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PAWEŁ ILECKI*

BEZDOMNOŚĆ ULICZNA – PO DRUGIEJ STRONIE 
LUSTRA

W następnej chwili Alicja była już po 
drugiej stronie szkła i lekko zeskoczyła 
do Lustrzanego Pokoju

Lewis Carroll, Po drugiej stronie lustra

ABSTR AK T
Artykuł jest poświęcony problemom bezdomności ulicznej i odmiennemu po-
strzeganiu tego zjawiska w środowisku ludzi „domnych” i osoby bezdomne. 
Autor prezentuje swoisty rytuał przejścia z „normalnego” życia w kryzys bez-
domności. Badania objęły 22 osoby bezdomne i były prowadzone w  formie 
wywiadu swobodnego oraz graficznego odwzorowania „mapy świata” na wzór 
piramidy potrzeb Maslowa ze szczególnym naciskiem na potrzeby podstawo-
we. Realizacja tych potrzeb, jak również potrzeb wyższego rzędu odbywa się 
w sposób alternatywny, odmienny od przyjętych w normach społecznych.
SŁOWA KLUCZOWE: bezdomność uliczna, liminalność, potrzeby osób bez-
domnych

WPROWADZENIE

P odobnie jak Alicja przechodząc na drugą stronę lustra, weszła do świa-
ta baśni, mitów i odmiennej, „lustrzanej” rzeczywistości, tak wcho-

dząc w świat bezdomności ulicznej, pozaschroniskowej, wkraczamy do od-
miennego świata i odrębnej rzeczywistości.

Nie jest to jednakże świat lepszy czy gorszy, kultura wyższa czy niższa, 
jest to jednak świat alternatywny. Czy rzeczywistość bezdomności ulicznej 
można określać tak szerokim pojęciem, jak świat? Tak, jestem przekonany, 
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że jest to w pełni uprawnione. Alternatywne jest bowiem w tej rzeczywisto-
ści wszystko: inny sposób myślenia, odmienny system wartości, przeobra-
żony sposób ubierania i styl życia, odrębna percepcja otoczenia, zmienione 
słownictwo, alternatywna kreatywność. Prosty przykład: spoglądając na 
budynek z tej, naszej strony lustra, widzimy jego estetykę, funkcjonalność, 
nowoczesność lub wymiar historyczny, zastanawiamy się, czy chcielibyśmy 
w nim zamieszkać. Z drugiej, bezdomnej strony lustra patrzymy zupełnie 
inaczej: oceniamy, czy na klatce wejściowej jest domofon, czy jest ochro-
na, bo może uda się cicho wejść i przenocować, gdzie jest altanka śmiet-
nikowa i czy może być w niej coś ciekawego – butelki, puszki, złom lub 
inne przedmioty nadające się do sprzedania. Interesujące jest również, kto 
w tym budynku zamieszkuje – czy nas zaraz wygonią, czy można się przejść 
po mieszkaniach i coś wyżebrać.

Tak samo jest np. w  parku. Przychodzimy tam, by znaleźć chwilę 
wytchnienia od zgiełku miasta, siedząc na ławce, rozkoszować śpiewem 
ptaków, otaczającą zielenią, poplotkować ze znajomymi, poszeptać z uko-
chaną osobą. Natomiast człowiek doświadczający bezdomności ulicznej 
odwiedza park w  zupełnie innym celu. Rozgląda się za porzuconymi 
puszkami czy butelkami na sprzedaż, przegląda kosze na śmieci w poszu-
kiwaniu nadających się do zjedzenia resztek, szuka niedopałków. Zdarza 
się również, że wypatruje ustronnej ławki, na której mógłby spokojnie, 
nie nękany przez straż miejską czy policję wypić ukrytą pod kurtką butel-
kę wina czy nalewki i odpocząć, albo nawet zdrzemnąć po całodziennej 
krzątaninie.

Podobnie kształtuje się zagadnienie odmienności językowej i znaczenio-
wej. Altanka śmietnikowa kojarzy nam się z  miejscem, do którego wy-
nosimy śmiecie, zbędne w domu przedmioty, segregujemy odpady, dbamy 
o czystość, aby nie śmierdziało, aby kontenery były w porę wywożone. Dla 
żyjącej na ulicy osoby bezdomnej taka altanka to „hasiok” i ma zupełnie 
odmienne desygnaty znaczeniowe. „Hasiok”, lub też „pewex” to miejsce 
eksploracji, poszukiwania wszystkiego, co uda się sprzedać, często toale-
ta, a  i  miejsce na przekoczowanie nocy pod dachem. Umawianie się na 
„hasioki” to dogadywanie się grupy dwóch, trzech osób, które zakładają 
tymczasową spółdzielnię eksploracyjną i po całodniowym krążeniu po al-
tankach śmietnikowych, z przerwami na wspólne wypicie alkoholu, dzielą 
się pozostałym dochodem wieczorem. Znane we Wrocławiu słowo „berza”, 
oznaczające w slangu dworzec kolejowy, wśród warszawskich osób bezdom-
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nych nabrało szerszego znaczenia – to poczekalnia dworcowa, ale także 
każda przestrzeń, w której spotykają się ludzie w kryzysie bezdomności – 
coś w rodzaju giełdy, miejsca wymiany informacji. Takie jak np. „patelnia” 
przy Metrze Centrum czy cały pas deptaka wzdłuż Alej Jerozolimskich pod 
Pałacem Kultury. Mianem sympatycznych „biedronek” określa się wszy za-
równo głowowe, jak i ubraniowe; „krowa” to 0,7-litrowa butelka alkoholu, 
a „surówka” – nierozcieńczony denaturat.

Wejście do świata osób bezdomnych, zamieszkujących ulice naszych 
miast, nie jest równie łatwe, jak uczyniła to Alicja, przechodząc na drugą 
stronę lustra i lekko zeskakując na ziemię.

O trudnościach adaptacyjnych osób wchodzących z „normalnego” ży-
cia w kryzys bezdomności pisze Magdalena Mostowska. Opierając się na 
sformułowanym przez Victora Turnera opisie rytuałów przejścia, teorii pro-
cesu rytualnego i trójfazowej liminalności, przenosi owe sugestie i metody 
do sfery badań nad grupami bezdomnych Polaków w  Brukseli. „Dzięki 
materiałom zebranym podczas wielokrotnych powrotów w  teren, opisuję 
przejawy istnienia communitas w  relacjach wewnątrz grupy: niechęć do 
ustrukturyzowania hierarchii w grupie, wzajemność, fizyczną bliskość i in-
tymność, wspólny język i rytuały konsumpcji alkoholu. W relacjach grupy 
z otoczeniem liminalność objawia się zawłaszczaniem przestrzeni publicz-
nej, praktykami czasowego odwrócenia statusów, wchodzeniem w role osób 
posiadających «mądrość życiową» oraz obawami przechodniów przed ska-
laniem kontaktem z bezdomnymi” (Mostowska, 2014, s. 22).

Sytuacja psychiczna osoby, która nagle, a  tak się najczęściej dzieje 
w przypadku bezdomności, znajdzie się na ulicy, do złudzenia przypomina 
właśnie opisywaną fazę liminalną. Utrata własnego domu, powoduje zmia-
nę całego dotychczasowego życia i jest doznaniem tak głębokiej deprywa-
cji psychicznej, że często przez wiele dni człowiek nie uświadamia sobie 
w  pełni, że stał się osobą bezdomną. W  tej wstępnej fazie bezdomności 
pojawiają się, wymuszone sytuacją materialną, pierwsze inicjacje, przypo-
minające elementy rytuałów przejścia: pierwsze podniesienie z ziemi niedo-
pałka papierosa, pierwsze grzebanie w „hasioku” w poszukiwaniu puszek, 
pierwsza próba żebrania lub wreszcie pierwsza noc w noclegowni, dwor-
cu, ławce, klatce schodowej, czy altance działkowej. Uświadomienie sobie 
w pełni własnej sytuacji osoby bezdomnej, która nie ma dokąd wrócić, jest 
początkiem przyjęcia świadomości bezdomności i  początkiem adaptacji, 
a następnie akceptacji swojej nowej sytuacji.
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METODA BADAŃ

Próby opisania owego alternatywnego świata bezdomności ulicznej po-
jawiają się czasem w  naukowym dyskursie. Dobrym przykładem mogą 
tu być, oparte na metodzie obserwacji uczestniczącej, prace Magdaleny 
Mostowskiej (2009), Marcjanny Nóżki (2008) czy Justyny Kazimierczak 
(2006).

Autorki, mimo że starannie opisują dokonane przez siebie wnikliwe 
obserwacje, uzupełniają wiedzę o  życiu osób bezdomnych w  środowisku 
ulicznym, starają się wychwycić charakterystyczne cechy alternatywnej 
kreatywności, języka, systemu wartości i zachowań, nie są w stanie unik-
nąć błędu niepełnego uczestnictwa w obserwacji. Wyklucza to możliwość 
pełnej refleksji nad sferą afektywną, sposobem myślenia i kreowaniem rze-
czywistości przez osoby bezdomne. Mając bowiem świadomość możliwości 
powrotu w każdej chwili do własnego domu, nie jesteśmy w stanie zagłębić 
się w odczucia osób, które tego domu nie posiadają.

Ową ułomność, niedoskonałość czy nawet niepełność zastosowania ob-
serwacji uczestniczącej jako metody badawczej w środowisku żyjących na 
ulicy osób bezdomnych zaznacza słusznie w swej pracy na temat etnogra-
fii człowieka zdegradowanego Tomasz Rakowski. Formułuje on bowiem 
zagadnienie etycznych obciążeń badacza dotyczące własnego, niepełnego 
uczestnictwa i doświadczenia w odniesieniu do badanej społeczności: „Ten 
pierwszy fundament etnograficznego opisu, czyli autorytet osobistego do-
świadczenia, wydaje się tutaj szczególnie niebezpieczny – stawia on mnie 
(badacza) w  centrum etycznych obciążeń. Oczywisty dla obu stron jest 
fakt, że etnograf powróci w końcu wraz z  zawartością taśm czy pamięci 
w miejsce, z którego przybył, świadomość tego burzy jakąkolwiek nadzieję 
uczestnictwa” (Rakowski, 2009, s. 8). Nie tylko z powodu, z jakiego bo-
rykali się prekursorzy współczesnych badań antropologicznych, czyli odle-
głości od badanego społeczeństwa, kosztów długotrwałej wyprawy, aklima-
tyzacji i warunków, badana bowiem społeczność znajduje się pod bokiem, 
w każdym większym mieście, ale z częstą, fizyczną niemożliwością pełnego 
wejścia w przedmiot badań.

Trudno jest wymagać od badacza bezdomności, by zostawił własny 
dom, zamknął za sobą możliwość powrotu i poświęcił się w pełni nauko-
wemu badaniu tematu. Jak więc ominąć, lub choć trochę zniwelować ów 
wymóg pełnego uczestnictwa w badanej społeczności?
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PRZEBIEG BADAŃ

Jednym z rozwiązań może być forma bezpośredniej pracy z osobami w kry-
zysie bezdomności nad stworzeniem mapy świata ich życia codziennego. 
W ramach tego typu warsztatów, które przeprowadziłem z 22 osobami ży-
jącymi obecnie w przestrzeni publicznej, lub które trafiły do schroniska dla 
osób bezdomnych bezpośrednio z ulicy, napotkałem rozwiązania i objawy 
alternatywnej kreatywności dla mnie, mimo kilkuletniego życia na ulicy, 
zupełnie nowe i nieznane. Można więc przyjąć również tezę, że świat spo-
łeczny bezdomności ulicznej ewoluuje, jest światem żywym, dostosowują-
cym się do zmieniających się warunków życia.

Badania były prowadzone w dwojaki sposób: w schronisku, czyli w po-
mieszczeniu zamkniętym respondenci byli proszeni o  narysowanie na 
kartce papieru mapy miejsc realizacji swoich potrzeb, informacje były 
uzupełniane w  formie wywiadu swobodnego w  przestrzeni publicznej. 
Respondenci orientowali się, że jestem osobą znającą bezdomność uliczną 
z autopsji, dlatego też często wywiad przechodził w formę rozmowy, opo-
wieści biograficznej lub wspólnych wspomnień. Moją sytuację jako badacza 
można więc nazwać w  tym przypadku uprzywilejowaną. „W  1977 roku 
Jeffrey W. Riemer pisze o tzw. badaniach oportunistycznych (opportuni-
stic research), czyli takich, w których badacz wykorzystuje w procesie ba-
dawczym własne korzystne usytuowanie społeczne, dające mu dostęp do 
wyjątkowych obszarów rzeczywistości. Istnieje wiele przykładów takiego 
«oportunistycznego» wykorzystania przez badaczy swoich doświadczeń 
biograficznych oraz faktu, że okoliczności ich życia uczyniły ich ekspertami 
w pewnych dziedzinach i dały im sposobność wejścia w świat, który później 
stawał się terenem ich badań” (Kacperczyk, 2017, s. 129).

Tego typu metoda badawcza wpisuje się również w paradygmat auto-
etnografii, którą będziemy rozumieli jako „technikę otrzymywania ma-
teriałów, polegającą na zleceniu badanym lub wyznaczeniu sobie zadania 
w  postaci stworzenia autoetnograficznego opisu, który następnie będzie 
poddawany przez badacza analizie i/lub porównywany z innymi podobny-
mi dokumentami stworzonymi przez innych badanych lub przez samego 
siebie w  różnych momentach czasowych procesu badawczego” (Kacper-
czyk, 2014, s. 38).



PAWEŁ ILECKI

40 Praca Socjalna nr 1(35) 2020, S. 35–47

WYNIKI BADAŃ

Podstawą porządkującą prowadzonych badań mapy świata jest minimali-
styczna piramida potrzeb Maslowa ze szczególnym naciskiem na segment 
pierwszy, czyli potrzeby podstawowe (ryc. 1).

Dla ułatwienia segment potrzeb fizjologicznych został podzielony na 
dwie podkategorie:

1) potrzeby podstawowe realizowane codziennie:
sen nocny, drzemka, kąpiel, WC, mycie dłoni, posiłki – śniadanie, 
obiad, kolacja, pranie bielizny, suszenie bielizny, golenie się, wypo-
czynek, zarabianie pieniędzy;

2) potrzeby podstawowe realizowane nieregularnie:
strzyżenie włosów, brody, pranie odzieży, zmiana odzieży, suszenie 
odzieży, ładowanie telefonu, oglądanie telewizji (wiadomości, sport).

RYC. 1. Piramida potrzeb Maslowa
Źródło: https://simplicite.pl/minimalistyczna-piramida-potrzeb-co-ma-wspolnego-maslow-z-
minimalizmem/.

https://simplicite.pl/minimalistyczna-piramida-potrzeb-co-ma-wspolnego-maslow-z-minimalizmem/
https://simplicite.pl/minimalistyczna-piramida-potrzeb-co-ma-wspolnego-maslow-z-minimalizmem/
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Na dowolnej przestrzeni kartki papieru uczestnicy zaznaczają miejsca 
realizacji wymienionych potrzeb w swoim codziennym życiu, tworząc ro-
dzaj mapy (ryc. 2).

RYC. 2. Sen w nocy
Źródło: opracowanie własne.

Jak widzimy, już sama realizacja takiej podstawowej potrzeby, jaką jest 
sen często nie jest przypisana do jednego miejsca. Nierzadko się zdarza, 
że osoba w kryzysie bezdomności ulicznej śpi co noc gdzie indziej. Przy-
czyny tej sytuacji są różne: „spalenie miejscówki”, czyli wypędzenie przez 
lokatorów z klatki schodowej czy piwnicy, trudności z dotarciem do sta-
łego miejsca nocowania, zagrożenie ze strony agresywnych mieszkańców. 
W okresie letnim powtarza się również odpowiedź na pytanie o nocleg 
– „gdzie noc zastanie” – najczęściej są to: ławka w ustronnym miejscu, 
krzaki, przystanek komunikacji miejskiej, wagony na stacji postojowej, 
które dzielą się na zimne i ciepłe. Ciepłe to te, które odstawiono jeszcze 
nagrzane po podróży.

Potrzeba wzięcia prysznica czy wykąpania się jest realizowana zależnie 
od pory roku. Latem jest łatwiej, można się wykąpać w rzece, stawie, fon-
tannie czy ujęciu wody oligoceńskiej. Zimą pozostają łaźnie, których jest 
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mało, są długie kolejki, często trudny dojazd. Osoby bezdomne korzystają 
z toalet w galeriach handlowych – szczególnie tych dla niepełnosprawnych, 
bo jest mniej chętnych, z toalet na dworcach, a nawet odkładają pieniądze, 
aby pójść na basen tylko w celu dokładnego wymycia się (ryc. 3).

RYC. 3. Kąpiel, prysznic
Źródło: opracowanie własne.

Realizowanie potrzeby codziennego posiłku rozszerzyło się w ostatnich 
latach o nowe możliwości. Powstały fundacje czy grupy ludzi charytatyw-
nie gotujących zupy, robiących kanapki i  rozdających je w  określone dni, 
w określonych miejscach. Przy okazji osoby w kryzysie bezdomności ulicznej 
mogą w tych miejscach dostać odzież, pomoc medyczną, porady, gdzie się 
udać w sprawach socjalnych. Ciekawą inicjatywą jest uruchomienie Otwartej 
Kuchni Miejskiej, w której można ugotować przyniesione produkty, napić 
się kawy, posiedzieć, ogrzać się, uzyskać poradę socjalną czy prawną. Jest to 
ważne działanie, ponieważ niektóre osoby żyjące w  przestrzeni publicznej 
otrzymują paczki żywnościowe z  produktami wymagającymi obróbki ter-
micznej. Dodatkowym pozytywnym aspektem tego projektu jest tworzenie 
się grupy uczestników, poczucie czasowej wspólnoty i chwilowego poczucia 
bezpieczeństwa (ryc. 4).
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RYC. 4. Posiłki
Źródło: opracowanie własne.

Osoba żyjąca w  przestrzeni publicznej nie ma zbyt wielu możliwości 
zarabiania pieniędzy (ryc. 5). Często jednak słyszy: „weź się za robotę”, „po-
szedłbyś do pracy”, czy „idź do pośredniaka”, jednak przy tak utrudnionym 
realizowaniu potrzeb życia codziennego podjęcie „normalnej” pracy bywa 
niemożliwe. Trudno wyobrazić sobie, aby ktoś nocujący w pustostanie bez 
wody, w namiocie czy na ławce, nieposiadający pieniędzy na zakup żyw-
ności, biletów na przejazd, niemający gdzie zmienić odzieży roboczej był 
w  stanie podjąć pracę, jednak zdarzają się takie przypadki. Wymaga to 
jednak ogromnej samodyscypliny i zorganizowania. Taki sposób pozyski-
wania pieniędzy, jak „wędkowanie”, czyli żebranie aktywne, w odróżnieniu 
od żebrania biernego – czyli siedzenia z  kartką i  kubkiem na pieniądze, 
wymaga również specyficznych predyspozycji psychicznych. Konieczne jest 
przełamie bariery wstydu, lęku przed odrzuceniem i agresją, upór przy czę-
stych odmowach oraz umiejętność wybrania odpowiednich darczyńców, 
dobrania momentu i  sposobu wyrażenia swojej prośby o  datek. Dlatego 
wbrew pozorom jedynie niewielka liczba osób bezdomnych decyduje się na 
ten sposób „zarabiania”, lub czyni to jedynie pod wpływem alkoholu. Zbie-
ranie złomu wymaga również określonej wiedzy: gdzie, kiedy można zna-
leźć surowce wtórne, jak się do nich dostać i gdzie w końcu najkorzystniej 
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sprzedać. Wiele osób bezdomnych jest nagabywanych przez zorganizowane 
grupy przestępcze i namawianych do brania kredytów, towarów na kredyt 
czy telefonów w salonach. Skutkuje to później wyrokami skazującymi za 
wyłudzenie i dożywotnimi problemami z komornikami. Prace dorywcze 
na budowach czy jak w sezonie w zagłębiach sadowniczych również są pro-
wadzone w złych warunkach socjalnych, bez ubezpieczenia i najczęściej ni-
sko płatne. Pracodawcy bowiem uważają, że osoby bezdomne powinny być 
wręcz wdzięczne, że daje im się czasowy dach nad głową i najniższe, często 
niewypłacane w całości wynagrodzenie.

RYC. 5. Zarabianie pieniędzy
Źródło: opracowanie własne.

Po analizie kilku przykładów mapy realizowania podstawowych potrzeb 
fizjologicznych przez osoby żyjące w kryzysie bezdomności ulicznej może-
my zauważyć, że świat społeczny tych osób jest całkowicie odmienny od 
świata osób posiadających stałe, własne miejsce zamieszkania, oraz od osób 
w kryzysie bezdomności, ale korzystających ze schronisk czy noclegowni. 
Mapa świata społecznego osób posiadających domy czy mieszkania jest 
możliwa do umieszczenia na jednym rysunku, co potwierdzają warsztaty, 
które przeprowadziłem z grupą osób „domnych” związanych z organizacją 
ATD – Czwarty Świat. Większość potrzeb podstawowych realizowana jest 
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w domu, w pralni, czy u fryzjera, w domach rodziny czy przyjaciół. Kiedy 
widzimy więc osobę bez godnego dachu nad głową, siedzącą w ciągu dnia 
na ławce czy murku, możemy domniemywać, że jest to jedynie krótka prze-
rwa, chwila wytchnienia w pełnym krzątaniny dniu (ryc. 6).

RYC. 6. Mapa świata osób „domnych”
Źródło: opracowanie własne.

Kolejne, wyższe poziomy z piramidy potrzeb Maslowa są również reali-
zowane w sposób całkowicie odmienny od przyjętego w normach społecz-
nych. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji praktycznie w świecie 
bezdomności ulicznej nie istnieje. Osoba bezdomna nie czuje się bezpiecz-
nie ani w  nocy, ani w  dzień. Narażona jest na liczne niebezpieczeństwa 
– częste usuwanie ze środków komunikacji publicznej, z  galerii handlo-
wych, z dworców (często przy brutalnym zachowaniu służb ochrony dwor-
ca), spotyka się z odsuwaniem się i niechęcią w spojrzeniach przechodniów, 
a nawet zagrożeniem fizycznym ze strony radykalnych ugrupowań. Zna-
ne są przypadki pobicia, a nawet podpalania przez grupy młodzieży osób 
bezdomnych przebywających w  altankach działkowych, namiotach czy 
śpiących w kartonach. Taka sytuacja powoduje nieustanny stan deprywacji 
społecznej i psychicznej wykluczający poczucie bezpieczeństwa. Zdarzają 
się oczywiście sytuacje pozwalające czuć się swobodniej, takie jak chwile 
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posiłków w jadłodajniach, spotkania przy zupie, wigilie czy inne organizo-
wane specjalnie dla osób bezdomnych wydarzenia. Jednakże po ich zakoń-
czeniu znów trzeba wyjść na ulicę.

Potrzeby społeczne, takie jak posiadanie rodziny i przyjaciół są w świe-
cie bezdomności ulicznej realizowane bardzo fragmentarycznie. Przyjaźnie 
zawierane są raczej jako czasowe sojusze wynikające ze wspólnoty zamiesz-
kania, czy wspólnych sposobów zarabiania pieniędzy, jak samozwańczy 
parkingowi, wspólny teren żebrania, rejon zbierania złomu. Są to jednak 
powiązania nietrwałe i często ulegające zmianom.

Potrzeba szacunku również realizowana jest w  sposób odbiegający od 
przyjętych norm społecznych. Szanowane są najbardziej osoby zaradne, 
potrafiące sobie radzić w  sytuacjach ekstremalnych, mające umiejętność 
skutecznego „wędkowania”, czy znające wiele „miejscówek” dogodnych 
do spędzenia nocy. W tym przypadku wiek, wykształcenie, umiejętności 
z dawnego, „domnego” życia nie mają żadnego znaczenia. Liczą się jedynie 
umiejętności przetrwania i znośnego egzystowania w świecie ulicy.

Często się zdarza, że potrzeba samorealizacji może być spełniana. Znane 
są przykłady, gdy osoby na co dzień żyjące na ulicy biorą udział w zawo-
dach sportowych (mecze piłki nożnej), grają w  teatrach (projekt Teatru 
Kamienica z 2013 r. czy Teatr Bezdomnych), uczestniczą w produkcjach 
filmowych, robią zdjęcia lub filmy o swoim życiu. Jednakże są to zdarzenia 
sporadyczne.

ZAKOŃCZENIE

Na przykładzie sposobów realizacji potrzeb, stylu życia, wiedzy koniecznej 
do przetrwania, świat społeczny bezdomności ulicznej jest całkowicie od-
mienny od świata, w którym przywykła żyć większa część społeczeństwa. 
ów świat bezdomności jest też większości społeczeństwa całkowicie nie-
znany i obcy, mimo że jest tuż obok, funkcjonuje dosłownie w sąsiedztwie, 
możemy jego mieszkańców i sposób ich życia zaobserwować prawie w każ-
dym miejscu miejskiej przestrzeni publicznej. Bliższe poznanie życia „ludzi 
ulicy” może zniwelować dość powszechne wobec nich poczucie niechęci, 
poczucie dychotomii „swój–obcy” i uprzedzeń wynikających z niewiedzy 
o  trudności życia na ulicy, które to życie nie jest świadomym wyborem, 
a często skutkiem błędnych decyzji, chorób, przypadków losowych. Z cza-
sem też staje się koniecznością.
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STREET HOMELESSNESS – ON THE OTHER SIDE 
OF THE MIRROR

ABSTR ACT
The article is devoted to the problems of street homelessness and a different 
perception of this phenomenon in the environment of “non-homeless people” 
and homeless people. The author presents a peculiar ritual of transition from 
“normal” life into a  crisis of homelessness. The study involved 22 homeless 
people and was conducted in the form of free interview and graphic mapping 
of the “world map” modeled on the Maslow’s pyramid of needs with particular 
emphasis on basic needs. The implementation of these needs as well as higher-
order needs is carried out in an alternative way, different from the ones adopted 
in social norms.
KEYWORDS: street homelessness, liminality, the needs of homeless people


