach, ucieleśnionej percepcji. By jednak ten stan radykalnej nierównowagi (radix – 

przypomnijmy oznacza po łacinie „korzeń”) odsłonić potrzebne jest zmodyfikowanie 

warunków, w jakich ta percepcja funkcjonuje: „Pożądane jest – pisze Arakawa – 

utrzymywanie ciała w stanie nierównowagi tak długo, jak to możliwe. Działania, cały 

zakres działań możliwych w danym momencie dla ciała w celu zyskania równowagi 

pozwoli na zdefiniowanie i ujawnienie istotowej natury ciała” [Arakawa, Gins, 18]. 

Przestrzeń „odwracalnego przeznaczenia” jest więc przestrzenią, której topika nie 

została jeszcze określona, która podlega bezustannej modyfikacji i która otwiera się na 

rzadko w codziennej percepcji realizowane możliwości wpisane w „architektonikę 

ciała”. Ostatecznie więc: „prowadzony i podtrzymywany przy pomocy architektury 
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organizm-osoba powinien stać się zdolny do odwrócenia przeznaczenia czekającego 

miliardy przedstawicieli swego gatunku; gdy urzeczywistniony zostanie nieokreślony 

rozwój, osiągnięte zostanie odwracalne przeznaczenie” [Arakawa, Gins, 2002, XX]. 

Mówiąc wprost: śmierć, rozumiana jako thanatyczny powrót do stanu 

niezróżnicowania, do całkowitego zlania się organizmu żywego z nieożywioną materią 

i wygaśnięcia tkwiących w nim potencji7, nigdy nie nadejdzie, jeśli organizm będzie 

zmuszony do podtrzymywania procesów ciągłego różnicowania, polegających na 

utrzymywaniu w płodnym dystansie dwóch biegunów: świadomego ciała oraz 

przestrzeni. 

Przestrzeń Arakawy kładzie nacisk na sam proces budowania przestrzeni, a nie 

na to, co faktycznie zostało zbudowane, a w związku z tym w jednoznaczny sposób 

utrwalone i określone. Przestrzeń „odwracalnego przeznaczenia” jest więc przestrzenią, 

której topika nie została jeszcze określona, która podlega bezustannej modyfikacji i 

która otwiera się na możliwości wpisane w architektonikę ciała. Można więc pokusić się 

o pewne estetyczne uogólnienie, które pozwoli na oddzielenie ściśle estetycznego 

namysłu nad specyfiką przestrzeni miejskiej od jej szczegółowych – kulturowych i 

etnograficznych sposobów badania. Opisywane przez Simmla „doświadczenie 

mentalne” mieszkańca miasta zostaje, jak widzimy, w tym wypadku 

oddzielone,  „wydestylowane”  z konkretnej przestrzeni miejskiej (Krakowa, Warszawy, 

Nowego Jorku, Berlina, czy Tokio) w wyniku dokonania czegoś, co Bernhard 

Waldenfels  określa mianem „kinestetycznej epoche” [Waldenfels, 1997, 210]. Chodzi 

więc o zawieszenie zwyczajowych, funkcjonujących w codziennym nastawieniu 

sposobów, w jakie rozumiemy i opisujemy funkcjonowanie ciał w przestrzeni. Biorąc 

kulturowe specyfikacje cielesnej kinestezy „w nawias” przestajemy kroczyć utartym 

szlakiem, zostajemy pozbawieni oparcia w tym, co znajome.  Ujawniony zostaje 

natomiast zupełnie nowy obszar, w którym jedno ciała a także wiele ciał oraz ich 

otoczenia zmierzają ku swoim „miejscom lądowania”. Wprowadzenie tej perspektywy 

do badań nad specyfiką przestrzeni miejskiej pozwoli nam być może nie tylko na opis 

faktycznego życia miasta – tego, co dane – ale powoli również uchwycić to, co 

potencjalnie jest w owo życie wpisane. Da to może szansę na „odwracalność” pewnych 

procesów, które wydają się być dla nas nieuchronne. 

                                              
7 Warto zauważyć, że pod pewnymi względami „odwracalny” witalizm Arakawy przeciwstawiany 

„przeznaczeniu”, jakim jest śmierć bliski jest opozycji, jaką kreśli Freud, przeciwstawiając popęd życia 

(Eros) popędowi śmierci (Thanatos). Por.  Freud, 2007, 161-215. 
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Elżbieta Staniszewska: Przestrzeń miejska a  wspólnota; przypadek 

Radomia 

Abstract: Urban space and community; the case of Radom   

Żeromski Street (today pedestrian-only area), the main street in Radom used to 

be the most popular one among the inhabitants. It was the place where people met in 

numerous shops, cafes and restaurants and the social rather than economic aspect was 

important. Three years ago a shopping centre was built nearby and the character of 

the street changed drastically. People gradually disappeared so shops, cafes and 

restaurants closed. Instead, banks opened their branches there – the street is now 

called ‘Bank Avenue’. The area lacks local colour. The shopping centre obviously is 

aimed at encouraging consumption, which, combined with loneliness, eliminates 

intimacy and community bonds. I hope that the inhabitants, nonetheless,  manage to 

retain the feeling of integrity of common social areas, which generates social, family 

and intergenerational bonds. 

  

Keywords: Social Space, Commercial Area, Space Aestheticization, Community 

 

 

W Radomiu przez dziesięciolecia główna ulica Stefana Żeromskiego (około 

cztery km) należała do ulic najbardziej znanych i lubianych przez mieszkańców miasta. 

Łączy ona pl. Kazimierza Wielkiego z ul. Lubelską, w kierunku wschodnim. Jej dzisiejsza 

zabudowa powstawała w większości w wieku XIX i była rezultatem planu regulacyjnego 

z roku 1822. Dawny trakt lubelski został włączony w granice miasta wraz z klasztorem 

Benedyktynów. Wzdłuż nowej ulicy (wtedy) Lubelskiej szybko powstały murowane 

kamienice najzamożniejszych rodzin. Najokazalsze były pod nr 5 Hoppenów (Samuela 

i później syna Karola), Karschów i Wickenhoganów pod nr 31 (fot. 1) oraz Podworskich 

pod nr 35 z roku 1852. Ta ostatnia wg. projektu Henryka Marconiego i Ludwika 

Radziszewskiego. Ci sami architekci zaprojektowali wybudowany pod nr 33 

neorenesansowy, piętrowy gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (fot. 2). 

Nieco później, w roku 1885 został wzniesiony pod nr 53 Gmach Rządu Gubernialnego 

wg. projektu Corazziego. Wiele z tych budynków to okazałe kamienice, jak na lokalne 

uwarunkowania. Większość to klasycystyczne lub w stylach historycznych. 

Niejednokrotnie budowano je jako kamienice czynszowe, więc te mają skromne 

elewacje. Opisany przeze mnie odcinek ulicy obejmuje najstarszą część aż do dawnej, 

lubelskiej rogatki miejskiej, pod nr 56. 

Powoli zaczęła powstawać równie okazała zabudowa na prostopadłych do 

Żeromskiego ulicach; obecnie: Romualda Traugutta, Witolda, Józefa Piłsudskiego, 

Ferdinanda Focha, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego. Od XIX wieku była to 

najważniejsza przestrzeń publiczna nie tylko z powodu centralnego położenia. Przez 

ponad sto lat na parterach kamienic rozlokowane były sklepy. Zmieniali się ich 

właściciele i asortyment. Oczywiste jest, że po drugiej wojnie światowej nastąpił 
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intensywny rozwój miasta. Wraz z nowa władzą zmienili się główni lokatorzy wielu 

kamienic i sklepów, ale mieszkańcy zachowali w pamięci dawne potoczne nazwy 

i nazwiska (fot. 3, 4). Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia były najróżniejszej 

branży: odzieżowe, obuwnicze, spożywcze (ogólnospożywcze, mięsne, rybne, 

cukiernie), piętrowe delikatesy PSS-u, sklepy elektryczne, apteki, zegarmistrz, jubiler, 

MPIK itp. Były tam liczne kawiarnie, restauracje, kwiaciarnie, kino. Była to najbardziej 

ruchliwa ulica miasta (fot. 5). 

W latach siedemdziesiątych stała się nawet deptakiem. Była najpopularniejszym 

miejscem spotkań mieszkańców miasta, tych planowanych i przypadkowych. Miasto 

liczyło wtedy około stu trzydziestu tysięcy mieszkańców. Wszyscy znali  swoje sklepy, 

odwiedzali  je, często spacerując po ulicy. Spotykało się na ulicy Żeromskiego 

znajomych czy nawet te same twarze; miało się poczucie bliskości z mieszkańcami. 

Narastało ono, dostrzegałam zażyłość  łączącą mieszkańców, stałych klientów z 

obsługą sklepów, kawiarni. Miałam wrażenie, że nie sam handel, a ludzie i kontakt z 

nimi jest najważniejszy. Nie tylko ja pamiętałam twarze przypadkowo spotykanych 

przechodniów, odruchowo i niemal równocześnie z mijaną osobą mówiłam „dzień 

dobry” a dopiero po chwili próbowałam przypomnieć sobie, czy to ktoś z sąsiedztwa, 

sprzedawca z któregoś sklepu, czy po prostu osoba znana z widzenia. Radom to niezbyt 

duże miasto i wiele osób, zwyczajnie, znało się z widzenia. To budowało poczucie 

bezpieczeństwa, wspólnoty i pewien lokalny klimat. 

W pobliżu ul. Żeromskiego, około pięćset metrów, przez wiele lat był 

niezagospodarowany teren. W okresie międzywojennym XX w. były tam koszary i plac 

maneżowy 28 Pułku Artylerii Lekkiej i 72 Pułku Piechoty stacjonujących w Radomiu. 

Teren ten jest na wysokości ul. Żeromskiego nr 29-35, na przedłużeniu prostopadłej ul. 

F. Focha, w kierunku północnym, oddalony zaledwie około siedemset metrów. Zaraz 

po wojnie dawne parterowe koszary z czerwonej cegły zamieniono na mieszkania 

socjalne, przedszkole a rozległy teren maneżowy był zaniedbanym miejskim placem. 

Rozbijany tam był przejezdny obóz cyrkowy. 

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku władze miasta 

budynki te rozebrały. Powstał nowy plan zagospodarowania Radomia na tym 

rozległym terenie niemal dziesięciohektarowy, na rogu ul. Bolesława Chrobrego i 

Andrzeja Struga, zaledwie kilkaset metrów od ul. Stefana Żeromskiego miał powstać 

kompleks handlowo-rekreacyjny. Przez lata władze miasta planowały tę inwestycję. Na 

początku roku 2000 znaleziono głównego wykonawcę – AIG/Lincoln Polska1. Koszt 

całości tej inwestycji wyniósł 120 mln euro. Obiekt został oddany do użytkowania w 

kwietniu 2011 r. (fot. 6). Tak jest on opisany na oficjalnej stronie przez władze miasta: 

„Na powierzchni 42,000 mkw. znajduje się 150 sklepów ze znanymi międzynarodowymi 

i polskimi markami, kawiarnie i restauracje oraz sześcioekranowe Multikino. Wśród 

najemców są m.in.: H&M, Zara, C&A, TK Maxx, New Yorker, KappAhl, Reserved, 

Intersport, RTV Euro AGD oraz MarcPol. Galeria Słoneczna to także cykliczne 

wydarzenia rozrywkowe i kulturalne dla mieszkańców Radomia i okolic. 

                                              
1 http://www.radom.pl/page/2124, 2015.10.25; 20:15. 

http://www.radom.pl/page/2124
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 Osiedle Słoneczne to obecnie trzy wybudowane budynki mieszkaniowe 

z 86 mieszkaniami o wysokim standardzie wykończenia i powierzchniach od 37 mkw. 

do 128 mkw. Każde mieszkanie posiada balkon, taras, loggie lub ogródek. Elegancka i 

nowoczesna architektura budynków połączona z ich funkcjonalnością zapewnia 

mieszkańcom nową jakość życia w Radomiu. 4 nowe budynki mieszkaniowe są w fazie 

przygotowania”2. 

Cały kompleks nazwany jest Galerią Słoneczną. Posiada trzykondygnacyjny 

parking, który zapewnia tysiąc dwieście dwadzieścia miejsc dla zmotoryzowanych 

klientów. Obok jest piętrowy budynek z kompleksem rekreacyjnym; obejmuje basen, 

saunę, klub Fitness, sklep sportowy, poczekalnię z mini-barem dla oczekujących na 

uczestników zajęć sportowych. 

Dla miasta, które liczy obecnie dwieście trzydzieści pięć tysięcy mieszkańców, 

w praktyce oznacza to likwidację handlu na głównej ul. Stefana Żeromskiego i na 

sąsiednich. Niby drobna sprawa, ale skutki tego przedsięwzięcia niebagatelne. W 

momencie otwarcia Galerii drastycznie zmieniła swój charakter ul. Żeromskiego. 

Zniknęli spacerowicze, w ślad za nimi zamykano sklepy, kawiarnie i restauracje. Gdzieś 

rozpłynęła się dawna zażyłość, która przestała być podtrzymywana z braku okazji do 

spotkań, jakby przestaliśmy myśleć wspólnotowo. Galeria powoli zawładnęła 

przestrzenią publiczną. Kiedy znikały sklepy prywatne i sieciowe, w ich miejsce zaczęły 

powstawać oddziały banków, punkty udzielające pożyczki. Ulica Żeromskiego 

doczekała się potocznie używanego określenia: „Aleja Bankowa” (fot. 7). Bak Zachodni 

WBK ma trzy lokalizacje na ul. Żeromskiego 9, 41 i 72. Bank Raiffeisen Polbank pod nr 

12, do niedawna również pod nr 29; następne to: Alior Bank nr 23, Kasa Stefczyka nr 

28, BOŚ Bank nr 28, Getin Bank nr 29 i 75, Bank BPH nr 31, Millenium nr 33, Credit 

Agricole Radom, Żeromskiego 33 Deutsche Bank nr 38, ING Bank Śląski nr 40, Bank 

BGŻ BNP Paribas nr 52, Idea Bank – oddział , nr 52, mBank Radom pod nr 86. 

 „Galeria Słoneczna” stwarza wrażenie bezpiecznej przestrzeni kuszącej muzyką, 

zapachami i zawsze odpowiednią temperaturą powietrza. Wchodząc do wnętrza przez 

rozsuwane, szklane drzwi zostawiamy za sobą realną przestrzeń, gdzie czasami pada 

deszcz lub śnieg, wieje wiatr lub jest upał. 

Ta stworzona na potrzeby marketingu przestrzeń jest „ładna”, ale pozbawiona 

lokalnego kolorytu bliskiego mieszkańcom. Nie uwzględnia w wystarczającym stopniu 

lokalnych uwarunkowań, zwyczajów mieszkańców. Jest niemal taka sama we wszystkich 

tego typu obiektach handlowych. Zgeometryzowana, otwarta przestrzeń z centralnymi 

ciągami komunikacyjnymi, na planie elipsy, otwartymi klatkami schodowymi, 

ruchomymi schodami, windami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) by można było bez 

trudu dojść do sklepów. To, co zwraca uwagę, to dyskretna, ale wyraźnie słyszana 

muzyka, odpowiednia temperatura powietrza, czyste posadzki i zapachy dochodzące 

niemal ze wszystkich mijanych sklepów. To jest zespół bodźców które powodują 

poczucie bezpieczeństwa, spokoju i zaciekawienia tym, co oferują nam kolejne sklepy. 

Wszystkie nasze emocje wygenerowane przez te bodźce nie pobudzają nas do nowych, 

kreacyjnych zadań a do konsumpcji a właściwie do nadmiernej konsumpcji, do zakupu 

                                              
2 http://www.radom.pl/page/2124, 2015.10.25; 21:40. 

http://www.radom.pl/page/2124
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czegokolwiek. Mimo tych wszystkich udogodnień, wśród odwiedzających narasta 

poczucie samotności. Galeria nie skrywa swego przesłania, którym jest pomysł na naszą 

nieustanną konsumpcję. Samotność i konsumpcja eliminują bliskość i więzi 

wspólnotowe. Andrzej Basista tak charakteryzuje tę przestrzeń: „W galeriach wszystko 

jest pod kontrola; zawsze jednakowe warunki atmosferyczne, żadnych awantur, 

żadnego wandalizmu. Jednym słowem stworzono świat idealny; szkoda tylko, że 

rozliczne aktywności, które przez stulecia wypracowały różnorodne oprawy przestrzeni, 

zastąpiono jedną, sztuczną wyspą oddzielona od rzeczywistości, która rzadko kiedy 

jest”3. 

Estetyka jest więc tylko jednym z narzędzi marketingu. Nie ma to wiele 

wspólnego z przeżyciem, doświadczeniem estetycznym opisanym przez estetyków 

amerykańskich Johna Deweya i Richarda Shustermana. 

Galeria narzuca pewien wizualny porządek, pewną ogólnie obowiązującą 

poprawność, stereotyp nowoczesności, estetyczną poprawność – może nieczytelną i 

niezrozumiałą  dla mieszkańców, jeszcze nie oswoili się z nią (nie mają z nią związanych 

ważnych dla nich przeżyć). Traktują ją  tak, jak  wszelkie nowości, np.   jak najnowszy 

telefon. Reagują na fizyczne bodźce – symbole marek, slogany reklamy, temperaturę 

powietrza, muzykę. 

Myślę, że ponowoczesna architektura, tak chętnie posługująca się historycznymi 

cytatami, daje architektom możliwość wkomponowania w bryłę zewnętrzną Galerii 

Słonecznej wybranych, charakterystycznych dla zabytkowych budynków Radomia 

detali architektonicznych, np. przeskalowanych pilastrów lub gzymsów. Mogłyby to być 

przestrzenne (reliefowe) realizacje lub dużo tańsze malowane na elewacjach. Może 

byłby to skuteczny sposób na formalny i estetyczny związek nowoczesnej, ale banalnej 

bryły centrum handlowego z historyczną o narracyjnym charakterze główną ulica 

Radomia. 

Wybudowane pięciopiętrowe domy mieszkalne w kompleksie Galerii Słonecznej 

od trzech lat są niezamieszkałe mimo, iż cena za jeden metr kwadratowy mieszkania 

została obniżona z czterech tysięcy ośmiuset zł do trzech tysięcy sześciuset złotych. 

Nadal większość lokali to pustostany (fot. 8). Nawet optymistyczna nazwa ul. Zegara 

Słonecznego nie kusi do zamieszkania. Obok nich jest centrum biurowe, które od trzech 

lat ma wciąż niewykorzystane powierzchnie użytkowe. Tylko około jedna trzecia 

powierzchni całego obiektu jest wynajęte przez PKO BP i biura firm ubezpieczeniowych. 

Nie udaje się, jak na razie  implantować latami wypracowanego przez 

mieszkańców poczucia wspólnoty charakteryzującego ul. Stefana Żeromskiego. 

Różnorodność klasycystycznych elewacji na głównej ulicy wraz ze wszystkimi 

detalami architektonicznymi: gzymsami, pilastrami, łukami bram, tympanonami na 

frontach najbardziej okazałych budynkach zapamiętywali mieszkańcy miasta przez lata. 

Zabytkowych obiektów jest bardzo niewiele, więc te zachowane tym bardziej cieszą. 

Charakteryzują miasto a dla mieszkańców są punktami odniesienia, kojarzą się z 

osobistymi, rodzinnymi, ale i wspólnotowymi przeżyciami. Zażyłość, wspólnotowość 

                                              
3 Basista, Architektura i wartości, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 

Kraków 2009, s. 213. 
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budowali mieszkańcy w estetycznie zabudowanej przestrzeni (klasycystycznej, 

historycznej), przez nich obłaskawionej dzięki  historii  (czasami rodzinnej), z miejscem 

urodzenia, pierwszej miłości, itp. – była od zawsze nasza, moja, mieszkańców Radomia. 

Te obiekty są niemymi świadkami codziennego życia i ważnymi elementami 

wspomnień, tłem rodzinnych fotografii, ale i społecznych buntów z lat 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Wciąż obserwuję jak zmienia się moje miasto. Po pierwszych latach 

funkcjonowania Galerii Słonecznej zauważam powolne znużenie bezpieczną, ale 

estetycznie obojętną przestrzenią handlową. Coraz częściej nazywana jest przez 

mieszkańców miasta żartobliwie „GS-em”4, który kojarzy się z siecią „gminnych 

spółdzielni” z czasów PRL. W GS-sie można było kupić wszystko od gwoździ, powideł, 

mydła a kończąc na chlebie, alkoholu i kawie. Podobnie szeroki asortyment oferuje 

nam Galeria Słoneczna. 

Przez ostatnie dwa lata zauważyłam, że kiedy zaczyna być coraz cieplej a dni są 

coraz dłuższe, główna ulica Żeromskiego znów zaczyna być popularnym deptakiem. 

Choć partery kamienic to banki, punkty oferujące kredyty i powierzchnie sklepów do 

wynajęcia. 

Na ul. Żeromskiego, deptaku znów coraz liczniej przesiadują na ławkach 

emeryci, spacerują młodzi ludzie z dziećmi, młodzież jeździ na rowerach i rolach (fot. 

9).  Znów zapełniają się mieszkańcami ogródki kawiarni, restauracji i piwiarni. 

Można zaobserwować dwie grupy mieszkańców reprezentujący dwa sposoby 

partycypacji w kulturze: refleksyjno-komunikacyjny  – celebrujący wspólnotę (ten przed 

powstaniem galerii) i indywidualistyczno-emocjonalny  (związany z konsumpcją). 

Do pierwszej grupy należą ludzie starsi, przywiązani do lokalnych tradycji, 

znający historię swojego miasta, zatroskanych o jego, ale i swoją przyszłość. Są to 

klienci świadomi swoich wyborów. Często przedkładający cele wspólnotowe nad 

własne. Charakteryzuje ich postawa prospołeczna, dobro ogółu. 

Do drugiej grupy należą w większości ludzie młodzi, ulegający marketingowym 

pokusom konsumenci, zainteresowanych przede wszystkim konsumpcją. Ważne są dla 

nich przeżycia, emocje związane z zakupami, konsumpcją połączone z autorytetem 

osoby reklamującej lub użytkującej produkt. Reprezentują  bardzo emocjonalny 

sposób partycypacji we współczesności. W praktyce życia codziennego  przyjmują 

postawę bezkrytycznej wiary w reklamę, markę i poprzez zakup realizację swoich celów, 

uleganiu emocjom wywołanym zapamiętaną reklamą. 

Obserwuję zachodzące w mieście zmiany zdając sobie sprawę z tego, ze są one 

nieuniknione, że zachodziły w każdej epoce historycznej. Na początku XIX w. centrum 

miasta migrowało z rynku na trakt lubelski i szybko do wybudowanych nowych 

kamienic wprowadziły się najzamożniejsze rodziny. Obecnie centrum miasta ulega 

przesunięciu w kierunku północnym i jest to proces konieczny. Żałuję, że odbywa się 

to kosztem najstarszej, centralnej ulicy. Doceniam wysiłki włodarzy miasta, którzy 

                                              
4 Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” były jednostki produkcyjno-handlowo-usługowe na 

obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w okresie PRL. Potocznie zwane GS. Można w nich było 

kupić niemal wszystko, co było w codzienności najbardziej potrzebne. 
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uporządkowali nawierzchnię, odnowili i unowocześnili fontanny, organizują na deptaku 

uroczystości państwowe [akcje oddawania krwi] i religijne [wigilie], cykliczne bezpłatne 

imprezy dla mieszkańców: koncerty, zjazdy motocyklistów, zabytkowych samochodów, 

tematyczne festyny rodzinne, pokazy mody, dzień strażaków, pikniki naukowe itp. 

Jednocześnie trudno mi zapomnieć, że kilkanaście lat temu władze miasta 

wypowiedziały dzierżawę parteru kamienicy nr 41 osobie prowadzącej „Desę”, 

ponieważ bank (obecnie WBK) zaoferował wyższą stawkę za dzierżawę metra 

kwadratowego. Rozumiem, że prywatni właściciele często nie mogą samodzielnie 

ponosić kosztów utrzymania kamienic i są zmuszeni do ich wynajmu, np. zabytkowa, 

dziewiętnastowieczna Apteka Hoppenów pod nr 5, obecnie wynajmowania jest przez 

bank. 

Zmiana przestrzeni   spowodowana poprzez powstanie „Galerii Słonecznej” 

w Radomiu wywołuje zmianę sposobu partycypacji w przestrzeni miejskiej, która jest 

częścią kultury, a więc w kulturze:  z  refleksyjno-komunikacyjnego modelu na model 

indywidualistyczno-emocjonalny, podchwycony przez  młode pokolenie radomian. 

Ostatnio obserwuję zawieszenie dominacji między tymi dwoma sposobami 

partycypacji we współczesności. Jeden bliższy starszemu pokoleniu lepiej znającemu 

historię miasta i lokalne tradycje; drugi – bliższy młodym ludziom często nastawionym 

na nadmierną konsumpcję. Mam nadzieję, że mimo wszystko mieszkańcy miasta 

zachowają przez lata budowane poczucie wspólnej społecznej przestrzeni co generuje 

więzi społeczne, rodzinne, międzypokoleniowe. O jej znaczeniu pisał Walter Gropius: 

„We wcześniejszych, bardziej stabilnych okresach historii centra publiczne rozwijały się 

w sposób naturalny, jako skutek powszechnego zapotrzebowania, lub na wniosek 

potentata; nigdy jednak nie były zaniedbywane w takim stopniu jak obecnie, zwłaszcza 

w krajach przodujących w rozwoju przemysłowym i technicznym. (…) Ważne 

jest  byśmy odtworzyli publiczne miejsca wspólnot w miejscach, gdzie ludzie z dala od 

ruchu drogowego mogą zawiązywać bliskie więzi w naturalnej, niezdominowanej przez 

wpływ prywatnego domu atmosferze, a duch społeczności ma szansę zyskać publiczny 

wyraz”5. 

                                              
5 Gropius, Pełnia architektury, przeł. K.  Kopczyńska, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2014, s. 188. 
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Fot. 1. 
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Fot. 15. 

 
Fot. 3. 
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Fot. 4. 

 
Fot. 5. 
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Fot. 6. 

 

 
Fot. 7. 
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Fot. 8. 

 

 
Fot. 9. 
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Barbara Głyda-Żydek: (Nie)zrównoważony rozwój miasta na przykładzie 

Zabrza 
  

Abstract: (un)sustainable urban development illustrated with an example of 

Zabrze (summary) 

According to UN and EU standards, towns and cities should be designed in the 

way which minimises their negative impact on the environment, respects the local 

community and cultural heritage but, at the same time, takes the economic perspective 

into account. Sustainable development of a town or city is a holistic reasoning of urban 

principles regarding centres as well as outskirts. The paper highlights the importance 

of a city centre, main square or market square in an urban space. With an example of 

an average size city located in the industrial district of the country, the author shows 

progressing degradation of urban space which consequently leads to social 

disintegration. The paper assumes that a coherent and consistent urban space with a 

clearly defined City Centre is the place of social encounter and interaction without 

which a city remains nothing but a purely administrative creation. 

Keywords: City, Centre, Social Encounter 

 

 

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich  z 2007 rok 

mówi: „W dłuższej perspektywie miasta nie będą mogły spełniać swojej funkcji 

motorów postępu społecznego i wzrostu gospodarczego, określonej w strategii 

lizbońskiej, jeśli nie uda nam się utrzymać równowagi społecznej w miastach 

i pomiędzy nimi, gwarantując różnorodność kulturową i wysokiej jakości standardy w 

zakresie projektowania, architektury i środowiska” 

(http://www.silesia.org.pl/upload/Karta%20Lipska.pdf). Zgodnie z wypracowanymi 

przez ONZ oraz Unię Europejską standardami, miasta powinny być projektowane w 

sposób ograniczający do minimum ich negatywne oddziaływanie na środowisko, z 

szacunkiem dla lokalnej społeczności, dziedzictwa kulturowego, ale także przy 

uwzględnieniu rachunku ekonomicznego. 

Międzynarodowi specjaliści z Kongresu Nowej Urbanistyki (CNU) wypracowali 

zasady projektowania przestrzeni miejskich, które ich zdaniem pozwalają stworzyć 

zrównoważone siedziby ludzkie. W Karcie Nowej Urbanistyki czytamy mi: 

• Kongres Nowej Urbanistyki widzi niedoinwestowanie obszarów 

śródmiejskich, chaotyczne rozpraszanie się zabudowy, narastającą 

segregację ekonomiczna i społeczną…. 

• Opowiadamy się za rewaloryzacją istniejących centrów miejskich oraz 

samych miast w spójnych regionach metropolitalnych. 

• Uznajemy, że rozwiązania przestrzenne same w sobie nie rozstrzygną 

problemów społecznych i ekonomicznych, jednakże żywotność 

ekonomiczna, stabilizacja społeczna ani zdrowe środowisko naturalne 

http://www.silesia.org.pl/upload/Karta%20Lipska.pdf
http://www.cnu.org/


Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here. 

  „Kultura i Historia” nr 30/2016 

ISSN 1642-9826 
201 

nie mogą obejść się bez spójnych i wspomagających je ram 

przestrzennych. 

Dalej w Karcie Nowej Urbanistyki czytamy: 

• Przestrzenna organizacja regionu powinna być wspomagana 

alternatywnymi rozwiązaniami transportowymi. Transport publiczny, 

ruch pieszy i rowerowy powinny maksymalizować dostępność i 

mobilność w regionie, redukując uzależnienie od samochodu. 

• Wiele czynności dnia codziennego powinno odbywać się w zasięgu 

ruchu pieszego, dając niezależność tym, którzy nie używają 

samochodu, tj. osobom starszym i młodzieży. Należy projektować 

połączone siatki ulic, zachęcające do chodzenia pieszo, w celu redukcji 

liczby i długości podroży samochodem oraz oszczędzania energii. 

• Różnorodne tereny zieleni, od ogródków jordanowskich i skwerów do 

boisk i ogrodów publicznych powinny stanowić wyposażenie dzielnic. 

Przestrzenie chronione i otwarte powinny być wykorzystywane do 

wyodrębniania ale także do łączenia poszczególnych dzielnic i stref. 

(http://teoriaarchitektury.blogspot.com/2010/11/karta-nowej-

urbanistyki-1993.html) 

Zrównoważony rozwój miasta to z jednaj strony zachowanie równowagi między 

miejskim organizmem, a środowiskiem zewnętrznym, a z drugiej jest to wewnętrzna 

równowaga samego miasta. Zachowanie wysokich standardów w projektowaniu 

przestrzeni może przyczynić się do równowagi społecznej. Centra miast domagają się 

doinwestowania, a tradycyjna struktura miejska (z centralnie położonym rynkiem) 

wymaga dbałości urzędników, aby błędne decyzje nie powodowały rozbicia 

przestrzennego ładu. 

Głównym założeniem tekstu jest istotne znaczenie centrum, rynku czy placu, dla 

spójności przestrzennej miasta, ale także dla spójności społecznej, a skoncentrowałam 

się na przykładzie Zabrza. W pierwszej części tekstu opisałam stan obecny skupiając 

swoją uwagę na centralnym placu miasta – Placu Wolności, fragmencie ulicy Wolności 

przyległym do placu, a stanowiącym główną ulicę miasta, oraz na rzece, która 

przepływa przez miasto, a także park w samym sercu Zabrza. W drugiej części staram 

się uzasadnić moje przekonanie o ważkości centrum/rynku/placu dla tożsamości 

miasta i jego mieszkańców. 

CENTRUM: plac, ulica, rzeka 

Zabrze uzyskało prawa miejskie w 1922 roku, a do tego czasu pozostawało wsią, 

w której od XVIII wieku rozwijał się przemysł związany przede wszystkim z wydobyciem 

węgla. Historia przynależności państwowej miasta jest złożona, jak dzieje całego Śląska. 

W roku 1945 Zabrze ostatecznie wraca w granice Polski. Jednak przemysł oraz 

infrastruktura (także mieszkaniowa) z nim związana pochodzą w dużej mierze z czasów, 

kiedy Zabrze było wsią, a potem miastem niemieckim. 

Istotny dla mojego wywodu jest fakt, iż Zabrze stosunkowo późno zyskało prawa 

miejskie. Taki stan rzeczy był na rękę przemysłowcom którzy działając na terenach 

http://teoriaarchitektury.blogspot.com/2010/11/karta-nowej-urbanistyki-1993.html
http://teoriaarchitektury.blogspot.com/2010/11/karta-nowej-urbanistyki-1993.html
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wiejskich płacili mniejsze podatki. Zabrze nie było zatem pomyślane jako miasto, nie 

posiadało rynku, ale posiadało i posiada główny plac – Plac Wolności (wcześniejsze 

nazwy to  Peter-Paul-Platz, a po II wojnie światowej – Plac 24 stycznia, dla uczczenia 

wkroczenia wojsk radzieckich do Zabrza). Mieszkańcy miasta zapytani o centrum, bez 

wahania wskazują właśnie Plac Wolności, a zatem miejsce to jest w szczególny sposób 

umiejscowione w przestrzeni Zabrza. Jeśli z samą identyfikacją centrum mieszkańcy nie 

mają problemu, jest to dla nich rzecz wręcz oczywista, to ocena centrum jest 

jednoznacznie negatywna. O  głównym placu mieszkańcy wypowiadają się 

następująco: „Centrum to apteki i banki. Nie chodzę tam”, „Ja chodzę na rynek, żeby 

wpłacić kasę do bankomatu i kupić leki w aptece”, „Kiedyś to było gdzie pójść ze 

znajomymi (…). A teraz? Bank, apteka, beznadzieja”, „Ja na Placu Wolności nie czuje się 

bezpiecznie. To przestrzeń zagrożenia, a nie przestrzeń publiczna”1. 

W Zabrzu od lat postępuje dewastacja centrum. Wszystkie tradycyjnie 

przypisywane tej części miasta funkcje zostały wyeliminowane, poza jedną: w centrum 

stoją trzy duże budynki urzędu miejskiego. Nie ma kina, nie ma restauracji (pomijając 

mcdonald), nie ma ogródków kawiarnianych. Nie ma gdzie ani przy czym siąść. 

Kilkanaście lat temu przy głównym placu miasta znajdowały się zarówno knajpy, jak i 

kino. Niestety obecnie nie ma nic oprócz banków i aptek. Wygląda na to, że jedynie te 

instytucje mogą pozwolić sobie na opłatę czynszu w strategicznym punkcie miasta. 

Poczucie wyobcowania wzmaga jeszcze mała architektura placu: zieleń zamknięta w 

klatkach i rozmieszczona w taki sposób, że sprawia wrażenie labiryntu, a metalowe 

ławki nie zachęcają do odpoczynku. 

W wyniku przemian społecznych i politycznych w miastach postępuje zanik 

znaczenia centrum na rzecz dzielnic podmiejskich i shopping-malli i jest to właściwie 

tendencja ogólnoeuropejska. Obie te struktury (shopping-malle i dzielnice 

podmiejskie) można poddać szerokiej krytyce: dzielnice podmiejskie to, jak je nazywa 

Małgorzata Nieszczerzewska – „miasta dla wybranych”  (Nieszczerzewska, 2005), dobre 

dla rodzin z dziećmi, ale już nie dla osób samotnych, czy nastolatków. Shopping malle 

natomiast są przestrzenią sztuczną, udającą przestrzeń publiczną, uniemożliwiającą 

konkurencję handlową małym przedsiębiorcom. Warto zauważyć, że zarówno wielkie 

sklepy jak i podmiejskie arkadie wymagają od ich mieszkańców posiadania samochodu. 

Do Placu Wolności przylega ulica Wolności – ulica przecina miasto i łączy je z 

miastami ościennymi – Gliwicami i Rudą Śląską. Fragment ulicy przylegający 

bezpośrednio do placu to główna ulica handlowa miasta, jednak nie znajdują się tu 

sklepy (są one nieliczne), ale banki, apteki i kilka „restauracji” z kebabami. 

Beata Frydryczak w tekście Okiem przechodnia: ulica jako przestrzeń 

estetyczna pisze o ulicy w następujący sposób: „W przestrzeni miejskiej (…) ulicę należy 

potraktować jako wyizolowany obszar rządzący się własnymi prawami, podobnie jak 

pasaże, kawiarnie, domy handlowe czy w ogóle architektura, na bazie których 

najczęściej przeprowadza się analizę sposobów czytania miasta” (Frydryczak, 1998, 

102). Dalej autorka zastanawia się nad interpretacją ulicy jako dzieła sztuki zauważa 

                                              
1 Wypowiedzi pochodzą z ankiety przeprowadzonej przeze mnie na profilu społecznościowym „Zabrzem 

Złączeni” w czerwcu 2015 roku. 
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jednak, że nie mamy do czynienia tu z doświadczeniem estetycznym, ale wrażeniem 

zmysłowym, pozbawionym refleksji, pozbawionym poczucia harmonii i momentu 

kontemplacji. 

Refleksji zabrakło zapewne twórcom i właścicielom rozlicznych reklam 

znajdujących się w przestrzeni naszych miast, także Zabrza. Refleksji, poczucia harmonii 

i momentu kontemplacji musi zabraknąć nam – mieszkańcom miast, inaczej skazani 

jesteśmy na ból oczu. Filip Springer rozdział swojej książki Wanna z kolumnadą. 

Reportaże o polskiej przestrzeni poświęcony reklamom zewnętrznym w miastach 

nazwał, nie bez przyczyny: Jesteś tylko spojrzeniem, jesteśmy tylko spojrzeniami i lepiej 

dla nas samych, abyśmy nie posiadali wrażliwości estetycznej. Ulica Wolności 

wypełniona jest reklamami zewnętrznymi o wątpliwej jakości artystycznej, a podobne 

sekwencje pstrokatych tablic i banerów możemy spotkać w każdym polskim miesicie. 

Być może coś poprawi tz ustawa krajobrazowa, ale problem jest na tyle skomplikowany, 

że prawdopodobnie na zmianę przyjdzie nam czekać latami. Dla mnie, osoby 

pochodzącej z Zabrza, taki stan rzeczy jest szczególnie trudny do zaakceptowania. 

Reklamy szpecą przestrzeń miasta, jego centrum, a tymczasem Zabrze może się 

pochwalić piękną architekturą z początku XX wieku, a także – modernizmem. Niestety, 

większości tych architektonicznych perełek nie jesteśmy w stanie dostrzec spod 

zakrywających je banerów reklamowych, chyba, że zadrzemy głowę bardzo wysoko, 

aby podziwiać bogate fasady budynków. 

Jeśli ulica ma być wyznacznikiem miasta, ma najwięcej mówić nam o mieście i 

jego mieszkańcach,  to Zabrze jest miastem schorowanych kredytobiorców lubiących 

kebaby. 

Przez centrum Zabrza przepływa niewielka rzeka – Bytomka. Przez lata rzeka była 

wstydliwym elementem miasta, bo stanowiła jego poprzemysłowe niechciane dziecko. 

Znad rzeki unosił się odór, i właściwsze byłoby określenie ściek, niż rzeka. Przemysł w 

Zabrzu został jednak ograniczony, a rzeka wróciła do naturalnego stanu. Nie wróciła 

jednak do łask mieszkańców miasta, którzy zdaje się o niej zapomnieli. Rzeki wiele lat 

temu zostały wykluczone z naszych miast. Pisze o tym Filip Springer w cytowanej już 

książce. Autor podaje przykłady Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Katowic, a także Krakowa. 

Przytoczę tu fragmenty dotyczące Katowic i Krakowa: „Katowice ciągle szukają swojego 

centrum. Architekci z uporem maniaka tworzą kolejne wizualizacje, na których 

niebieska wstążka rzeki konsekwentnie wije się między szklanymi budynkami, a 

roześmiani ludzie trzymają się za ręce. Trzeba iść nad Rawę, by zrozumieć całą 

kunsztownie spiętrzoną kuriozalność tych rysunków. Trzeba też zajrzeć w głąb tego 

paskudnego betonowego rowu spowitego mgiełką smrodu. Trzeba się wreszcie 

przemóc i pójść z nurtem, by zobaczyć absurdalnie wyludnione bulwary, którymi 

katowiccy urzędnicy chwalą się niekiedy tu i tam. Wydali na nie kilkanaście milionów 

złotych. Jest tu wszystko, czego rzece potrzeba – gięte balustradki, filigranowe schodki, 

zieleń zaplanowana, choć lekko zmizerniała, i ławki z wygodnymi oparciami. Można 

usiąść na jednej z nich, by dojść do piekącego w gardle wniosku, że ktoś zadbał tu o 

wszystko, ale nadal nie pamiętał o rzece”. I jeszcze fragment dotyczący Krakowa: „Wisła 

w Krakowie istnieje i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Być może dlatego 
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zniknięcia pozostałych krakowskich rzek – Dłubni, Wilgi, Rudawy i Prądnika – nikt 

specjalnie nie zauważył” (Springer, 2013, 129). 

Te dwa cytaty ze Springera przytoczyłam, aby ukazać dziwną, ale powszechną w 

Polsce tendencję do eliminowania rzek z miejskiej przestrzeni. Zabetonować, 

odizolować, zasłonić – to cel miejskiej zabudowy, która ma nas od rzeki odgrodzić. 

Zasadniczo przypominamy sobie o istnieniu rzek w kryzysowych sytuacjach takich jak 

lato 1997 roku i Wielka Powódź we Wrocławiu (czyli rzeka jest problemem?). Obecnie 

mamy do czynienia z powolnym procesem przywracania rzeki miastu. Tereny 

nadrzeczne mogą stanowić miejsce rekreacji, jak to ma miejsce np. w Cieszynie gdzie 

fragment nadbrzeża wyremontowano, brzeg polski i czeski połączono kładką dla 

pieszych i rowerzystów. W ten sposób powstało miejsce chętnie odwiedzane przez 

mieszkańców polskiej i czeskiej strony. 

W Zabrzu tereny nadrzeczne są zaniedbane i choć rzeka przepływa przez 

centrum miasta i park, jej bliskość nie jest wykorzystana. Atrakcyjnym odcinkiem rzeki 

mógłby być zwłaszcza jej odcinek przepływający przez Park im. Poległych Bohaterów, 

przez mieszkańców nazywany powszechnie Parkiem Dubiela. Park położony jest w 

centrum miasta i stanowi atrakcyjne miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców, mimo 

zaniedbań jakich się dopuszczono; stare, zdewastowane ławki, rozpadające się schody. 

Najgorzej wygląda jednak nadbrzeże – porosłe chwastami, zaśmiecone. Obrazu 

dopełnia wiadukt, który przeprowadzono nad parkiem i nad rzeką. 

Podsumowując ten krótki opis centrum Zabrza można zauważyć zanik znaczenia 

centrum definiowanego jako miejsce spotkań mieszkańców, co powoduje społeczną 

dezintegrację i brak utożsamiania się z miejscem. 

Axis mundi 

            Mircea Eliade w swoim dziele Sacrum i profanum następująco pisze 

o przestrzeni: „Dla człowieka religijnego przestrzeń nie jest jednorodna; są w niej 

rozdarcia, pęknięcia. Wykazuje pęknięcia i rysy, zawiera części jakościowo odmienne od 

pozostałych” (Eliade, 2008, 17), a dalej: „Nawet jednak w (…) świeckim przeżywaniu 

przestrzeni wyłaniają się jeszcze wartości, które przypominają o niejednorodności 

właściwej religijnemu przeżywaniu przestrzeni. Są więc na przykład okolice odmienne 

jakościowo od pozostałych: ojczyzna, krajobraz pierwszej miłości lub określone miejsca 

w obcym mieście odwiedzanym w młodości. Wszystkie te miejsca także dla człowieka 

zupełnie niereligijnego zachowują szczególne, „wyjątkowe” znaczenie, są „święte” w 

jego prywatnym uniwersum. Powstaje wrażenie, jakby w takich miejscach także 

człowiekowi niereligijnemu objawiała się rzeczywistość innego rodzaju niż realność 

jego powszedniej egzystencji” (Eliade, 2008, 21). Eliade, historyk religii, swój wywód 

koncentruje na znaczeniu i istocie przestrzeni jaką ta jest dla człowieka religijnego: 

przede wszystkim przestrzeń ta dzieli się na dwie sfery: sacrum i profanum. Jednak 

Eliade nie wyklucza, a wręcz – przyznaje, że przestrzeń nie jest homogeniczna także dla 

osoby niereligijnej. Przestrzeń świecka nie jest jednolita. W przywołanym fragmencie 

mowa jest o przestrzeniach o wartości sentymentalnej, powiązanej z osobistymi 

doświadczeniami. Jednak osobiście skłaniam się ku przekonaniu, iż każdy człowiek 
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przestrzeń w której funkcjonuje w jakiś sposób dzieli: mamy przestrzeń prywatną i 

publiczna, przestrzeń pracy i rekreacji, przestrzeń powagi i zabawy. Takie podziały 

pozwalają nam odnaleźć się w rzeczywistości dzięki poddaniu jej klasyfikacji. 

            Wyznaczenie centrum miasta lokuje nas w rzeczywistości, pozwala 

odnieść się do punktu w przestrzeni. Budowanie miast wokół środka pozwala 

porządkować przestrzeń, nadawać jej hierarchię. Mieszkaniec miasta potrzebuje 

punktów odniesienia, takim odnośnikiem jest zazwyczaj rynek, czy główny plac. Miasta 

pozbawione środka tracą swoją tożsamość. 

Mieszkańcy Zabrza często wypowiadają się pozytywnie o dzielnicach, w których 

mieszkają, ale centrum jest dla nich obce, nie bywają w centrum, bo i nie ma ku temu 

powodów, tradycyjnie przypisywane temu miejscu w mieście funkcje zostały 

wyeliminowane; centrum Zabrza nie ma ani oferty handlowej2, ani rozrywkowej, ani 

gastronomicznej. 

Stan obecny powoduje, że w centralnej części Zabrza mamy do czynienia 

właściwie z nie-miejscem. Marc Auge tak mówi o miejscach i nie-miejscach: „Jeśli jakieś 

miejsce można definiować jako tożsamościowe, relacyjne i historyczne, to przestrzeń, 

której nie można zdefiniować ani jako tożsamościowej, ani jako relacyjnej, ani jako 

historycznej, definiuje nie-miejsce” (Auge, 2010, 53). A dalej: „Mianem nie-miejsc 

oznaczamy dwie komplementarne, ale odrębne rzeczywistości: przestrzenie 

ustanawiane w relacji do pewnych celów (transport, tranzyt, handel, wypoczynek) i 

relacje, które jednostki utrzymują z tymi przestrzeniami. Jeśli te dwie sfery pokrywają 

się w dużej mierze, a w każdym razie oficjalnie (konkretne jednostki podróżują, kupują, 

wypoczywają), nie zlewają się one jednak ze sobą, ponieważ nie-miejsca 

zapośredniczają cały zestaw odniesień do samych siebie i innych, które tylko pośrednio 

odnoszą się do ich celów – tak jak miejsca antropologiczne tworzą tkankę społeczną, 

tak nie-miejsca tworzą samotną umowność” (Auge, 2010, 64) . Jeśli miasto staje się nie-

miejscem nie możemy mówić o zakorzenieniu czy identyfikacji. Nie-miejsce jest 

anonimowe i nikomu na nim nie zależy, poza osobami, a lepiej powiedzieć instytucjami, 

firmami, korporacjami, które je kreują i wykorzystują w swoim celu. Nie-miejsce jest 

anonimowe i anonimowe jest centrum Zabrza: nie ma tu kafejek, czy restauracji, w 

których toczyłoby się życie towarzyskie, są natomiast banki, apteki i fastfoody. 

Miejskie centrum to „obszar o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania 

społeczności miasta, w którym przebiegają najważniejsze procesy życia publicznego” 

(Nieszczerzewska, 2005, 18). Centrum, plac, rynek to axis mundi miejskiego życia i 

miejskiej tożsamości. W dużych miastach mamy do czynienia ze zjawiskiem 

„wędrującego centrum”, mieszkańcy uznają nowe miejsca za ważne, czy modne i tam 

zaczynają „bywać”. Uważam jednak, że jest to fenomen charakterystyczny dla większych 

miast, gdy miasta średnie i małe muszą polegać na swoim tradycyjnym centrum. Co się 

jednak stanie kiedy takiego centrum nie ma? 

                                              
2 W ostatnim roku powstała w Zabrzu Galeria Zabrze – budynek wypełnił lukę w zabudowie przy ulicy 

Wolności, w jej głównym, przyległym do Placu Wolności fragmencie. Galeria nie okazała się jednak 

atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i inwestorów. 
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Przede wszystkim należy zauważyć, że większość polskich miast posiada ściśle 

wytyczone centrum, ale to, z różnych przyczyn utraciło swoje znaczenie. Mamy tu do 

czynienia z szeregiem zaniedbań, a także galopującym kapitalizmem i komercjalizacją 

miejskiej przestrzeni. Centra handlowe budowane zwykle na obrzeżach miast odebrały 

centrum sklepy, te zostały zastąpione bankami – taka sytuacja nie jest specyficzna dla 

Zabrza ale dla wielu innych miast. Kina upadły, restauratorzy się wynieśli. Okazuje się, 

że w wielu polskich miastach i miasteczkach czynsze są zbyt wysokie aby móc 

prowadzić działalność kulturalną czy gastronomiczną. Zasada „przetrwają najsilniejsi” 

powoduje, że centra pustoszeją, nie tętnią już życiem, nikt nie siedzi przy stoliku, nie 

pije kawy. To wszystko powoduje, że właśnie centra stają się nie-miejscami. Powoli 

centra naszych miast stają się identyczne: bank, apteka. Mieszkańcy przestają się 

identyfikować jako Zabrzanie, raczej identyfikują się ze swoją dzielnicą czy ogólniej – 

regionem. W Zabrzu silnym elementem identyfikacyjnym jest klub sportowy Górnik 

Zabrze, natomiast tożsamość związana z miastem jako takim staje się coraz słabsza. 

Uważam, że taki stan rzeczy związany jest właśnie z degradacją centrum. Życie 

społeczne mieszkańców przenosi się do przestrzeni wirtualnej, ale brak fizycznego 

Miejsca, które nadałoby charakter miastu. 

Zabrze to jednak miasto z dużym potencjałem. Miejscem dla Zabrza 

wyjątkowym, a także wyjątkowym na mapie Polski jest kopalnia Guido. Kopalnia 

powstała w połowie XIX wieku a obecnie Guido jest punktem kotwicznym Szlaku 

Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz należy do Europejskiego Szlaku 

Dziedzictwa Przemysłowego. Kopalnia Guido to miejsce, które podtrzymuje zarówno 

tradycję i tożsamość Zabrza i jego mieszkańców, jak i oferuje możliwość uczestniczenia 

w kulturze „na poziomie”3. 

Miasto posiada także inne, mniej eksponowane atrakcje. Jedną z nich jest 

Zandka – osiedle robotnicze, zaprojektowane przez berlińskich architektów na 

początku XX wieku. „Około 40 budynków mieszkalnych charakteryzuje się podobnymi, 

symetrycznymi rzutami, podczas gdy ich bryły oraz ich dachy są zróżnicowane. 

Architekturę urozmaicają ryzality, wykusze, a nawet wieżyczki. Rozbudowane dachy 

posiadają facjatki i lukarny. Elewacje budynków wykonane zostały z czerwonej cegły, z 

fragmentami dekoracyjnej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, której towarzyszy 

bogata snycerka. Elementy dekoracyjne prezentują styl historyzmu, secesji, 

budownictwa ludowego i architektury angielskiej” 

(http://www.zabytkitechniki.pl/Poi/Pokaz/3565/888/osiedle-robotnicze-

donnersmarcka-zandka-w-zabrzu). Zandka wpisuje się w idę miasta ogrodu – 

łączącego zalety miasta i wsi, w założeniach przełomu XIX i XX wieku – doskonałego 

miejsca dla robotniczych rodzin. Obecnie dzielnica cieszy się złą sławą, a władze miasta 

nie potrafią zadbać o nią w sposób odpowiedni. Podobne dzielnice, wspomnijmy 

najlepiej znany katowicki Nikiszowiec doczekały się opieki i inwestycji. Zabrzańska 

Zandka – niszczeje. Ostatnio można było przeczytać o planach rewitalizacji osiedla, co 

napawa umiarkowanym optymizmem. 

                                              
3 320 metrów pod ziemią znajduje się scena teatralna, kopalnia oferuje szeroki wachlarz wydarzeń 

kulturalnych jak i zwiedzanie samej kopalni. 
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Podsumowując: Zabrze to miasto o bogatej historii i tradycjach. Jest ważnym 

miejscem na Szlaku Zabytków Techniki i wydaje się, że właśnie ta przemysłowa 

spuścizna może pozwolić na odtworzenie tożsamości miasta, które od wielu lat 

popadało w stan stagnacji. Działania związane z rewitalizacją kopalń mogą pozwolić na 

odnowę „ducha miasta”. Istnieje jednak obawa, aby Zabrze nie stało się „parkiem 

tematycznym”, jak to się dzieje z wieloma miastami, przyciągającymi turystów, ale 

odpychającymi mieszkańców. Sądzę jednak, że śląska tożsamość i siła mogą pozwolić 

na rozwój naszych miast, także Zabrza, a w nich – centrów, przez co odnowie ulegnie 

spójność przestrzenna i poczucie wspólnoty mieszkańców. 
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Wprowadzenie 

Współczesne globalne metropolie i miasta stanowią bardzo atrakcyjne cele 

ataków terrorystycznych. Dzieje się tak z kilku powodów. Miasta są skupione wokół 

najważniejszych funkcji politycznych i gospodarczych. Stanowią one główne ośrodki 

władzy i przepływu informacji w globalnej sieci. Przedmiotem ataku terrorystycznego 

są najczęściej „architektoniczne ikony”, budynki o symbolicznym znaczeniu, które 

zazwyczaj mieszczą się w szczególnie gęsto zaludnionych rejonach miasta, na przykład 

na Manhattanie w Nowym Jorku. Ogromne straty materialne w zamachach 

terrorystycznych są uzyskiwane przy niewielkim nakładzie środków. W. J. Thomas 

Mitchell stawia tezę, że współczesny terroryzm jest „bioterroryzmem”, w tym sensie, że 

tylko końcowe efekty działań terrorystycznych są „spektaklem” (spectacle) albo 

„ikonicznym zdarzeniem” (iconized event), natomiast środki, które do niego prowadzą 

(means) są niewidoczne1. Anonimowość i wielokulturowość współczesnych miast 

                                              
1 Zob. W. J. T. Mitchell, Cloning Terror. The War of Images, 9/11 to the Present, The University of Chicago 

Press, Chicago and London, s. 83–84. 
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pozwala terrorystom działać w ukryciu. Rozbudowana sieć transportu i komunikacji 

miejskiej zapewnia terrorystom możliwość ucieczki. Jednak obecnie większość ataków 

terrorystycznych jest samobójcza, sprawcy giną na miejscu zdarzenia. Przestrzeń 

publiczna miasta jest odkryta i bardzo trudna do ochrony przez atakiem. Skutki tych 

ataków ukazywane są w mediach wizualnych, co zapewnia osiągnięcie podstawowego 

celu terrorystycznego, którym jest zwielokrotnienie społeczno-psychologicznego ich 

wymiaru2. 

Artur Jasiński zwraca uwagę na rolę mediów wizualnych podczas ataku 

terrorystycznego. Wzrost znaczenia tych środków przekazu masowego ma kilka 

zasadniczych konsekwencji. Po pierwsze, ataki terrorystyczne można śledzić na bieżąco 

w mediach wizualnych, ponieważ nabierają one społecznego i psychologicznego 

oddziaływania. Po drugie, rośnie coraz bardziej brutalność ataków terrorystycznych, 

uderzają one w cel, który sobie postawiły, z wyjątkową siłą. Po trzecie, terroryści 

bezceremonialnie wykorzystują zdobycze technologii komunikowania masowego. Nie 

bez znaczenia jest fakt wolności i statusu mediów w demokratycznym społeczeństwie, 

który również jest użyty do osiągnięcia odpowiedniego celu. Po czwarte, należy 

wspomnieć o „społecznej znieczulicy” na obrazy medialne3, która się staje 

wszechobecna i powszechna. Po piąte, najbardziej dotkliwą kwestią jest to, że media 

potrafią zmieniać i modyfikować swój przekaz, potrafią upodobniać go do fikcyjnych 

sekwencji, które wcześniej widzieliśmy w kinie, albo w telewizji, czy w Internecie. Ta 

właściwość jest poniekąd najbardziej niepokojąca, gdyż powoduje zmediatyzowanie 

rzeczywiści realnej albo jej estetyzację, czyli upodobnienie się rzeczywistości realnej do 

obrazów pochodzących od mediów masowych, które powodują jej odrealnienie 

i wirtualizacje. Procesy te mają miejsce w przestrzeni współczesnego miasta, gdzie 

często znajdują się prace artystyczne powstałe jako odpowiedź na ataki terrorystyczne. 

Wspomniane zmediatyzowanie, albo antycypowanie rzeczywistości realnej poprzez 

wizualne media masowe, nabiera obecnie bardzo niebezpiecznego wymiaru, który 

zagraża ludzkiej egzystencji. Wizualność współczesnego miasta jest bowiem 

wizualnością zapośredniczoną medialnie. 

Zdarzenie wizualne w przestrzeni miejskiej 

Nicholas Mirzoeff  lokuje w centrum kultury wizualnej pojęcie „zdarzenia 

wizualnego” (visual event), w którym informacje, ich sens i przyjemność są generowane 

przy udziale interfejsu technologii wizualnych (an interface with visual technology). 

Autor tej koncepcji pod pojęciem interfejsu rozumie wszelkie aparaty – maszyny 

widzenia służące zarówno do patrzenia (looking), jak i do wspomagania i 

                                              
2 Zob. A. Jasiński, Architektura w czasach terroryzmu. Miasto – przestrzeń publiczna – budynek, Wolters 

Kluwer Polska S.A., Warszawa 2013, s. 46–47; S. Wudarski, Terroryzm i jego konsekwencje społeczne 

i polityczne, (w:) Oblicza współczesnego terroryzmu, red. K. Kowalczyk, W. Wróblewski, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 95–98. 
3 Zob. A. Jasiński, Obrazy POST-POLIS. Monografia ponowoczesnego miasta, Krakowskie Towarzystwo 

Edukacyjne sp. z o.o., Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012, s. 103. 

 



Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here. 

  „Kultura i Historia” nr 30/2016 

ISSN 1642-9826 
210 

podtrzymywania naturalnego procesu widzenia (natural vision)4. Zdarzenia wizualne 

stanowią centralny aspekt procesu odbioru, w którym dochodzi do interakcji 

„pomiędzy oglądającym i oglądanym (…), pomiędzy znakiem wizualnym, technologią, 

która uaktywnia i podtrzymuje ten znak, oraz oglądającym”5. Współczesny odbiorca 

albo konsument mediów wizualnych dzięki ich technologiom analizuje albo 

interpretuje wrażenia pochodzące od rozmaitych obiektów, które są umieszczone w 

przestrzeni miejskiej i są przeznaczone zarówno do patrzenia jak i oglądania. Zaliczamy 

do nich dzieła sztuki wystawiane w galeriach, obrazy oglądane w kinie, telewizji, czy w 

Internecie, które znajdują się w przestrzeni miejskiej. 

Choć Mirzoeff nie wskazuje wprost na związki zdarzenia wizualnego 

z przestrzenią miejską6. Jednak można pozwolić sobie na tego rodzaju konkluzje, 

ponieważ autor tej koncepcji wspomina o tym, że zdarzenia wizualne mogą odbywać 

się w przestrzeni publicznej7. Biorąc pod uwagę zaprezentowaną koncepcję zdarzenia 

wizualnego, które ma miejsce w przestrzeni miejskiej, możemy pojmować miasto jako 

zdarzenie (wizualne), które dokonuje się w jego przestrzeni, jest dla niego miejscem, 

albo jest ono równie ważne jak elementy architektoniczne współczesnego miasta, do 

których zdarzenie również należy. Tego rodzaju koncepcja nadaję przestrzeni miejskiej 

charakter dynamicznie zmieniającej się przestrzeni, otwartej na zdarzenia związane z 

wizualnym wymiarem miasta. Ewa Rewers w swej książce POST-POLIS. Wstęp do filozofii 

ponowoczesnego miasta przywołuję koncepcję rozumienia miasta – zdarzenia Bernarda 

Tschumiego, w której pisze, że: 

Event-Cities pokazuje bowiem, jak w praktyce Tschumiego 

realizowały się jego koncepcje dotyczące związku między zdarzeniem a 

przestrzenią (miejską – przyp. K. C.). Miasta-zdarzenia wyłaniają się tu 

nie tyle z różnych typów przeżyć i doświadczeń (…), ile jako produkt 

«architektury przypadku». Miasta-zdarzenia Tschumiego to zatem 

raczej «miasta – miejsca zdarzeń». (…) Możemy zatem mówić 

o przynajmniej dwóch znaczeniach połączenia utworzonego z miasta i 

zdarzenia: o mieście, które jest zdarzeniem w czasie i przestrzeni, oraz o 

«mieście zdarzeń», a więc takim, w którym, jak twierdzi Tschumi, 

pojawiające się zdarzenia są równie ważne jak ulice i place, a zatem jak 

                                              
4 N. Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture, Routledge, London and New York 1999, s. 3. 
5 Tenże, Czym jest kultura wizualna?, przeł. M. Krywult-Albańska, (w:) Fotospołeczeństwo. Antologia 

tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka, Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, Kraków 2012, s. 171. 
6 Sugestia mówiąca o obecności dzieł sztuki i innych obrazów w przestrzeni miejskiej nie pochodzi 

bezpośrednio od Nicholasa Mirzoeffa, została dodana przeze mnie, aby zwrócić uwagę na to gdzie de 

facto obecnie mają miejsce zdarzenia wizualne. Por. Tenże, An Introduction…, dz. cyt., s. 3. 
7 Tenże, What is Visual Culture?, in: The Visual Culture Reader, ed. N. Mirzoeff, first edition, Routledge, 

London and New York 1998, pp. 3–4. 
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ulice i place podlegają procesowi projektowania i są elementami 

dyskursu architektonicznego8. 

Tschumi w swej koncepcji Event-Cities interesuje się przede wszystkim 

dyskursem architektonicznym, który ewidentnie pomija wymienione przez Mirzoeffa 

elementy zdarzenia wizualnego. Mówiąc wprost te dwa dyskursy niewiele łączy, poza 

tym, że miasto staje się tutaj miejscem zdarzenia. Ewa Rewers podkreśla, że „Historie 

miast tworząc sieć zdarzeń rozgrywających się w czasie i przestrzeni, na którą nakładają 

się inne sieci łączące drobne epizody, proste narracje, w gęstą tkankę opowieści 

historycznej”9. Miasto – zdarzenie ujawnia jeszcze jeden ważny swój aspekt – jego 

dyskurs architektoniczny, w którym 

Tschumiego interesuje przede wszystkim udział architektów, czyli 

inaczej mówiąc, wytwarzanie zdarzenia jako punktu programu, jako 

etapu wchodzącego w skład planowania. Dyskurs architektoniczny służy 

tu do wytwarzania przestrzeni dla ewentualnych zdarzeń, dlatego jego 

podstawowymi kategoriami są: przyszłość, otwarcie, dynamika, 

interakcje między przestrzeniami, nieoczekiwana ewolucja programu, 

wolność, łatwość przystosowania się.10  

Z jednej strony Teoria Tschumiego odbiega w znacznym stopniu od ustaleń 

Mirzoeffa. Jednak z drugiej strony możemy powiedzieć, że zaprezentowane ujęcie 

miasta – zdarzenia koresponduje z koncepcją zdarzenia wizualnego Mirzoeffa. Ta 

korespondencja pokazuje, że współczesne miasta stają się miejscami dla zdarzeń 

wizualnych, przestrzenią, gdzie one się wydarzają i mają swoje miejsce. Jedynym 

problem jest tutaj dyskurs architektoniczny, który w znacznym stopniu odbiega od 

ustaleń Mirzoeffa. Ten aspekt powoduje również, że możemy te punkty widzenia 

uważać za rozdzielne. 

Jako apogeum współczesnych zdarzeń wizualnych, odbywających się 

w przestrzeni miejskiej, Mirzoeff wymienia zamach terrorystyczny z 11 września 2001 

roku, który komentuje następująco: 

Po wydarzeniach z 11 września (…) terroryzm jest kinem. 

Wizualny dramat wydarzeń w Nowym Jorku rozgrywał się jak gdyby był 

wyreżyserowany dla kina. Trafiony został największy z możliwych celów 

za pomocą możliwie najbardziej wybuchowych środków po to, by 

wytworzyć maksymalny efekt na widzach. Na poziomie symbolicznym 

katastrofa była wynikiem oddziaływania dwóch dominujących symboli 

                                              
8 E. Rewers, POST-POLIS. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Towarzystwo Autorów i Wydawców 

Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2005, s. 90–91; E. Rewers, Zdarzenie w przestrzeni miejskiej, 

(w:) Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, red. J. S. Wojciechowski i A. Zeidler-Janiszewska, Instytut 

Kultury, Warszawa 1998, s. 91. 
9 Tamże, s. 87. 
10 Tamże, s. 94. 
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triumfu nowoczesności nad ograniczeniami ciała i przestrzeni – 

samolotu i drapacza chmur. Właśnie dlatego ten scenariusz miał sens 

dla widzów, ponieważ wszyscyśmy go już wcześniej widzieli [w kinie – 

przyp. K.C.]. (…) Wielu naocznych światków, próbując zwerbalizować 

potworność tego, co się wówczas wydarzyło, używało w swoich relacjach 

metafory kina11. 

Ten przykład uświadamia, że zdarzenia wizualne odbywające się w przestrzeni 

miejskiej przyjmują obecnie wymiar fikcyjnych sekwencji, który widzieliśmy wcześniej w 

kinie. Ich sens nabiera szczególnego wymiaru, głównie z tego właśnie powodu. 

Definicja zdarzenia wizualnego pozwala wysnuć wniosek, że obrazy generowane za 

pomocą technologii medialnych w przestrzeni miejskiej, mogą powstawać w procesie 

interakcji społecznych podczas odbioru filmów lub telewizji, a także przedstawień 

multimedialnych albo komunikacji zapośredniczonej przez Internet w przestrzeni 

miejskiej. Zwłaszcza te ostatnie z wymienionych praktyk komunikacyjnych posiadają 

charakter zdarzeniowy. 

Mirzoeff podkreśla, że istota zdarzenia wizualnego polega na ciągłej interakcji 

wizualnego znaku i technologii, która umożliwia jego funkcjonowanie, z aktywną 

postawą widza12, który znajduje się w przestrzeni miejskiej. Media nadają specyficzny 

charakter zdarzeniu wizualnemu. Ta konkluzja znajduje potwierdzenie w stwierdzeniu 

Mirzoeffa, który porównuje zdarzenie wizualne do „wizualnego dramatu”, który 

rozegrał się podczas ataku na World Trade Center. Miał on swój sens i wymiar, 

ponieważ wcześniej widzieliśmy takie zdarzenia w kinie. Co więcej, w strukturze 

wizualnej ów atak był „cytatem” scen pochodzących z filmów katastroficznych. W tym 

sensie, jak twierdzi Jacques Derrida komunikat, który określono tutaj jak zdarzenie 

wizualne, „Musi być powtarzalny – iterowalny – po absolutną nieobecność odbiorców, 

których można określić empirycznie”13. Przywołana konkluzja Derridy znajduje swoje 

potwierdzenie w odbiorze społecznym obrazów medialnych, które ukazywały atak na 

World Trade Center. Wielu odbiorców tych komunikatów było przekonanych o tym, że 

ogląda obrazy pochodzące z filmu katastroficznego, a nie transmisję realnych 

wydarzeń. Warto zwrócić uwagę, że Jean Baudrillard, w swej książce Duch terroryzmu. 

Requiem dla Twin Towers twierdzi, że: 

Przed 11 września mieliśmy do czynienia z nieprzerwaną 

nadprodukcją banalnych obrazów i nieprzerwaną falą pozornych 

wydarzeń; akt terrorystyczny dokonany w Nowym  Jorku wskrzesił obraz 

i wydarzenie. (…) Rola obrazu jest dwuznaczna. Obraz wzmacnia 

wydarzenie, ale jednocześnie czyni je swoim zakładnikiem. Działa na 

                                              
11 N. Mirzoeff, Podmiot kultury wizualnej, przeł. M Bryl, (w:) Artium Quaestiones XVIII, red. P. Piotrowski, 

W. Suchowski, Wydawnictwo UAM, Poznań 2006, s. 256. 
12 Tenże, An Introduction…, dz. cyt., s. 3. 
13 J. Derrida, Marginesy filozofii, przeł. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Wydawnictwo KR, Warszawa 

2002, s. 385. 
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zasadzie niekończącego się zwielokrotnienia, a jednocześnie na 

zasadzie dywersji i neutralizacji (…). Obraz konsumuje wydarzenie, w 

tym sensie, że je pochłania i wydaje konsumpcji. Oczywiście nadaje 

wydarzeniu nieznaną dotychczas moc oddziaływania, ale jako 

wydarzeniu obrazowi”14. 

Konkluzja Baudrillarda zdaje się potwierdzać fikcyjny wymiar ataku na World 

Trade Center. Socjolog twierdzi, że zawalenie się wieży WTC to za mało, żeby uczynić z 

niego wydarzenie realne. W tym sensie fikcja nie wyprzedza już rzeczywistości, nie 

antycypuje jej, ale sumuje ją, tworząc razem z nią jedną całość. Nie dziwi więc 

stwierdzenie Baudrillarda, że „Rzeczywistość i fikcja nie dają się rozdzielić i fascynacja 

zamachem jest przede wszystkich fascynacją obrazem”15. Obrazy medialne pochodzące 

z ataku na World Trade Center były „fikcyjne” i „realne” jednocześnie, bez możliwości 

rozdzielenia. Osobnym problem teoretycznym jest proces estetyzacji rzeczywistości. 

Mike Featherstone twierdzi, że: 

Według Baudrillarda to właśnie rosnący, gęsty i nieprzerwany 

strumień wszechobecnych obrazów we współczesnym świecie popchnął 

nas ku jakościowo nowemu społeczeństwu, w którym zaciera się 

rozróżnienie na rzeczywistość i obraz, a życie codzienne podlega 

estetyzacji: to świat symulowany, czyli kultura postmodernistyczna16. 

Estetyzacja życia codziennego jest bardzo powszechna w rzeczywistości 

postmodernistycznej i stanowi cechę charakterystyczną nowego typu społeczeństwa 

konsumpcyjnego, a poniekąd jego logikę. Nie dziwi więc konkluzja mówiąca o tym, że 

przestrzeń miejska jest obecnie ośrodkiem estetyzacji życia codziennego, które pociąga 

za sobą takie procesy jak jej odrealnienie i wirtualizację rzeczywistości realnej. 

Ten przykład uświadamia, że zdarzenia wizualne w przestrzeni miejskiej 

przyjmują obecnie wymiar fikcyjnych, który widzieliśmy wcześniej tylko w kinie. 

Definicja zdarzenia wizualnego pozwala wysnuć wniosek, że obrazy generowane za 

pomocą wizualnych technologii w przestrzeni miejskiej, mogą powstawać w procesie 

interakcji społecznych nawiązywanych podczas odbioru filmów lub telewizji, 

przedstawień multimedialnych albo podczas komunikacji zapośredniczonej przez 

Internet. Mirzoeff podkreśla, że istota zdarzenia wizualnego polega na interakcji 

wizualnego znaku i technologii, która umożliwia jego funkcjonowanie, z aktywną 

postawą widza17. 

                                              
14 J. Baudrillard, Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, przeł. R. Lis, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 

2005, s. 31–32. 
15 Tamże, s. 33. 
16 M. Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, przeł. P. Czepliński, J. Lang, 

(w:) Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków1998, s. 

307. 
17 N. Mirzoeff, An Introduction, dz. cyt., s. 3. 

 



Error! Use the Home tab to apply Nagłówek 2 to the text that you want to appear here. 

  „Kultura i Historia” nr 30/2016 

ISSN 1642-9826 
214 

W eseju Podmiot kultury wizualnej Mirzoeff twierdzi że: „Zdarzenie (wizualne – 

przyp. K. C.) jest efektem sieci [network]”18. W tym kontekście przestrzeń miejska 

nabiera nowego znaczenia i może być pojmowana jako sieć wzajemnych relacji 

społecznych, jako miasto połączeń sieciowych (global village)19, a nawet miasto – sieć 

architektoniczna i komunikacyjna. W odniesieniu do współczesnych społeczeństw 

zachodnich Manuel Castells, stawia tezę, że żyjemy w społeczeństwie miast sieciowych. 

Teoretyk dowodzi, że: 

Tym samym fenomenu globalnego miasta nie można 

zredukować do kilku miejskich rdzeni na szczycie hierarchii. Jest to 

proces, który łączy zawansowane usługi, ośrodki producenta (producer 

centrers) i rynki w globalną sieć, z różną intensywnością i w różnej skali 

w zależności od relatywnej ważności form działających ulokowanych w 

każdym obszarze względem sieci globalnej. Wewnątrz każdego kraju 

architektura sieciowa reprodukuje się w centrach regionalnych i 

lokalnych, tak że cały system staje się (…) powiązany na poziomie 

światowym20. 

Castells opisując rewolucję przemysłową, która staje się kolebką nowego typu 

miasta globalnego, miasta usieciowionego powstającego na gruzach społeczeństwa 

przemysłowego przekształconego w społeczeństwo sieciowe. Metropolie i miasta są 

kompleksami opartymi na informacji, tworzą one sieci produkcyjne i zarządzania 

informacją. Te połączenia sieciowe rozwijają się za pośrednictwem sieci transportu i 

telekomunikacji – skupisk sieci (core networks) i globalnego usieciowienia 

współczesnych miast. Rozwojem sieci rządzi określona logika, miasta stają się węzłami 

(nodes), natomiast koncentratorami kluczowymi (hubs) są instytucje mające władzę nad 

miastami sieciowymi. Za sprawą rewolucji technologicznej miasta powracają do swej 

tradycyjnej roli – węzłów w globalnych sieciach przepływu informacji. Współczesne 

miasta globalne są zmediatyzowane, dominuje w nich gospodarka informacyjna, a sieć 

jest symbolem wzajemnych relacji społecznych i metaforą architektoniczną, która 

tworzy sieć połączeń komunikacyjnych. Mieszkańcy globalnych miast tworzą sieć 

                                              
18 Tenże, Podmiot kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „Artium Quaestiones XVII”, red P. Piotrowski, 

W. Suchocki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2006, s. 253. 
19 Idea Global Village może być uznana za miasto – sieć, albo miasto globalne, które są połączeń 

w różnego rodzaju sieci pod warunkiem uznania tych połączeń za internetowe. 

Zob. M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga, przeł. K. Jakubowicz, (w:) Tenże, Wybór pism: Przekaźniki, czyli 

Przedłużenie człowieka, Galaktyka Gutenberga, Poza punktem zbiegu, red. K. T. Teoplitz, Wydawnictwa 

Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975; Tenże, Galaktyka Gutenberga, przeł. E. Różalska, (w:) Tenże, 

Wybór pism, red. E. MCluhan, F. Zingone, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 136–208; Tenże, B. 

R. Powers, The Global Village: transformations in world life and media in the 21st century, Oxford 

University Press, New York 1989. 
20 M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 385. 
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społeczną. Relacje gospodarcze mają charakter sieciowy. Ważnym elementem 

usieciowienia jest rozwój środków transportu miejskiego21. 

Bioobrazy w przestrzeni miejskiej 

Według Mitchella pierwsze bioobrazy, są rodzajem „metaobrazów” (obrazów 

odnoszących się do innych obrazów, lub pełniących rolę wizualnych „metaznaków”), 

które pojawiły się w Jurassic Park (1993) Stevena Spielberga. Mowa tutaj o pamiętnej 

scenie, w której została ukazana inwazja „szalejącej biocybernetyki” (biocybernetics run 

wild). Jej symbolem był welociraptor z literami kodu DNA projektowanymi na jego 

skórze. Mitchell uważa, że bioobrazy w Jurassic Park funkcjonują jak żywe organizmy, 

tematycznie nawiązujące do cyfrowych technik obrazowych i inżynierii genetycznej. 

„Cyfrowy dinozaur” włamał się do komputerowego pokoju kontrolującego 

funkcjonowanie parku i przypadkowo włączył projekcję z filmem informującym 

turystów na temat Jurassic Park, w którym został ukazany kod DNA na jego skórze. 

Według Mitchella przedstawiony w omawianej scenie dinozaur pełni rolę „terrorysty”, 

ponieważ angielskie słowo dinosaur składa się z dwóch słów: deinosstraszny, 

przerażający, odpowiadający angielskiemu słowu strach terror i sauros, które oznacza 

jaszczurkę. Dinozaur wyprodukowany dzięki cyfrowym technikom wizualnym 

i współdziałaniu równolegle rozwijających się nauk – genetyki i technologii 

informatycznych, stanowi nowy typ metaobrazu – bioobraz, ponieważ został on niejako 

„ożywiony”, albo sklonowany z wymarłego DNA22. Ten aspekt powoduje, że bioobrazy 

można traktować jako „ożywione”, reanimowane za pomocą techniki animacji 

komputerowej, metaobrazy. 

Bioobrazy są narzędziem biowładzy i biopolityki. Mitchell odwołuje się do 

koncepcji Michela Foucaulta, który twierdzi, że: 

Jednak w drugiej połowie XVIII wieku pojawia się (…) coś nowego, 

inna technologia władzy, tym razem niedyscyplinarna. Ta technologia 

władzy nie wyklucza pierwszej, nie wyklucza techniki dyscyplinarnej, ale 

ją obejmuje, włącza, częściowo modyfikuje, a przede wszystkim 

wykorzystuje ją, niejako w nią wrastając i zyskując siłę faktycznie dzięki 

tej uprzedniej technice dyscyplinarnej. Ta nowa technika nie znosi 

techniki dyscyplinarnej po prostu dlatego, że leży na innym poziomie, 

że ma inną skalę, że obejmuje inną powierzchnię i posiłkuje się zupełnie 

innymi narzędziami. Ta nowa, niedyscyplinarna technika władzy odnosi 

się – w odróżnieniu do dyscypliny, która zwraca się do ciała – do 

ludzkiego życia, (…) zwraca się nie do człowieka-ciała, lecz do człowieka 

                                              
21 Tamże, s. 388. 
22 W.J.T. Mitchell, dz. cyt., s. 72. 
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żyjącego, od człowieka jako istoty żywej, a ostatecznie (…) do człowieka 

jako gatunku biologicznego23. 

Biowładza może być rozumiana jako lokalny „operator” biopolityki, która 

stanowi niezbędny element rozwoju neoliberalizmu amerykańskiego. Ten ustrój 

społeczno-polityczny mógł przetrwać jedynie dzięki iluzji demokracji i kontroli nad 

populacją ludzką, która przyjmowała różne formy biowładzy/biopolityki. Era, w której 

pojawiły się wspomniane czynniki kontroli zaczyna się od negatywnej władzy suwerena 

nad instrumentami śmierci do pozytywnej kontroli życia populacji ludzkiej24. Foucault 

podaje kilka mechanizmów biowładzy/biopolityki, do których należą kontrola proporcji 

narodzin i zgonów, wskaźnik reprodukcji oraz płodności danej populacji25. W ten 

sposób biopolityka staje się coraz częściej metodą kontrolowania populacji wielkich 

miast i metropolii. 

W tym sensie bioobrazy są niejako narzędziem biowładzy/biopolityki, gdyż biorą 

udział w fundamentalnym procesie liberalnej władzy nad produkcją istot żywych. To 

szczególnego rodzaju sprawowanie kontroli nad populacją ludzką jest uaktualnieniem 

rozwoju w miastach nowych instytucji politycznych, demokratycznych, ekonomicznych 

i nowych technologii informatycznych oraz biocybernetycznych, które umożliwiają 

kierowanie seksualnością, inżynierią genetyczną populacji ludzkich. Ciało staje się 

miejscem drastycznych interwencji, a populacja ludzka pełni rolę bazy danych, którymi 

można swobodnie manipulować. Najbardziej symboliczną innowacją 

biowładzy/biopolityki stało się – zdaniem Mitchella – klonowanie26, w tym również 

klonowanie obrazów, które stanowiło połączenie nauk informatycznych z rewolucją 

biotechnologiczną i powstaniem ery biocybernetycznej reprodukcji. Epoka ta staje się 

niejako swego rodzaju polem doświadczalnym dla technicznego spełnienia pragnień 

biowładzy/biopolityki. 

Mitchell przywołuje Giorgio Agambena, który nazwał opisane procesy społeczne 

„nagim życiem”27. Wprowadzenie tego pojęcia pozwala zrozumieć związek bioobrazów 

z pojęciami biowładzy/biopolityki. Agamben nazywa biopolitykę władzą nad „nagim 

                                              
23 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976, przeł. M. Kowalska, 

Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 239–240. 
24 W. J. T. Mitchell, dz. cyt., s. 71. W. J. Thomas Mitchell przywołuje Michela Foucaulta. Zob. 

M. Foucault, Narodziny biopolityki, Wykłady w Collège de France, 1978–1979, przeł. M. Herer, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 229–231. 
25 Tenże, Trzeba bronić społeczeństwa, dz. cyt., s. 240. W Historii seksualności Michel Foucault twierdzi, że 

era biowładzy rozpoczyna się gdy „Starodawną potęgę śmierci, symbol władzy suwerennej, starannie 

pokrywa (…) administracja ciał i wyrachowane zarządzanie życiem. Szybki w klasycyzmie rozwój 

rozmaitych instytucji dyscyplinujących – szkół, kolegiów, koszar, warsztatów – pojawienie się przy tym w 

polu praktyk politycznych i ekonomicznych problemów przyrostu naturalnego, długowieczności, 

zdrowia publicznego,  zasiedlenia, migracji oznacza więc eksplozję wielorakich technik służących 

ujarzmianiu ciał i kontroli populacji”. Tenże, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. 

Matuszewski, Wydawnictwo „słowo/obraz terytoria”, Gdańsk 2010, s. 98. 
26 W. J. T. Mitchell, dz. cyt., s. 71. 
27 Tamże, s. 74. 
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życiem”, które odnosi się dwóch kwestii: upolitycznienia życia jako takiego i do kontroli 

sprawowanej przez biowładzę, która wytworzyła szereg technologii kontroli28. W tej 

kwestii uzasadnione wydaje się odwołanie do Agambena, który stwierdza w Homo 

Sacer, że „nagie życie”: 

nie jest (…) po prostu reprodukcyjnym życiem naturalnym, dzoē 

Greków, ani bios, czyli formą obdarzoną pewną jakością; jest ono raczej 

(…) strefą nierozróżnialności i ciągłego przechodzenia między 

człowiekiem i dzikim zwierzęciem, naturą i kulturą29. 

Bioobrazy obecne w przestrzeni miejskiej stają się nie tylko narzędziem 

sprawowania biowładzy, ale również wpływają na jakość kontrolowanych procesów 

społecznych, które bezustannie powołują, że egzystencja człowieka w metropoliach XX 

wieku staje się coraz bardziej zależna od maszyn, komputerów, a tym samym od sieci 

– Internetu. 

Bardzo istotnym przykładem bioobrazu, który był obecny w przestrzeni 

miejskiej, ale jednocześnie można go było potraktować jako zdarzenie wizualne, 

bowiem było to dzieło sztuki (fotografia cyfrowa) wystawiane w jednej z galerii na 

dolnym Manhattanie. Mowa o fotokolażu From Dust to DNA (2001) Kevina Clarke’a i 

Mikey Flowers, który już na poziomie samego tematu ukazuje pozostałości po ataku 

terrorystycznym 9/11 i nawiązuje do „architektonicznego klonowania” bliźniaczych 

wieży World Trade Center. Charakterystyczny dla tego bioobrazu „element 

biocybernetyczny” pojawia się w samej strukturze wizualnej pracy, która ukazuje, że 

nad Grand Zero zamiast popiołu i prochu unosi się w powietrzu kod DNA. W tym 

kontekście Mitchell twierdzi, że: 

Ten obraz przywołuje potrzebę śladów, czy relikwii po ofiarach; 

co tak wyraziście widać w licznych nieoficjalnych pomnikach, miejscach 

gdzie wspomina się ofiary, których pełno wokół miejsca tragedii i na 

dolnym Manhattanie. Ale obraz ten koduje tą potrzebę na nowo jako 

pragnienie dosłownej biologicznej reanimacji, która jest czystym 

przeciwieństwem liturgii pogrzebowej, «z prochu powstałeś, w proch się 

obrócisz». Ukryta logika From Dust to DNA, z kolei prowadzi «od DNA 

do sklonowanego zmartwychwstania». A jeśli nie zmartwychwstania to 

przynajmniej identyfikacji konkretnej ofiary, której prochy udało się 

odnaleźć. Co więcej, zrównanie ze sobą DNA i prochów sugeruje 

toksyczny charakter długo obecnej tam atmosfery, która unosiła się 

przez całe tygodnie ponad miejscem ataku uszkadzając płuca 

pracowników służb ratowniczych, którzy ruszyli na miejsce. Jeżeli 

niemożność pochowania umarłych we właściwy sposób prowadzi do 

                                              
28 T. Lemke, Biopolityka, przeł. T. Dominiak, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2010, s. 66. 
29 G. Agamben, Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Wydawnictwo „Prószyński 

i S-ka”, Warszawa 2008, s. 150–151. 
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melancholii to ma również patologiczny efekt na tych, którzy dosłownie 

wdychali prochy zmarłych30.  

 
Fotomontaż From Dust to DNA (2001) Kevina Clarke’a i Mikey Flowers, fot. Dennis Grady. 

Ukazany bioobraz uświadamia, że mechanizmy i zjawiska dotyczące cech 

biologicznych gatunku ludzkiego mogą stać się przedmiotem strategii politycznych 

(terroryzmu) albo władzy31. Z tego powodu głównym kontekstem dla rozważań 

Mitchella na temat bioobrazów jest problematyka biowładzy. Mitchell twierdzi, że: 

W figuratywnym sensie terroryzm jest zawsze wyrażaniem się 

biowładzy w tym sensie ze redukuje swoje ofiary do form «nagiego 

życia», bez wartości i takiego, którego można się łatwo pozbyć, co 

sygnalizuje choćby brak rozróżnienia wśród terrorystów między 

kombatantami i niekombantatami32. 

Umiejscowienie wymienionego bioobrazu w kontekście biowładzy powoduje, że 

staje się on elementem biopolityki. Foucault pisał o tym nawiązując między innymi do 

modelu neoliberalizmu amerykańskiego33 i homo economicus, który został określony 

                                              
30 W. J. T. Mitchell, dz. cyt., s. 82–83. 
31 Por. M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, przeł. Michał Herer, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2010, s. 23. 
32 W. J. T. Mitchell, dz. cyt., s. 84. 
33 M. Foucault, Narodziny biopolityki, przeł. Michał Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, 

s. 219–266. 
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jako ten „kto służy własnemu interesowi i czyj interes sam z siebie harmonizuje z 

interesem innych”34. 

W świetle poczynionych tutaj ustaleń szczególnego znaczenia nabiera kolejny 

przykład bioobrazu umieszczonego w przestrzeni miejskiej: wyjątkowy mural, który 

podczas inwazji Iraku był często reprodukowany w licznych fotografiach prasowych. 

Został on umieszczony na wiadukcie nad drogą do Tikritu i przedstawia armię Saddama 

Husseina, wychodzącą z drzwi Meczetu jako „potok sił militarnej”. Ta „armia Saddama” 

wyglądała podobnie jak „armia klonów” w filmie Attack of Clones Georgesa Lucasa, 

która wyłaniała się ze statku-matki. W pierwszym przypadku jest to „kontr-krucjata 

religijna”, która łączy ze sobą obrazy armii arabskich i najnowszej technologii wojennej. 

Praca fotograficzna, ukazująca ten mural, która została opublikowana w „Chicago 

Tribune” (13 kwiecień 2003 roku), ukazuje fundamentalną sprzeczność inwazji na Irak, 

rozumianej jako „wojny obrazów” (the war of images). Ten fantazmatyczny charakter 

machiny wojskowej Saddama można zauważyć w tym, że pojedynczy amerykański 

pojazd wojenny, który pędzi w stronę Tikritu, dosłownie „penetruje” i „omija” „armie 

klonów” Saddama35. Ten bioobraz funkcjonuje jako element biowładzy, ponieważ 

dotyka kwestii „reprodukcji” armii klonów. Mitchell porównuje armię Sadama do 

anonimowych mas, fikcyjnych żołnierzy (the Imperial Stormtroopers), którzy 

maszerowali „na śmierć” w filmie Star Wars, Episode II: Attack of the Clones (2002) 

George’a Lucasa. W tym tłumie, obdarzonym szczególną psychologią36 pojedyncze 

jednostki – klony traciły swą osobowość kiedy wchodziły w tłum, ale odzyskiwały ją na 

nowo, kiedy z niego wychodziły. W przypadku „armii klonów” Sadama zasada ta nie 

daje się zastosować, są oni, nawet pojedynczo, albo prywatnie „identycznymi 

bliźniakami”, co powoduje, że są podobni do siebie nie tylko zewnętrznie, ale także 

wewnętrznie, na poziomie kodu DNA, który ich konstytuuje, dlatego nie są „klonami” 

(liczba mnoga), ale są „klonem” (kolektywna liczba pojedyncza)37. 

 

                                              
34 Tamże, s. 271. 
35 Zob. W. J. T. Mitchell, dz. cyt., s. 87. 
36 Zob. G. Le Bon, Psychologia tłumu. Studium powszechnego umysłu, przeł. C. Matkowski, Wydawnictwo 

HELION, Gliwice 2012. 
37 W. J. T. Mitchell, dz. cyt., s. 75. 
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Mural na wiadukcie nad drogą do Tikritu przedstawiający „Phantom army” Saddama Husseina. Dzięki 

uprzejmości Chicago Tribune (13 kwiecień 2003 roku), fot. Stephanie Sinclair. 

Posumowanie 

Rozpatrywanie problematyki miasta w kontekście kultury wizualnej prowadzi do 

zagadnień związanych z graffiti i street artem38. Jednak musimy również pamiętać, że 

obraz miasta i miasto jako obraz posiadają również liczne konotacje poza kulturą 

wizualną. Tego rodzaju punkt widzenia prezentują dwie pozycje książkowe: Obraz 

miasta Kevina Lyncha39 i Obraz miasta Gordona Cullena40. Wymienione książki ujmują 

problematykę miasta w zakresie teorii architektury, widząc w niej potencjał wizualności 

współczesnego miasta. Jakby i utopijnej wizji centrum miast, gdzie znaczną jego część 

zajmują budynki – wizualne ikony miasta41. Tego rodzaju budowle stanowią o 

podstawowym walorze wizualnym każdego miasta. Są one podstawowym wymiarem 

jego ikonosfery. Jednak nie można zapominać o tym, że porządek wizualny każdego 

miasta rządzi się swoimi reguła i powoduje, że szuka miasta przesądza o wizualności 

miasta. Jane Jacobs twierdzi, że: 

Artyści, bez względu na medium, jakim się posługują, wybierają 

spośród tworzyw dostarczanych przez rzeczywistość i organizują te 

wybory, tworząc prace, nad którymi mają kontrolę. (…) Traktowanie 

miasta, a nawet miejskiej dzielnicy, jak gdyby był to wyłącznie problem 

                                              
38 Zob. M. Irvine, The Work on the Street: Street Art and Visual Culture, in: The Handbook of Visual Culture, 

red. I. Heywood, B. Sandywell, M. Gardiner, G. Nadarajan, C. Soussloff, Berg & Bloomsbury Publishing, 

London and New York 2012, s. 235–276. 
39 K. Lynch, Obraz miasta, przeł. T. Jeleński, Wydawnictwo Archivolta Michał Stępień, Kraków 2011. 
40 G. Cullen, Obraz miasta. Wydanie skrócone. The Concise Townscape, przeł. E. Kipta, J. T. Lipski, Rada 

Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN.PL”, Forum 

Przestrzeni w Lublinie, Lublin 2011. 
41 R. Koolhaas, Deliryczny Nowy Jork. Retroaktywny manifest dla Manhattanu, przeł. D. Żukowski, 

Wydawnictwo Karakter, Kraków 2013, s. 91–180. 
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architektoniczny, tyle że w większej skali, któremu można nadać 

porządek poprzez przemienienie go w rygorystyczne dzieło sztuki, jest 

próbą zastąpienia życia sztuką42.  

Tego rodzaju konstatacje teoretyczne pokazują, że sztuka miejska rządzi się 

własnymi prawami, które są odmienne od tych, które obowiązują w teorii architektury. 

Wizualność miasta jest dzisiaj problemem sztuki publicznej i estetyzacji43. Ujęcie 

tematu w przedstawionych tutaj kategoriach wizualności powoduje, że staje się ona 

funkcją społecznych aspektów widzenia i wizualności. Biorąc pod uwagę liczne próby 

zdefiniowania podstawowych pojęć na obszarze studiów kultury wizualnej: widzenia 

(vision) i wizualności (visuality), podejmowane przez Hala Fostera na łamach Vision and 

Visuality, możemy powiedzieć, że widzenie jako zjawisko fizyczne (vision) nie daje się 

oddzielić od społecznych kontekstów wizualności (visuality), „ponieważ widzenie 

również jest społeczne”44. W tym sensie społeczna problematyka widzenia, albo 

socjologia kultury wizualnej, obejmuje swym zakresem problematykę wizualności 

przestrzeni miejskiej, która jest również społecznie kształtowana podobnie jak 

widzenie. 

                                              
42 J. Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast, przeł. Ł. Mojsak, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 

2014, s. 383–384. 
43 K. Miciukiewicz, Evidence Locker. Oswajanie miejskiego nadzoru, (w:) Wizualność miasta. Wytwarzanie 

miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007, s. 319–

326. 
44 H. Foster, Preface, in: Dia Art Foundation. Discussions in Contemporary Culture Number 2: Vision and 

Visuality, red. H. Foster, Bay Press, Seattle 1988, s. IX. 
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Wejść w krajobraz. 

Rozważania dotyczące relacji wielkomiejskiej kultury artystycznej i ogrodów 

konfucjańskich uczonych, czyli przyrody ujętej w estetycznie dojrzałe, dopracowane 

formy, zacznijmy od przedstawienia metafory „wejścia w namalowany krajobraz”. Była 

powszechnie znana artystom kręgu konfucjańskiego i chętnie przytaczana w tworzonej 

przez nich literaturze klasycznej i pismach filozoficznych. Inspirowała ich myślenie o 

sztuce i ogrodach  w taki sposób, że można powiedzieć, iż dla środowiska kultury 

artystycznej Państwa Środka była czymś na kształt mitu założycielskiego. 

Przedstawiona jest w niej postać legendarnego kaligrafa i malarza, którego dzieła 

znane są jedynie z opowieści o fascynacji, jaką wzbudzały w tych, którzy mieli szczęście 

je oglądać i ze zwojów, które są kopiami kopii jego kompozycji. On sam jest uważany 

za postać historyczną i kojarzony jest z osobą Wu Daozi (吴道子) (ok.685-758), którego 

późniejsi artyści i znawcy sztuki monochromatycznych krajobrazów na zwojach 

jedwabiu określali mianem największego „mędrca malarstwa” przewyższającego 

wszystkich tych, którzy „byli przed nim i przyszli po nim”1. Samą tę metaforę 

Przemysław Trzeciak opisuje tak: 

„Gdy ogląda się takie pejzaże jak [te znad rzeki] Xiao Xiang, można uwierzyć 

chińskiej opowieści o tym, jak Wu Daozi […] odszedł z tego świata. Cesarz wezwał 

pewnego razu artystę, by namalował obraz na ścianie jednej z komnat pałacu. Malarz 

pracował za kotarą, nie chcąc, by mu przeszkadzano, i dopiero gdy ukończył, w 

obecności władcy odsłonił malowidło. Przed widzami pojawił się ogromny pejzaż, 

wyniosłe góry, lasy, obłoki na nieobjętym niebie, ożywionym przelotem ptaków. 

«Spójrzcie – zawołał malarz – w tej grocie u podnóża góry mieszka duch!». Klasnął w 

dłonie i otwór pieczary odsłonił się. Wu Daozi zagłębił się w mrok, otwór się zamknął i 

zanim cesarz zdołał wyrzec słowo czy zrobić gest, wszystko znikło i przed nimi była 

znów pusta, biała ściana. Już nigdy więcej nie widziano Wu Daozi”2. 

                                              
1 Jullien The Great Image Has No Form, On the Nonobject through Painting, tłum. z języka francuskiego 

J.M. Todd, The University of Chicago Press, Chicago 2009, s. 71. 
2 P. Trzeciak Idea i tusz. Malarstwo w kręgu buddyzmu chan/zen, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, 

Warszawa 2002, s. 55. 
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W innej wersji tej opowieści mówi się o tym, jak władca nie potrafił skorzystać z 

zaproszenia do wspólnej wędrówki w głąb górskiego krajobrazu. Gdy ukazało się 

wejście do groty, malarz zaprosił cesarza, by wszedł wraz z nim w namalowany na 

ścianie pejzaż. Cesarz ruszył w kierunku obrazu, lecz nie zdołał tego zaproszenia 

zrealizować, ponieważ wejście zamknęło się za malarzem, a obraz zniknął ze ściany. 

W myśli filozoficznej, do której nawiązują twórcy tuszowych pejzaży i miejskich 

ogrodów, mamy jeszcze jeden mit, którego bohaterem jest Laozi (? VI w. p.n.e.) na 

wpół legendarny twórca daoizmu – szkoły filozoficznej, do której nawiązywali chińscy 

artyści. Opowiadano o nim, że gdy postanowił odejść z polityki i porzucić prestiżowe 

stanowisko kierownika książęcej biblioteki, udał się w góry, by zamieszkać z dala od 

cywilizacji. Ostatnim, który go widział był żołnierz odbywający swą służbę w strażnicy 

położonej na przełęczy. Na jego prośbę filozof miał napisać traktat 

zatytułowany Księga dao i de. Strażnik opowiadał później, jak Laozi wstąpiwszy na 

górską ścieżkę, ruszył przed siebie, po czym zniknął za zakrętem drogi. Odtąd już nikt 

nigdy go nie widział. 

Mit wejścia w krajobraz, bezpowrotnie; tak, żeby nie musieć już nigdy wracać, 

stał się jednym z najpotężniejszych obrazów, z których czerpała życiodajne siły 

duchowa kultura Chin. 

Dlatego nie powinno nas dziwić, że w najstarszym, klasycznym chińskim 

podręczniku poświęconym sztuce tworzenia ogrodów (Yuanye 元冶), który został 

opracowany przez Ji Cheng (1579 – ?), tak wiele miejsca wciąż poświęca się 

konieczności odpowiedniego powiązania przyrody, filozofii i sztuki. Bowiem w ramach 

tego systemu myślenia formy naturalne, malarstwo i poezja oraz studia filozoficzne 

razem składają się na określony sposób projektowania ogrodu. A on sam jest 

traktowany jak wieczne zaproszenie do „wejścia w krajobraz” i ma być zaprojektowany 

tak, by stwarzać liczne okazje do odnawiania więzi ludzi z przyrodą. Więzi, którą 

cywilizacja stale osłabia czy wręcz – jak to widzą daoistyczni krytycy cywilizacji – niszczy. 

Dlatego stworzenie kompozycji ogrodowej, w której byłyby rośliny i architektura, a 

zabrakłoby odniesień do wielkich i uznanych arcydzieł sztuk „tuszu i pędzla”, byłoby w 

tym kręgu kulturowym czymś całkowicie niezrozumiałym. Wszak, jak o tym pisał Ji 

Cheng, wchodząc do ogrodu: „Radujemy się winem i podnosimy puchary, czujemy się 

razem niczym kanclerz rezydujący w górach. Mieszkanie z dala od świata było już 

opisane. […] Oddalamy myśli o karierze i życiu powszednim, czujemy się, jak byśmy 

kroczyli wśród pejzaży malarskich. Z zacienionych lasów niesie się śpiew wilgi, w 

dolinach górskich słychać pieśni drwali. Wiatr rodzi się w cieniu lasów, jest tak, jakbyśmy 

cofnęli się do czasów Fuxi [czyli mitycznego założyciela cywilizacji chińskiej]”3. 

W cytowanym fragmencie i śpiew wilgi w zacienionym lesie, i pieśni drwali 

odbijające się echem w górskich dolinach przywołują w pamięci czytających tekst 

wykształconych chińskich estetów konkretne utwory poetyckie. Przywołują twórczość 

kolejnych poetów, których wiersze się w tych obrazach odbijają. Chińscy filozofowie już 

u zarania dziejów myśli uczyli bowiem, że krajobraz – to, co widzimy zwracając się w 

                                              
3 Ji Cheng O tworzeniu ogrodów, tłum. M. Jacoby, w zbiorze Estetyka chińska red. A. Zemanek, seria 

wydawnicza Estetyki świata pod redakcją K. Wilkoszewskiej, Wyd. Universitas Kraków 2007, s. 305. 
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stronę przyrody – nie powstaje w umyśle patrzącego jako wynik biernego rejestrowania 

danych zmysłowych. Ich zdaniem, inaczej niż zakładał to Arystoteles, percepcja nie jest 

bierna. W kręgu kultury zachodniej filozofowie długo podzielali przekonanie Stagiryty 

o spontanicznej naturze postrzegania. Pierwszymi, którzy przełamali owo zachodnie 

podejście do poznania zmysłowego byli osiemnastowieczni empiryści brytyjscy (John 

Locke, Dawid Hume, George Berkeley). W XX wieku dodatkowo to odejście od 

Arystotelesa zostało wzmocnione między innymi przez recepcję pism starożytnych 

filozofów wschodniego kręgu kulturowego. 

W Chinach już w VI wieku p.n.e., gdy powstawały pierwsze szkoły filozoficzne i 

tworzyły się zręby cywilizacji Kraju Środka, napotykamy w najstarszym opracowaniu 

myśli daoistycznej, w traktacie zatytułowanym Księga dao i de (Daodejing 道德经), na 

krytykę negatywnego wpływy form kultury na percepcję – nie tylko zmysłową. Zgodnie 

z poglądem wyrażonym w tej księdze, nie potrafimy biernie „gapić się” na świat, 

ponieważ język oraz systemy wartości – zarówno tych etycznych, jak i artystycznych – 

uniemożliwiają nam to. Z całego nieprzebranego bogactwa nieokreśloności świata 

wychwytujemy poznawczo jedynie to, na co mamy nazwy. To znaczy to, co ma 

określoną (mniej lub bardziej) formę, kształt, treść. Tym samym również i przyroda nie 

jest dostępna człowiekowi w czymś na kształt „pierwotnego doświadczenia” o 

charakterze jedynie zmysłowym. Dla starożytnych chińskich filozofów „zmysłowo 

dostępny” oznaczało „kulturowo określony” nawet na poziomie najbardziej 

„pierwotnych” danych zmysłowych, ponieważ pierwotnych kontekstem 

egzystencjalnym, w którym ludzie rodzą się, dojrzewają i doświadczają jest kultura. Ta, 

w której są nazwy określonych kolorów (w tej chińskiej było pięć kolorów 

podstawowych), dźwięków (w chińskiej też wyróżniono pięć podstawowych), itd.: „Pięć 

kolorów czyni ludzkie oczy ślepymi, pięć dźwięków czyni ludzkie uszy głuchymi, pięć 

smaków powoduje, że ludzkie usta tracą smak”4… 

Dlatego według chińskich filozofów, pierwotnie człowiek ma do czynienia nie z 

przyrodą, lecz z „przyrodą”. Każdy z nas doświadcza przyrody nie biernie, lecz 

refleksyjnie, w sposób przefiltrowany przez doświadczenia życiowe i zdobyte 

wykształcenie, przez zapamiętane obrazy, kontemplowane w przeszłości a stworzone 

ręką artysty pejzaże i poprzez poetyckie nastroje ogarniające umysł na „widok” 

oglądanego krajobrazu5. Kody danej kultury umożliwiają zaistnienie widoku w 

„pierwotnej percepcji zmysłowej”, ponieważ człowiek jest zarówno twórcą form kultury, 

jak i częścią natury. Ponownie oddajmy głos Ji Cheng: „Fantastyczne altany i niezwykłe 

                                              
4 Laozi Księga dao i de z komentarzami Wang Bi, tłum. A. I. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Kraków 2006, s. 43. 
5 Z obszernym przeglądem koncepcji kulturowego zapośredniczenia krajobrazów przyrodniczych 

możemy się zapoznać w dwu znakomitych monografiach. Jedna z nich prezentuje myśl zachodnią (Beata 

Frydryczak Krajobraz. Od estetyki picturesques do doświadczenia topograficznego, Wydawnictwo 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznań 2013), w drugiej mamy przegląd stanowisk 

przyjmowanych przez filozofów i estetyków japońskich (Maria Korusiewicz Cień wiśni. Natura w kulturze 

japońskiej. Doi, Saito, Kagawa-Fox, Wyd. Universitas Kraków 2014). 
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wieże xie powinny wśród zieleni tworzyć czerwone i purpurowe plamy. Pawilony ge o 

kilku piętrach mają jakby wychodzić sponad chmur. Znikać i znów się pojawiać bez 

końca, zapraszając do siebie wieczną wiosnę. Poza balustradami przesuwają się 

chmury, płynące wody są niczym lustro, w którym obmywają się kolory gór i gdzie 

przychodzi odgłos krzyku żurawia. Widok przypomina miejsce, gdzie żyją nieśmiertelni, 

jest niczym naturalny pejzaż malarski. Umysł wyzwala się z tęsknoty za widokami lasów 

i strumieni, a radość rozprzestrzenia się na cały ogród. Gdy zrozumiemy, na czym 

krajobraz ten polega, będziemy mogli go stworzyć, a trwać on będzie wiecznie”6. 

Artystyczne ogrody miejskie. 

Idea wiecznotrwałych krajobrazów najpełniej została zrealizowana w czasach, w 

których żył i tworzył Wu Daozi, czyli czasach panowania dynastii Tang (618-907). W 

tamtych czasach w dynamicznie rozwijających się ośrodkach miejskich cesarskich Chin 

takich jak Suzhou, Yangzhou czy Nanjing, powstawały miejskie ogrody uczonych i 

urzędników konfucjańskich, którzy w swoich bibliotekach umieszczali na półkach zwoje 

traktatów filozoficznych Laozi, Konfucjusza i ich następców oraz kolekcjonowali 

artystyczne, monochromatyczne malarstwo określane przez nich mianem 

krajobrazowego (shanshuihua 山水画). Owe biblioteki i gabinety wydzielali nie jako 

pomieszczenia należące do głównych budynków mieszkalnych, ale budowali je w 

przylegających do nich ogrodach – jako integralną część przestrzeni natury. 

Na małych działkach, w ciasnej zabudowie miejskiej projektowane były – przez 

nich samych lub przez zaproszonych do współpracy artystów – górskie krajobrazy 

przywołujące wspomnienia wędrówek w dzikich, oszałamiająco bezkresnych 

przestrzeniach przyrody. Ich właściciele i twórcy byli wysokiej rangi urzędnikami. Będąc 

przedstawicielami administracji cesarskiej byli czynnie (mniej lub bardziej) 

zaangażowani w ówczesne życie polityczne. Równocześnie należeli do elity artystycznej 

Państwa Środka. Byli wykształconymi humanistami, politykami i wyrafinowanymi 

estetami. Ich ogrody zakładane w miastach, które były silnymi, wpływowymi ośrodkami 

władzy społeczno-politycznej, stawały się niezwykłymi miejscami „odejścia od 

cywilizacji”, „porzucenia urzędu”, „opuszczenia miasta”. Miały przywoływać 

doświadczenie innego niż polityczne rodzaju władztwa – mocy i swobody umysłu 

rezonującego ożywcze siły górskich krajobrazów. W projektowanych przez nich 

założeniach przestrzennych przyroda i wysoka kultura artystyczna wzajem się 

dopełniały i intensyfikowały doświadczenia ludzi umiejących „wchodzić w krajobraz”, 

potrafiących „odejść, by zagubić się w pejzażu”. Filozofia sztuki, którą kierowali się 

zakładając owe ogrody, inspirowała projektantów do tworzenia duchowych miejsc 

umożliwiających tym, którzy do nich wstępowali, doznanie niczym nieskrępowanej 

swobody, jaką daje wałęsanie się bez celu w poruszająco pięknych okolicznościach 

przyrody. 

Niezmiernie ważną rolę w tych projektach odgrywały pewne koncepcje 

artystyczne. Na jedną z nich składały się kategorie filozoficzne „beztroskiej wędrówki” 

                                              
6 Tamże, s. 303. 
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(xiao yaoyou 逍遥游) i „bezużytecznego działania” (wuyong 无用), które były kluczowe 

w myśli daoistycznego filozofa Zhuangzi (ok.399-295 p.n.e). Inną była artystyczna 

koncepcja duchowego rezonansu qi (气), czyli rezonansu sił żywotnych przyrody i 

umysłu, która była formułowana między innymi w traktatach estetycznych związanych 

z tuszowym malarstwem krajobrazowym i poezją klasyczną. Trzecią, o najbardziej 

metafizycznej proweniencji była koncepcja „nieokreśloności” (dan 淡)7. Przyjrzymy 

się  bliżej tej ostatniej kategorii, ponieważ moim zdaniem, zawarta w niej wizja 

wzajemnej relacji kultury i natury stwarza ciekawą perspektywę dla współczesnych 

działań zmierzających do estetycznego aktywowania przestrzeni wielkich miast XXI 

wieku. 

Ogród i estetyczna koncepcja nieokreśloności. 

W chińskiej filozofii krajobrazu, której źródła odnajdujemy w naukach myślicieli 

konfucjańskich i daoistycznych, przyroda jest częścią kultury – jest jedną z jej form jako 

„przyroda” – i zarazem kultura jest częścią przyrody. Za tą tezą kryje się przekonanie o 

jedności świata jako żywej całości. Przekonanie to było podzielane przez wszystkich 

chińskich myślicieli, którzy na wiele sposobów doprecyzowywali konsekwencje zeń 

wynikające, nie widząc przy tym potrzeby jego kontestowania. Dlatego poezja, 

malarstwo krajobrazowe były postrzegane przez twórców jako takie, które nie 

naśladują form naturalnych, lecz są równie jak i one ożywcze (rezonans qi). Ogrody 

literatów, konfucjańskich uczonych miały zaspokajać potrzebę przebywania w 

przestrzeniach inspirujących twórców w najgłębszym tego słowa znaczeniu. 

Przestrzeniach, które choć były zakładane w miastach, miały umożliwiały jego 

porzucenie, odwrócenie się od obowiązków po to, by w chwili „zapomnienia” (wang 忘

) zwrócić się ku źródłom życia i twórczości. Jeszcze raz sięgnijmy do Księgi ogrodów Ji 

Cheng: 

„Samotnik układa wiersze w chacie pośród sosen. Natchniony pustelnik gra na 

cytrze w bambusowym zagajniku. Świeżo kwitną lotosy, których kwiaty opierają się 

lekko o nefrytową zieleń liści. Naprzeciw bambusów skręca strumień, tam właśnie jest 

miejsce, gdzie można patrzeć na pływające ryby. Góry spowite są w chmury, tajemnicze. 

Patrząc na owe chmury, wydaje się, że spływają w dół na balustradę, o którą się 

opieramy. Tafla wody pokryta jest jakby rybią łuską, a powietrze jest rześkie, niczym po 

krótkiej drzemce”8. 

Zgodnie z tą filozofią natchniony „pustelnik” i „samotnik”, który na co dzień jest 

mniej lub bardziej sprawnym i wpływowym członkiem zurbanizowanej wspólnoty, 

może w chwilach kontemplacji przyrody w odpowiednio zaprojektowanym ogrodzie, 

doznać przyjemności estetycznej, która również jest tu traktowana jako forma 

duchowego doświadczenia ontologicznego, które odnawia umysł i ciało. I przyroda, i 

                                              
7 O tych koncepcjach szerzej pisałam w mojej książce zatytułowanej Filozoficzne podstawy sztuki kręgu 

konfucjańskiego. Źródła klasyczne okresu przedhanowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Kraków 2010. 
8 Tamże s. 305. 
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kultura mogą, a właściwie bardziej poprawne było by stwierdzenie, że powinny, być 

ożywcze (qi 气). 

Człowiek potrzebuje przyrody dla ożywienia umysłu i zarazem kultury, która w 

najgłębszy sposób udostępnia mu tę przyrodę. Koncepcja artystyczna nieustannie 

wyraża się w parze pojęć przeciwnych, jakimi w chińskiej filozofii są kategorie uczucia 

(qing 情 ) i krajobrazu (jing 景). Dlatego Ji Cheng pisał w swoim traktacie o zakładaniu 

ogrodów: „Poprzez kontakt z krajobrazem rodzą się odczucia, z których można 

[dowolnie] czerpać”9. 

W czasach dynastii Tang opracowane zostały zasady estetyczne, które miały 

kierować projektowaniem zieleni w taki sposób, by powstawały widoki ożywiające ciało 

i duszę. Spośród nich cztery były najważniejsze: 

1. Zasada powściągliwości (gugao 孤高), która dotyczyła uczuć, jakie rodzą się w 

umyśle10 patrzącego. Kompozycja winna ewokować uczucia nieokreślonego 

smutku, osamotnienia, melancholii, lecz nie powinny one być przytłaczające i 

destrukcyjne w swym natężeniu. 

2. Zasada minimalizmu (jianjie 简洁) odnosiła się do elementów, które składały się 

na kompozycję. Powinno ich być nie więcej niż to jest niezbędne, by pobudzić 

wyobraźnię patrzącego i przywoływać artystyczne skojarzenia z poezją i 

tuszowym malarstwem. Barokowy nadmiar zdobień, wątków i szczegółów był tu 

wykluczony. 

3. Zasada czystej elegancji (ya 雅) odnosiła się do „smaku literatury”, czyli do 

wykształcenia twórców i publiczności, które miało prowadzić do dojrzałości i 

wyrobienia estetycznego gustu zarówno po stronie artystów, jak i odbiorców ich 

sztuki. Prowadziło to nieraz do przeestetyzowania i zbytniego wyrafinowania. 

Czemu miała zapobiegać ostatnia z zasad. 

4. Zasada surowej nieokreśloności (pingdan 平淡)11 pokazywała, że samo 

wykształcenie będzie tylko ogładą, jeśli nie będzie w relacji do pierwotnego, 

nieokreślonego, surowego, bo nieukształtowanego źródła rzeczywistości 

czyli dao (道). Ta zasada odnosi się do tego, co jest poza jakąkolwiek formą 

kultury, ale jest udostępniane przez poruszenie zmysłów umykającym 

wrażeniem smaku, dźwięku, zapachu, dotyku, widoku. 

Franςois Jullien próbował zilustrować owo zanikanie zmysłowej określoności 

formy analizując jeden z bardziej znanych wierszy nawiązujący do poematu Tao 

Yuanming (365-427). Poematu, który w kulturze chińskiej stał się niedościgłym wzorem 

realizacji zasady surowej nieokreśloności. Jullien pisał: 

                                              
9 Tamże s. 306. 
10 W chińskiej filozofii umysł xin to intelekt i serce – jak logos w starożytnej myśli greckiej przed Platonem 

i Arystotelesem. 
11 Zhao, Qingquan Penjing: World of Wonderment. A Journey Exploring an Ancient Chinese Art and Its 

History, Cultural Background, and Aesthetics, tłum. K.Albert, Venus Comminications Athens 1997, s. 52-

53. 
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„Ostatni wers [»Ale puste góry okryły opadłe liście:/Czy potrafię 

odnaleźć ślady jego kroków?«] stanowi powtórzenie słów cytowanego 

już poety nieokreśloności (Tao Tuanminga): »Cisza wszędzie, nigdzie 

śladu kroków«, ale tutaj motyw ten jest prowadzony tak, by mógł w 

sposób bardziej uchwytny zmysłowo, ukazać się sam ruch zanikania. […] 

Teraz widzimy wyraźnie, że poczucie nieobecności nie jest wyrażane od 

razu i w całości: pojawia się ono stopniowo, powoli stajemy się go 

świadomi. […] Ten wiersz dokonuje w nas przemiany. Lecz to »poza«, do 

którego nas wzywa, nie jest metafizyczne. Nie ma innego świata niż ten 

tutaj, ale ten świat (jedyny, jaki istnieje) jest oczyszczony ze swej 

nieprzejrzystości, wyzwolony ze swego realizmu, odzyskuje swoją 

pierwotną świeżość. Dlatego też wyraża go nieokreśloność, a poezja do 

niego prowadzi”12. 

Poezja w ogrodzie, przywołana nazwą altany, czy fragmentem wiersza 

wykaligrafowanego na panelu ściennym, staje się w takim momencie otwierającym się 

wejściem do pieczary z mity o Wu Daozi. Kto potrafi być twórcą lub czytelnikiem czy 

widzem (artysta i wrażliwy odbiorca jego sztuki tworzą tu parę przeciwieństw wzajem 

się dopełniając) na tyle, na ile potrafi, może odpowiedzieć na zaproszenie i wejść z 

krajobraz, czyli ruszyć do źródeł, drogą prowadzącą do dao. Dlatego ogród, jak traktat 

filozoficzny, może stać się początkiem duchowej podróży. 

• Ponieważ to poezja i sztuka krajobrazu prowadzi tego, kto się wychował 

w mieście, w cywilizowanym świecie do natury, zatem wyjść trzeba nie od 

przyrody, lecz od kultury. Po to, by dotrzeć do swego zagubionego 

odniesienia do przyrody, które objawia się „tęsknotą za znalezieniem się 

na łonie natury”. Według i daoistów, i konfucjanistów człowiek tęskni, 

ponieważ jako cywilizowany nie przestaje być częścią natury. Dlatego w 

niej może się odnawiać fizycznie, emocjonalnie i duchowo. 

• Bramy dostępu, percepcji są w formach kultury, zwłaszcza artystycznej. 

Otwierając je wchodzi się w doświadczenie odzyskanej i ożywczej 

jedności człowieka, kultury i przyrody. 

• Daje to estetyczne, czyli zmysłowe i zarazem poznawcze duchowe 

„doświadczenie źródłowe” Dalej jest milczenie i nieokreśloność form. 

W Krakowie, który jest jednym z europejskich miast literatury, może warto 

byłoby pomyśleć nad wzbogaceniem zieleni miejskiej – parków i ogrodów – 

w „literackie bramy percepcji” prowadzące do odnowienia więzi z naturą. Mogłyby one 

przyjąć formę instalacji, które wprowadzałyby poezję do parków na przykład poprzez 

nazwy parków zaczerpnięte z literatury ( a nie jedynie imienia…), lub fragmenty 

poematów wykute na tablicach, które umieszczone w zieleni naprzeciwko ławki, 

pozwalałyby na chwilę „wejść w krajobraz”. Zwróćmy uwagę na to, że wśród polskich 

                                              
12 F. Jullien Pochwała nieokreśloności. Zapiski o myśli i estetyce Chin, tłum. B. Szymańska, A. Śpiewak, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2006, s. 92-93. 
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poetów mamy takich, którzy przez chińskich estetów z pewnością byliby określeni 

mianem mistrzów nieokreśloności. Nie tylko Bolesław Leśmian, ale i Wisława 

Szymborska – mogliby zaprosić krakowian do duchowego świata ukrytego w świecie 

sztuki. 
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