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Streszczenie
Celem artykułu jest rekonstrukcja pojęcia miejskiego obywatelstwa 
i wskazanie niektórych kryteriów jego formalnej delimitacji. W tym celu 
przedstawiony został przegląd badań nad kategorią miejskiego obywatel-
stwa w ujęciu substancjalnym i formalnym, ze wskazaniem na procesualny 
charakter omawianej kategorii. Argumentem na rzecz swoistości miejskiego 
obywatelstwa jest niezależność politycznej podmiotowości i uprawnień wyni-
kających z zamieszkiwania w mieście. Autor stawia tezę, że zainteresowanie 
ideą miejskiego obywatelstwa ma związek z poszukiwaniami rozwiązań 
formalnych związanych z polityką miejską rozszerzających się obszarów 
metropolitalnych, w których zdefiniowanie lokalnego obywatelstwa dotyka 
nie tylko kwestii poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty obywatel-
skiej, ale wymaga m.in. określenia zakresu osób uprawnionych do korzystania 
z lokalnych usług społecznych. 
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OBYWATELSTWO MIEJSKIE  
W UJĘCIU SUBSTANCJALNYM I FORMALNYM

Współczesne zainteresowanie obywatelstwem miejskim (urban citizenship) zwią-
zane jest co najmniej z trzema istotnymi impulsami, wywodzącymi się zarówno 
ze sfery naukowych rozważań, jak i ze sfery praktyki społecznej. Pierwszym 
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z tych impulsów jest włączenie tematyki miejskiego obywatelstwa do badań nad 
politycznym znaczeniem i tożsamością wielokulturowego miasta współczesnego 
[Balibar 1999; Sassen 2002; Purcell 2003; Harvey 2012; Smith i McQuarrie 
2012; Dymnicka 2013; Szymański 2015]. Osłabienie państwa narodowego i jego 
„kapitulacja” wobec niektórych z przejawów globalizacji powodują, że to władza 
lokalna próbuje rozwiązywać wybrane kwestie praw i obowiązków obywateli 
miast [Purcell 2006; Pobłocki, Mergler, Włodarski 2013], zwłaszcza w tych 
miejscach, w których zróżnicowanie społeczne związane jest z wieloetnicznością 
mieszkańców i użytkowników miasta [Uitermark i in. 2005]. Drugim z powo-
dów jest „odkrycie” miejskiego obywatelstwa w kontekście aktywności ruchów 
miejskich, prowadzonej pod hasłem „Prawa do miasta” [Mayer 2009; Pluciński 
2012; Polanska, Piotrowski 2015; Jacobsson 2015; Polanska 2016], stanowiącego 
ideową koncepcję inkluzywnego obywatelstwa miejskiego. Kryzys ekonomiczny, 
na który odpowiedzią jest m.in. oddolny aktywizm polityczny, stanowi wyzwa-
nie dla dotychczasowych socjologicznych koncepcji obywatelskości i lokalnej 
demokracji [Baranowski 2014], w tym obywatelstwa miejskiego. Trzeci z im-
pulsów odnosi się do poszukiwań rozwiązań formalnych związanych z polityką 
miejską rozszerzających się obszarów metropolitalnych, w których zdefiniowanie 
lokalnego obywatelstwa związane jest nie tylko z kwestiami poczucia przynależ-
ności do lokalnej wspólnoty obywatelskiej, ale m.in. z określeniem zakresu osób 
uprawnionych do korzystania z lokalnych usług społecznych [Bauböck 2003; 
Theiss 2012; Gądecki i Kubicki 2014]. 

Wszystkie trzy impulsy posiadają wspólną płaszczyznę, związaną z relacją 
pomiędzy obywatelstwem miejskim, definiowanym w kategoriach rozwiązań 
prawnych i kategoriach tożsamościowych. W studiach nad obywatelstwem ze-
staw uprawnień (obywatelstwo formalne) najczęściej jest przeciwstawiany sferze 
wartości i praktyk społecznych (obywatelstwo substancjalne) [Delanty 1997; 
Holston 1998; Staeheli 1999]. Engin Isin i Patricia Wood [1999] przekonują, 
że obywatelstwo określają nie tylko prawa i obowiązki, ale właśnie tożsamości 
oraz praktyki udziału w życiu społecznym i politycznym, a rozróżnienie to ma 
szczególne zastosowanie do kwestii obywatelstwa miejskiego. Perspektywa sub-
stancjalna to jednocześnie założenie o znaczeniu podmiotu politycznego, jakim 
są obywatele miasta, którzy niezależnie od posiadanych uprawnień formalnych, 
znajdują uzasadnienie dla wyrażania sprzeciwu w niezbywalnych, substancjalnych 
prawach do zgłaszania roszczeń.

Celem artykułu jest rekonstrukcja pojęcia obywatelstwa miejskiego i wska-
zanie niektórych problemów jego formalnej delimitacji. Mówiąc o prawach 
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i obowiązkach obywateli współczesnych miast, coraz częściej zamiast kryteriów 
takich jak miejsce urodzenia lub miejsce zamieszkania wskazujemy na tożsamości 
i praktyki zakorzenione w lokalności – związane z miejscem pracy, aktywności 
życiowej i obywatelskiej. Substancjalne koncepcje obywatelstwa miejskiego są 
jednym z poważniejszych wyzwań polityk lokalnych, w tym kwestii dostępności 
do usług społecznych.

Nie będzie chyba zbyt odkrywcze stwierdzenie, że wzory obywatelstwa – 
w tym obywatelstwa miejskiego – obecne w myśli politycznej, filozoficznej oraz 
w normach prawa stanowionego podlegają ciągłym przeobrażeniom. Przemiany 
koncepcji obywatelstwa jako wspólnoty praw i tożsamości są przedmiotem impo-
nującej liczby prac badawczych, które można określić wspólną nazwą citizenship 
studies; częścią dorobku tej dziedziny wiedzy jest wątek związków pomiędzy 
historią miast i historią obywatelstwa. Szczególnie w epoce przednowoczesnej 
związek obywatelstwa i miejskiej autonomii był niezwykle silny – Engin Isin 
[2002] wskazuje, ze pojęcia miasto, demokracja, obywatelstwo są w historii 
świata Zachodu do tego stopnia ze sobą związane, że definiuje się je poprzez 
wzajemne odniesienie. Wyobrażenie o wspólnych korzeniach miasta, demokra-
cji i obywatelstwa zdominowało myślenie o polityce w świecie Zachodu (dając 
często przekonanie o wyższości rozwoju Europy nad innymi częściami świata 
[Isin 2002]). Polis starożytnej Grecji, rzymska kategoria civitas, autonomia miast 
średniowiecza – te najbardziej wyraźne punkty europejskiej historii miast i oby-
watelstwa [Trzciński 2006] organizują również współczesny dyskurs politycznej 
autonomii miasta. W epoce rodzącej się nowoczesności to jednak państwo, a nie 
miasto stało się główną domeną obywatelstwa: triumf państwa narodowego 
i pozbawienie miasta znacznej części autonomii miało fundamentalne znaczenie 
dla tworzenia się nowoczesnych narodów [Appadurai, Holston 1999]. Późniejsze 
odzyskiwanie niezależności i pozycji politycznej przez miasto w konfrontacji już 
nie tyle z państwem narodowym, ile podmiotami globalnej gospodarki sprawiło, 
że miasto stało się czymś więcej niż tylko historycznym źródłem obywatelsko-
ści – jest podstawowym miejscem działania praw obywatelskich, ich tworzenia, 
stosowania i sankcjonowania. 

Najistotniejsze z punktu widzenia badań zmieniających się wzorów miej-
skiego obywatelstwa jest rozróżnienie pomiędzy obywatelstwem definiowanym 
w kategoriach formalnych oraz w kategoriach substancjalnych. W tym pierwszym 
ujęciu obywatelstwo sprowadza się do prawnoustrojowych zasad regulujących 
przynależność jednostek do politycznej całości oraz do wynikających z tej przy-
należności praw i obowiązków. W ujęciu drugim obywatelstwo jest definiowane 
przez działania i tożsamości. 
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Wydaje się, że socjologicznej refleksji nad obywatelstwem najbliżej jest do 
koncepcji substancjalnej – niezależnie od zdefiniowanych formalnie praw oraz 
obowiązków w sensie społecznym istotne jest przede wszystkim ich interpreto-
wanie, kolektywna świadomość uprawnień i norm praktykowania obywatelstwa1. 
A zatem to nie tyle zinstytucjonalizowane nakazy, takie jak obowiązek podatkowy, 
ale np. zinternalizowane poczucie konieczności ponoszenia obciążeń finansowa-
nych stają się cechą konstytutywną miejskiego obywatelstwa. Praktykowanie 
obywatelstwa oznacza wyrażone w działaniu przekonanie, „że «coś ode mnie 
zależy», że «nie jest obojętne», zarówno dla mnie jak i dla szerszego otoczenia” 
[Wnuk-Lipiński 2005: 103]. Społeczne oczekiwania, tożsamość, świadomość, 
praktyki, a nade wszystko powszechne poczucie podmiotowości stają się równie 
istotne jak formalne i (nie)egalitarne prawa. Obywatelstwo może być zatem de-
finiowane nie tylko w odniesieniu do istniejących norm prawnych, ale także do 
społecznych oczekiwań wobec obywatela, do komponentów świadomościowych, 
do tożsamości, do komponentów behawioralnych (praktyk). 

Substancjalność obywatelstwa może być analizowana także w katego-
riach sytuacyjnych: ludzie raczej bywają obywatelami poprzez swoje praktyki 
w określonych momentach i przestrzeniach, niż są nimi w sposób nieprzerwany 
[Krajewski 2011: 79]. Wpisany w tradycję republikańską „dogmat uczestnictwa” 
powoduje, że aktywność polityczna, niezależnie od jej skutków, postrzegana 
jest jako cecha dobrego obywatela, a nawet „dobrego człowieka”. Piętnowane 
już w starożytnej Grecji: bierność, obojętność, zaniechanie stały się, jak pisze 
Lech Szczegóła [2013], podstawą nowożytnych ocen funkcjonowania systemu 
demokratycznego, w którym apatia polityczna stanowi rodzaj zagrożenia dla 
ładu społecznego. Mechaniczność, rytualność i bezrefleksyjność niektórych 
form partycypacji politycznej każą nam zastanawiać się nad istnieniem podmio-
towości i poczucia sprawstwa wykonawców tych czynności: „samo polityczne 
upodmiotowienie ogółu członków wspólnoty tworząc ład oparty na praktykach 
ciągłego «samookreślania» się obywateli nie przesądza o jakości tych praktyk” 
[Szczegóła 2013: 33]. Jednak zdaniem części badaczy praktyk obywatelskich, 
np. Roberta Putnama, kluczową cechą obywatelskiego zaangażowania jest 
uczestnictwo w życiu publicznym, nawet jeśli miałoby ono jedynie charakter 
rytualny. Fizyczna obecność podczas praktyk, takich jak czytanie prasy lokalnej, 
przynależność do stowarzyszeń, członkostwo w chórach, klubach sportowych, 

1 Dyskusja na temat sposobów definiowania obywatelstwa w naukach społecznych koncen-
truje się wokół sporu o nadrzędność formalnych lub też tożsamościowych (świadomościowych) 
kryteriów. Por. na ten temat dyskusję polemiczną w tekście Płucienniczak, Gorlach, Klekotko 2013.
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uczestniczenie w nabożeństwach wydaje się równie ważna (a może ważniejsze) 
niż osobiste zaangażowanie [Putnam 1995]. 

W świetle przytoczonych rozważań można przyjąć, że najczęstszym argu-
mentem zwolenników swoistości miejskiego obywatelstwa jest niezależność 
politycznej podmiotowości i uprawnień wynikających z zamieszkiwania w mie-
ście. Zdaniem Étienne’a Balibara obywatelstwo może – z definicji – istnieć tylko 
tam, gdzie istnieje pojęcie miasta, to znaczy tam, gdzie obywatele i nieobywatele 
posiadają jasno zdefiniowane uprawnienia i obowiązki powiązane z określoną 
przestrzenią zamieszkania [Balibar 1999: 198]. James Holston w swojej książce 
poświęconej Brazylii przekonuje natomiast, że obywatelstwo może „odrywać 
się” od terytorium i realizować się w codziennych miejskich praktykach, takich 
jak np. oczekiwanie w kolejce w banku, gdzie angażowane są różne przywileje, 
związane z przynależnością do określonej kategorii społeczno-demograficznej 
[Holston 2008: 16]. Z kolei Arjun Appadurai wskazuje na kategorię „obywateli bez 
miasta”, mieszkających w nieformalnym lub zdegradowanym mieszkalnictwie, 
nieposiadających dostępu do podstawowej miejskiej infrastruktury [Appadurai 
2010: 27], takiej jak transport publiczny, kanalizacja, wodociągi itd. W sytuacji 
życia poza miejskimi instytucjami także pojęcie „zamieszkania w mieście” staje 
się mniej oczywiste. 

Tym, co tworzy miasto (jako szczególny konstrukt społeczny), nie jest jedynie 
niezależność niektórych praw, ale przede wszystkim poczucie autonomii budo-
wane w oparciu o określone wartości. Owo poczucie lokalnej autonomii nie ma 
jednak charakteru kumulatywnego, ale z całą pewnością procesualny, jest częścią 
historycznego procesu przeobrażeń miasta oraz państwa. Państwo nowożytne 
„objawia się” w mieście, dostarczając podstawowych usług (takich jak edukacja, 
służba zdrowia), wymagając jednocześnie od mieszkańców spełnienia określonych 
obowiązków lub wymogów formalnych, odnoszących się zarówno do poziomu 
krajowego, jak i lokalnego. Określanie miejskiego obywatelstwa w kategoriach 
praw, praktyk i tożsamości zawiera zatem (co najmniej jako punkt odniesienia) 
wskazanie na państwo, nawet jeśli nie rozpatrujemy relacji państwo – miasto 
w kategoriach nadrzędności. Aktywne wykorzystanie praw wyborczych, świadome 
płacenie lokalnych podatków, podporządkowanie się lokalnym władzom i prawu, 
uczestnictwo w lokalnym życiu publicznym są jednocześnie wpisane w kontekst 
obywatelstwa państwowego i miejskiego, w relację pomiędzy indywidualizmem, 
prawami i interesami jednostki chronionymi przez państwo a prawami i obowiąz-
kami wynikającymi z przynależności do lokalnej wspólnoty. 
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OBYWATELE MIAST CZY PAŃSTW?

Rozważmy zatem bardziej szczegółowo najistotniejsze elementy wspólne 
i rozłączne obywatelstwa miejskiego i państwowego. Według Roberta Dahla 
grecki wzorzec demokratycznego miasta-państwa charakteryzują cechy, któ-
rych spełnienie jest niemożliwe w odniesieniu do państwa narodowego, bytu 
licznego, niejednorodnego i rozproszonego na dużym terytorium. Te cechy 
to: (1) zgodność interesów obywateli i wspólna koncepcja dobra publicznego,  
(2) względna jednorodność społeczna i kulturowa ograniczająca możliwe kon-
flikty, (3) niewielka liczebność ciała obywatelskiego, umożliwiająca wytworzenie 
silnych więzi, (4) możliwość gromadzenia się w fizycznej przestrzeni w celu 
podejmowania bezpośrednio decyzji politycznych, (5) aktywny udział obywateli 
w administrowaniu miastem; suwerenność i samowystarczalność miasta-państwa 
[Dahl 1995]. Zwiększenie skali (terytorialnej, liczby mieszkańców, zróżnicowa-
nia społecznego) musiało mieć zdaniem Dahla swoje konsekwencje w postaci 
ograniczenia partycypacji obywateli na rzecz przedstawicielstwa, pluralizmu 
organizacyjnego, akceptacji dla konfliktu społecznego, rozszerzenia uprawnień 
osobistych i instytucjonalizacji zabezpieczeń wymogów systemu demokratycz-
nego (takich jak równość, wolność i powszechność wyborów, wolność słowa, 
dostęp do informacji i swoboda zrzeszeń) [Dahl 1995: 302]. 

Przedstawiony przez Dahla sposób myślenia o państwie jako o „dużym 
mieście” lub „sumie miast” nie wydaje się właściwy. Engin Isin poddaje krytyce 
myślenie o instytucjach politycznych w kategoriach skali hierarchizującej kolejno: 
miasta, regiony, narody, państwa, związki i federacje ponadnarodowe. Skalarność 
zdaniem Isina w sposób nieuprawniony unieważnia epoki historyczne, w których 
łączenie wymienionych form ciał politycznych, ich płynność i zmienność były 
faktem [Isin 2007: 211]. To miasto, w odróżnieniu od państwa czy narodu, jako 
jedyne posiada jednocześnie postać fizyczną (materialną) – urbs i wirtualną – 
civitas. Regiony, państwa, narody oraz ponadnarodowe imperia funkcjonują wy-
łącznie jako przestrzenie wirtualne. Nawet jeśli ich granice istnieją w przestrzeni 
fizycznej, to i tak mają postać społecznej umowy, są efemeryczne i płynne [Isin 
2007: 212]. A jeśli istota miasta i państwa nie sprowadza się wyłącznie do statusu 
prawnego (administracyjnego), ale jest także kwestią poczucia przynależności 
i tożsamości, to także hierarchiczna wizja ciał politycznych decydujących o po-
siadaniu obywatelstwa staje się nieadekwatna. Owa niehierarchiczność wzmacnia 
się wraz z powojennym porządkiem demokratycznym, kiedy to obywatelstwo na 
powrót staje się uczestnictwem we wspólnocie politycznej i kolektywną tożsamo-
ścią, w coraz większym stopniu niezależną od tożsamości narodowej [Raciborski 
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2012: 265]. Jednym z efektów nowego porządku politycznego było dostrzeganie 
znaczenia innych, nowych form obywatelstwa, odnoszących się do uniwersa-
listycznych koncepcji praw obywatelskich, do związków ponadnarodowych 
takich jak Unia Europejska lub do określonych tradycji cywilizacyjnych [Hettne 
2000]. W znanej koncepcji Thomas Marshall wskazuje na trzy uniwersalistyczne 
kategorie obywatelstwa: cywilnego, politycznego i socjalnego. Element cywilny 
(obywatelski) składa się z praw niezbędnych dla wolności osobistej jednostki 
(prawo do swobody wypowiedzi, wyznania, prawo do posiadania własności, do 
zawierania umów, prawo do sprawiedliwości, stanowiące rodzaj prawa zabezpie-
czającego równość wobec prawa). Element polityczny oznacza prawo do udziału 
w sprawowaniu władzy politycznej (bierne i czynne prawo wyborcze), natomiast 
obywatelstwo socjalne oznacza zarówno prawo do korzystania z istniejącego 
dziedzictwa, do udziału w ekonomii dobrobytu, do życia w ramach odpowiedniej 
jakości życia [Marshall 2006: 30]. 

Innym zauważalnym kierunkiem przemian teorii obywatelstwa jest „powrót 
wspólnoty” w koncepcjach komunitarystycznych. Zakładają one, że nie tyle 
prawo zbiorowości jest ważniejsze od praw jednostki, ile raczej współdziałanie, 
współdecydowanie i solidarność zwiększają szansę na realizację celów jednost-
kowych [Pietrzyk-Reeves 2012]. Przesunięcia w powojennej myśli politycznej: 
„od praw do tożsamości”, „od kryteriów formalnych do praktyk wspólnoty” oraz 
„od interesów jednostki do dobra wspólnego” [Mouffe 1993] nie wynikały rzecz 
jasna wyłącznie z pojawienia się komunitaryzmu czy prostych rewizji myśli 
republikańskiej, co raczej z ciągłości koncepcji substancjalnej obywatelstwa, 
mającej swoje korzenie w myśli Arystotelesa. 

Globalne makroprocesy społeczne, takie jak ujednolicanie się systemów 
ekonomicznych, intensywne migracje czy deterytorializacja stosunków społecz-
nych [Błaszczyk 2013] z pewnością należą do najbardziej znaczących czynników 
przeobrażeń obywatelstwa miejskiego. Jak pisze Mark Purcell, pod wpływem 
procesów globalnych, obywatelstwo poddane zostało: (1) przeskalowaniu (po-
nieważ hegemonia wspólnoty na poziomie narodu została osłabiona na korzyść 
wspólnot o szerszej skali), (2) deterytorializacji (ponieważ związek pomiędzy 
terytorialną suwerennością państwa narodowego a polityczną lojalnością jego 
obywateli w wielu przypadkach jest sprawą otwartą), (3) reorientacji (ponie-
waż państwo narodowe nie jest już w wielu przypadkach dominującą formą 
wspólnoty politycznej) [Purcell 2003: 566]. O niepełności i niepewności statusu 
obywatelstwa w kontekście współczesnych migracji pisze Guy Standing, wska-
zując na kategorię „nowych denizenów”. Denizeni – historycznie oznaczający 
cudzoziemców z prawem stałego pobytu – w dzisiejszych czasach są migrantami 
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posiadającymi różne prawa „obywatelskie socjalne, polityczne, ekonomiczne, 
kulturalne – ale nigdy wszystkie razem” [Standing 2014: 198]. Pojęcie to obejmuje 
ubiegających się o azyl, nierejestrowanych imigrantów, osoby z tymczasowym 
prawem pobytu, posiadających ograniczone prawa do rynku pracy w kraju swego 
pobytu [Standing 2014: 199]. 

W świecie intensywnych migracji znaczenie grup pozostających poza przy-
należnością do państwa, a opartych na wspólnocie terytorium zamieszkania, 
wspólnocie pochodzenia, wyznawanej religii wciąż rośnie. Jeśli rzeczywiście to 
wspólnoty (a nie bezosobowe relacje) stanowią żywotne siły współczesnych me-
tropolii, to zasadne jest pytanie o napięcia pomiędzy miastem i państwem, a ściślej 
pomiędzy lokalnością miast a globalizacją. Czy dalej miasta są jedynie lokalną 
areną, na której objawiają się nierówności globalnego świata, czy też możliwe 
jest traktowanie miasta jako bytu samodzielnego, dystansującego się od państwa 
i powiązań transnarodowych? Z całą pewnością globalizacja nie unieważnia 
istniejącego napięcia pomiędzy lokalnością a tym, co ponadlokalne, ale raczej 
to napięcie wzmacnia. Kryzys obywatelstwa na poziomie państwa narodowego 
ujawnia się przede wszystkim w miastach, tym bardziej w tych o globalnym 
charakterze [Harvey 2012; Błaszczyk 2013]. Miasta pozostają strategiczną are-
ną rozwoju obywatelstwa, choć nie jest to jedyna arena i nie wszystkie miasta 
liczą się w tym procesie [Holston, Appadurai 1996]. Wielkie metropolie są tutaj 
przypadkiem szczególnym; do pewnego stopnia miasta takie jak Szanghaj czy 
Londyn prowadzą swoją własną politykę, i pod wieloma względami nie muszą 
się oglądać na państwa, których są częścią. 

Badacze zajmujący się tą problematyką wskazują, że zagadnienie zmieniają-
cych się form obywatelstwa dotyczy nie tyle relacji miasto – państwo, co raczej 
problemu utraty podmiotowości miasta na rzecz globalnych aktorów i globalnej 
ekonomii [Brenner 1998; Sassen 2001; Tonkiss 2005]. Triumf neoliberalizmu 
powoduje odwrót od praw socjalnych będących zdobyczą demokracji w poło-
wie XX wieku. Dyskurs miasta – firmy, podporządkowanie przestrzeni miejskiej 
zyskom prywatnych aktorów, antyspołeczne polityki wzrostu i hiperinwestycji, 
postępująca fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni [Jałowiecki 2007], wreszcie 
demontaż polityki państwa opiekuńczego oznaczają dla mieszkańców nie tylko 
ograniczanie dostępu do przestrzeni publicznych, ale także do publicznej edukacji, 
praw socjalnych itd. [Smith 2002]. 

Brak zdecydowanych działań odwracających zniszczenia w sferze społecznej 
dokonane przez doktrynę neoliberalną ze strony państwa może jednak – para-
doksalnie – prowadzić do wzrostu znaczenia lokalnego obywatelstwa. Chociaż 
jest to teza makiaweliczna, nie sposób jednak nie dostrzec, że właśnie kurcząca 
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się polityczność państwa może stawać się impulsem do odradzania się miejskiej 
obywatelskości reprezentowanej przez ruchy miejskie. Zdaniem Jamesa Holsto-
na i Arjuna Appadurai to właśnie roszczenia wykluczonych z kręgu obywateli 
i chcących zachowywać pierwszeństwo podporządkowywanych tożsamości po-
wodowały rozwój demokracji [Holston, Appadurai 1996: 187] – w tym sensie 
roszczenia niezadowolonych mieszkańców mogą wpływać na ulepszenia miej-
skiej administracji [Domaradzka 2015]. 

OBYWATELSTWO MIEJSKIE: WSPÓLNOTA I WYKLUCZENIE

James Holston [2008], podążający tropem substancjalno-performatywnym, wy-
różnia (1) obywatelstwo miejskie jako wynikające z przynależności do miasta 
jako wspólnoty politycznej, (2) o. miejskie budowane w oparciu o zamieszkiwa-
nie w mieście, co jest jednocześnie punktem wyjścia do politycznej mobilizacji; 
(3) o. miejskie jako praktykę działań obywatelskich i składania roszczeń realizacji 
praw. W ujęciu Holstona obywatelstwo miejskie jest więc praktyką polityczną 
budowaną w oparciu o użytkowanie i zamieszkiwanie określonej przestrzeni przez 
polityczną wspólnotę. Sens bycia mieszkańcem (tożsamość), stosowalność praw 
i wykonywanie obowiązków obecne są w codziennych zachowaniach, szczególnie 
zaś w praktykach lokalnego oporu, w których istotne są więzi lokalne, poczucie 
sprawstwa, roszczenie do bycia podmiotem lokalnej polityki [Lelandais 2013]. 

Relacja pomiędzy prawami oraz tożsamością i działaniem obywateli była 
niemalże od początku kluczowym elementem polityki ustrojów politycznych. 
Podmiotowość państwa (a wcześniej miasta-państwa) sprowadzała się w wielu 
wypadkach do wskazania, nad kim faktycznie sprawuje władzę, tym samym 
dążono do formalnego zdefiniowania substratu władzy poprzez odwołanie do 
instytucji obywatelstwa [Pudzianowska 2013: 26]; tendencja ta pojawiła się na 
długo przed państwem epoki nowożytnej, kiedy to zakres obywatelstwa definio-
wano w praktyce, powołując się na arbitralną decyzję ogółu [Dahl 1995]. Napięcie 
pomiędzy wyobrażoną wspólnotą podzielanych lokalnych tożsamości a regułami 
społecznymi konstruującymi tę wspólnotę jest więc kluczowe dla analiz miejskie-
go obywatelstwa. Jednak włączenie do tych analiz kategorii tożsamości wiąże się 
z pewnymi trudnościami. Po pierwsze, forma tożsamości czy też więzi psycho-
społecznej z miastem uzależniona jest nie tylko od cech położenia społecznego, 
ale także od zamieszkiwania w określonej części miasta [Michalska-Żyła 2010]. 
Warto przywołać także rozróżnienie Marka Szczepańskiego – tożsamości emo-
cjonalnej (przeżywanej) i funkcjonalnej, wynikającej z gry interesów zbiorowych 
[Szczepański 2005]. Konkurujące ze sobą dzielnicowe interesy lokalne byłyby 
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związane właśnie z tożsamością funkcjonalną, modelowaną ze względu na bie-
żące potrzeby. Praktyka miejskiej polityki pokazuje, że partykularność celów, 
konflikty wewnętrzne, walki stronnictw itd. są o wiele powszechniejsze – i to 
zarówno w przeszłości miast, jak i współcześnie. Aktywność polityczna grup lo-
kalnego protestu może zupełnie nie uwzględniać interesów innych grup, dzielnic, 
warstw społecznych, innych kategorii zawodowych itd., albo po prostu interesów 
mieszkańców miasta jako całości [Bartłomiejski 2015]. Z faktu przynależności 
do szerszej wspólnoty wyprowadzane są przekonania o prawie do protestu i skła-
dania roszczeń; syndrom NIMBY to w wielu przypadkach najbardziej oczywista 
ilustracja wyciągnięcia fałszywego wniosku z prawdziwej przesłanki. 

Wyraźną słabością podejścia odwołującego się do kolektywnej tożsamości 
jest kwestia nakładania się na siebie rozmaitych poziomów identyfikacji teryto-
rialnej, budujących lokalną tożsamość. Jeśli mieszkańcy miasta utożsamiają się: 
z własną ulicą, kwartałem, dzielnicą, a dopiero na końcu z miastem, to kolejne 
warstwy tożsamościowego projektu mogą pozostawać ze sobą w sprzeczności. 
Można nawet postawić tezę, że obywatelstwo miejskie definiowane w katego-
riach tożsamości i poczucia wspólnoty jest postulowaną – ale nie istniejącą re-
alnie – całością, mającą unieważniać lokalne egoizmy mieszkańców niewielkiej 
części miasta lub szczególnych grup interesu. Przyjęcie tak ogólnego pojęcia jak 
miejskie obywatelstwo jest jednocześnie próbą zniesienia różnic społecznych, 
unieważnienia istniejących podziałów ekonomicznych, etnicznych, terytorial-
nych i wszystkich innych form społecznych nierówności. Ograniczanie wpływu 
partykularyzmów wynikających z różnorodności miasta możliwe jest więc albo 
poprzez odgórnie kreowane ideologie miejskiej wspólnoty („wrażenie” istnienia 
miasta jako homogenicznej całości), albo poprzez odwołujące się do tej wspólnoty 
oddolne działania polityczne. 

Jedną z ram identyfikacyjnych, nawiązujących do substancjalnych koncepcji 
obywatelstwa i wynikających z nich uprawnień jest zarysowana przez Henriego 
Lefebvre’a koncepcja „Prawa do miasta”, definiowanego jako nadrzędne „prawo 
do wolności, do indywidualizacji i socjalizacji do mieszkania i zamieszkania” 
[Lefebvre 1996: 173]. To dość ogólne ujęcie pozostawia wiele miejsca na inter-
pretację, dlatego też idea Lefebvre’a ulegała kolejnym modyfikacjom – zarówno 
w teorii miasta, jak i w sferze praktyki politycznego sprzeciwu mieszkańców 
miast. Zdaniem Davida Harveya postulat „Prawa do miasta” oznacza „żądanie 
pewnego rodzaju władzy nad kształtowaniem procesów urbanizacyjnych, nad 
sposobami, w jaki nasze miasta są tworzone i przekształcane i robienie tego 
w fundamentalny i radykalny sposób” [Harvey 2012: 23]. Prawo do miasta jest 
zatem domaganiem się możliwości kontroli nad produkcją przestrzeni w wyniku 
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pojawiających się nadwyżek kapitału, a efektem tego prawa jest eliminacja biedy 
i degradacji środowiska [Harvey 2012: 189]. Jak pisze Przemysław Pluciński, 
zdefiniowanie przez Lefebvre’a prawa do miasta jako przestrzeni wolnej eks-
presji, wymiany nietowarowej, przeżyć i spotkań jest w pierwszej kolejności 
przeciwstawieniem się logice stosunków kapitalistycznych [Pluciński 2012: 21].

Wśród argumentów krytycznych wobec tak rozumianej uniwersalistycznej 
koncepcji „Prawa do miasta” należy wymienić kilka wątków. Pierwszym z nich 
jest asymetria praw i obowiązków – o ile bardzo dużo dyskutuje się o przywi-
lejach, o tyle o zobowiązaniach obywateli miast już prawie wcale [Attoh 2011]. 
Inna wątpliwość dotyczy kwestii powszechności oraz niezbywalności tego prawa 
i pytania o możliwość dobrowolnego zrzeczenia się go lub bycia wykluczonym 
zeń ze względu na własne wybory, co umożliwiałoby przybliżenie substancjalnej 
idei do rozwiązań formalnoprawnych. 

Inną z uniwersalizujących koncepcji miejskiego obywatelstwa jest rady-
kalny miejski pluralizm, odwołujący się do koncepcji radykalnego pluralizmu 
przedstawionej przez Chantal Mouffe [1993], będący założeniem, że cechą 
życia miejskiego jest rodząca konflikty przynależność do wielu grup (kręgów, 
środowisk społecznych, stowarzyszeń), i że przynależności te mają charakter 
zmienny. Napięcia i porozumienia zbudowane wokół różnic interesów i różnic 
tożsamościowych są podstawą miejskiej polityki, praktyką miejskiego obywatel-
stwa [Purcell 2006]. Praktykowanie obywatelstwa nie oznacza zatem wyłącznie 
jednej wspólnej tożsamości i działania w granicach zunifikowanego prawa, nie 
oznacza też wyłącznie koncesjonowanych działań, których adresatem jest pań-
stwo albo władza lokalna. Praktykowanie miejskiego obywatelstwa w koncepcji 
radykalnego pluralizmu według Joe Paintera odbywa się poprzez: (1) dostęp do  
(tworzenie) mediów lokalnych – także mediów trzeciego obiegu, pirackich roz-
głośni radiowych, (2) dostęp do przestrzeni publicznej (także mimo istniejących 
ograniczeń), (3) zaangażowanie obywatelskie (w tym także nielegalne praktyki 
protestu), (4) kreatywność i innowacyjność (co w niektórych przypadkach ozna-
cza rozwiązania mające na celu ominięcie istniejącego prawa), (5) zabawę i czas 
wolny, które chociaż stanowią istotę życia miejskiego, to wielu przypadkach są 
zakazane, (6) wspieranie działalności oddolnej, także tzw. czwartego sektora 
(czyli grup nieformalnych nieposiadających struktur organizacji pozarządowych) 
[Painter 2005:16]. 

Inną koncepcją miejskiego obywatelstwa, nawiązującą do ujęć substancjal-
nych, jest propozycja Krzysztofa Nawratka [2008], przedstawiona w książce 
Miasto jako idea polityczna. Punktem odniesienia dla prowadzonych przezeń 
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rozważań jest konstatacja o unieważnianiu naturalnych wspólnot przez spo-
łeczeństwo obywatelskie i jednoczesne poszukiwanie nowej politycznej wizji 
mieszkańca miasta. Odpowiedzią na nie jest projekt „Obywatela Plug-In”, 
koncepcja dobrowolnego uczestnictwa, która zdaniem autora ma zastąpić idee 
oparte na wykluczaniu. „Obywatele Plug-In to ludzie będący użytkownikami 
i «władcami» miasta” [Nawratek 2008: 93], ich związek z miastem opierać ma 
się odtąd nie na przypisanych prawach i obowiązkach, ale na dobrowolnym 
„wpinaniu się” mieszkańców oraz osób przyjezdnych w struktury społeczne. 
Takie założenie zmusza nas do redefinicji klasycznego rozumienia miasta jako 
podmiotu sprawowanej władzy, którego cechami są lokalne zaangażowanie, 
administracja oraz przymus – jako instrument egzekwowania władzy [Nawra-
tek 2008: 93]. Obywatel Plug-In może w sposób dowolny „podłączać się” do toż-
samości miasta, jako użytkownik miejskiej infrastruktury i wspólnoty politycznej. 
Administracja w proponowanej przez Nawratka koncepcji oznacza swobodny 
dostęp do procedur władzy, przejście w kierunku demokracji bezpośredniej, ale 
także zwiększenie siły administrowania władzy lokalnej. Przymus w koncepcji 
obywatelstwa Plug-In oznacza wymuszanie relacji pomiędzy użytkownikami 
miasta, co jest konsekwencją ich dobrowolnej decyzji bycia częścią wspólnoty 
politycznej. Obywatelstwo miejskie jest więc napięciem pomiędzy dowolnością 
„podłączania” a przymusem, będącym tego włączenia konsekwencją.

OBYWATELE WSPÓŁCZESNYCH MIAST.  
FORMALNE KRYTERIA DELIMITACJI 

Krzyżowanie się interesów i praw w dużym i zróżnicowanym skupisku ludności 
miejskiej powoduje uruchamianie praw obywatelskich częściej niż w obszarach 
podmiejskich i wiejskich. To nie tyle więc prawa struktury, co raczej codzien-
ne interakcje implikują zastosowania miejskiego obywatelstwa. Z tego też 
powodu proces sformalizowania praw obywateli miast jest niezwykle trudny: 
„prawa obywatela miejskiego nie są traktowane jako przywileje, ale raczej jako 
roszczenia, które w stosunku do miasta i jego władz mają poszczególne osoby 
i grupy. Skoro «prawo do miasta» ma dynamiczny charakter, to szczegółowe 
prawa w nim się mieszczące nie mogą być sformalizowane w takim stopniu, jak 
prawa obywateli danego kraju” [Szymański 2015: 102]. Kluczowym problemem 
związanym z formalnymi rozwiązaniami miejskiego obywatelstwa są formalne, 
polityczne i administracyjne granice miasta. Powojenne procesy suburbaniza-
cji wiązały się z nowym problemem integracji obszarów podmiejskich, które 
nie pozostawały w zasięgu polityk miejskich, a które w sensie terytorialnym 
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i społecznym stanowiły bezpośredni obiekt oddziaływań tych polityk. Granice 
polityczne miasta nie pokrywają się z granicami społecznego oddziaływania 
współczesnych centrów ośrodków metropolitalnych, co, jak przekonują Jacek 
Gądecki i Paweł Kubicki, stanowi poważne wyzwanie dla formowania i reformo-
wania polityk miejskich [Gądecki, Kubicki 2014: 149]. Konkurencja polityczna 
w granicach tworzących obszar metropolitalny, brak wspólnej płaszczyzny 
i przestrzeni deliberacji stanowią istotne przeszkody w tworzeniu wspólnej re-
prezentacji politycznej [Bauböck 2003]. Jak wskazuje Maria Theiss, możliwość 
realizacji względnie autonomicznej lokalnej polityki społecznej prowadzi do 
konstytuowania się obywatelstwa na poziomie gminy. Niektóre z gmin mogą 
bowiem stosować rozwiązania dające przywileje w postaci usług społecznych 
dla mieszkańców – tj. tych, którzy niezależnie od miejsca zamieszkania płacą 
w gminie podatki [Theiss 2012: 293]. Rozległość obszarów metropolitalnych 
stawia pod dużym znakiem zapytania nie tylko kwestie formalnych praw do 
korzystania z usług społecznych, ale także kwestie spójności identyfikacji, dla 
których to bezpośrednia lokalność, a nie abstrakcyjny zespół miejski stanowi 
przedmiot odniesienia. Jednym z efektów braku spójnej tożsamości jest brak 
przekonania mieszkańców aglomeracji o wspólnocie interesów i tym samym 
o zasadności prowadzonej polityki. Pytanie o obywatelstwo miejskie przestaje 
mieć status pytania o ideę i koncepcję teoretyczną, a staje się ważnym pytaniem 
o rozwiązania polityki lokalnej. 

Kim zatem są (i kim mogą być) współcześni obywatele miast? Jeśli chcemy 
udzielić odpowiedzi osadzonej w kontekście współczesnych polskich miast, to 
podział powinien uwzględniać następujące kategorie: (1) miejskich obywateli 
w sensie formalnym, zameldowanych na terenie gminy albo odprowadzających 
na jej terenie podatki, posiadających z tego tytułu prawa wyborcze i prawo do 
korzystania z miejskich instytucji, np. przedszkoli czy szkół, (2) obywateli – 
mieszkańców miasta, zamieszkujących na jego terenie, ale zameldowanych 
w innym miejscu (mogących na przykład w określonych rodzajach wyborów ko-
rzystać z tego przywileju, ale nie podlegających niektórym lokalnym instytucjom), 
(3) czasowych użytkowników miasta (tj. odwiedzających miasto, pracujących 
w mieście, korzystających z niego w ciągu dnia, ale zamieszkujących na terenie 
np. podmiejskich miejscowości. 

Ten dość prosty podział jest w istocie jednym z poważniejszych wyzwań 
lokalnych polityk miejskich i wiąże się ze znalezieniem odpowiedzi na dalsze 
pytania. Pierwsze z nich dotyczy zasadności kryteriów formalnych, takich jak za-
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meldowanie w określonym miejscu2. W czasach intensywnych wędrówek za pracą 
i codziennych migracji dojazdowych do wielkich miast istotna staje się kwestia 
zdefiniowania użytkowników miasta, nie posiadających stałego zameldowania 
i przez to nieobecnych chociażby w statystykach dotyczących liczby ludności 
miast3. Jak podaje Paweł Kubicki [2012], w Warszawie mieszka i pracuje około 
miliona osób bez stołecznego meldunku. Kategoria „niewidzialnych mieszkańców 
miast”, jak ich nazywa Kubicki, jest mocno zróżnicowana – „od wysokiej klasy 
profesjonalistów, poprzez studentów, robotników, na nielegalnych emigrantach 
kończąc. Dla jednych miasto, w którym aktualnie mieszkają, to jedynie krótszy 
lub dłuższy etap w karierze, dla innych przystanek docelowy” [Kubicki 2012]. 

Jeśli przyjąć za wiążące kryterium praktyk, to aktywność życiowa na określo-
nym obszarze („pracowanie” lub „zamieszkiwanie”) i związane z tym obszarem 
poczucie identyfikacji z miastem mogą stać się wystarczającymi warunkami 
obywatelstwa. Ale co to właściwie znaczy „zamieszkiwać na jakimś obszarze”4? 
Bardzo ogólne pojęcie „mieszkaniec obszaru” budzi wątpliwości choćby ze 
względu na genderowe nacechowanie tej kategorii. Nawet uwzględniające płeć 
wyrażenie „mieszkanka dzielnicy” niesie za sobą niejednoznaczną treść. Inne 
jest bowiem zamieszkiwanie – w znaczeniu jakości życia, posiadanej tożsamości, 
sieci interakcji itd. – nie wychodzącej z domu niepełnosprawnej kobiety, inne 
miejskiej aktywistki, dzielnicowej radnej, inne bezrobotnej matki trójki dzieci, 
inne emerytki, pojawiającej się w oknie kamienicy jako strażniczki porządku, 
a jeszcze inne zapracowanej samotnej kobiety w średnim wieku, przebywającej 
w dzielnicy zamieszkania jedynie po to, by zrobić zakupy. Odmienny udział 
przykładowych kategorii mieszkanek miasta oznacza także różną sytuację bycia 
podmiotem lokalnej polityki społecznej, inny zakres uczestnictwa w usługach 
społecznych, inny sposób realizacji przysługujących uprawnień. Jeśli wymie-
nione kategorie rozpatrywać jako tożsamości i związane z nimi role społeczne, 
to inne dla nosicielek tych ról będą także sposoby postrzegania i interpretacji 
zamieszkiwanej przez nie przestrzeni, z wielkim prawdopodobieństwem braku 
identyfikacji z administracyjnie wyodrębnioną dzielnicą lub osiedlem.

2 O zmieniającym się ustawodawstwie dotyczącym obowiązku meldunku oraz o problemach 
metodologicznych związanych z szacowaniem liczby ludności na podstawie kryterium stałego 
zameldowania zob. Śleszyński 2011.

3 Przykładem tej kategorii byłyby – stygmatyzujące – „słoiki”, por. Gietka 2013.
4 Por. prace badawcze zamieszczone w tomach: Woroniecka G. 2007. (red.). Co znaczy 

mieszkać. Szkice antropologiczne. Warszawa: Trio; Łukasik M., Jewdokimow M. 2014. Socjologia 
zamieszkiwania. Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.
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Drugie kryterium formalne, budzące poważne wątpliwości, to kwestia 
posiadanych uprawnień do wybierania władz lokalnych. Uwzględnienie tego 
kryterium powoduje, ze osoby niepełnoletnie, a także dorośli nieposiadający 
praw wyborczych nie mogliby zostać uznani za obywateli miasta i jako tacy nie 
mogliby decydować o kształcie miejskiej polityki, będąc jednak jej faktycznymi 
odbiorcami. W polskich miastach jednym ze sposobów przezwyciężenia tych 
ograniczeń są rozwiązania rozszerzające zakres uprawionych do podejmowania 
decyzji w ramach budżetów obywatelskich miast – niektóre miasta stwarzają 
możliwość głosowania nad konkretnymi projektami także osobom poniżej 18 roku 
życia (ale posiadającym co najmniej 16 lat) [Martela 2013: 26]. 

Wśród stosowanych w różnych ustrojach politycznych kryteriów pozwala-
jących na uzyskanie lokalnego obywatelstwa i tym samym korzystanie z praw 
politycznych (głosowania w lokalnych wyborach) znajdują się, m.in.: posiadanie 
nieruchomości (ziemi) na wyznaczonym obszarze, posiadanie zatrudnienia lub 
prowadzenie działalności gospodarczej w określonym miejscu, czy rezydowanie 
w danym miejscu przez wyznaczony okres czasu [Baubock 2003]. W badaniach 
politologicznych aktywność polityczna imigrantów nieposiadających na terenie 
aktualnego kraju zamieszkania formalnego obywatelstwa analizowana była 
głównie w kontekście lokalnych wyborów samorządowych w ramach krajów Unii 
Europejskiej (np. kwestia znaczącego głosu Polaków mieszkających w Szkocji 
[Czapiewski 2011]), ale problem inkluzji politycznej nieobywateli zaczyna być 
także obecny w globalnych dyskusjach na temat miejskiej demokracji. Sztanda-
rowym przykładem formalnych rozwiązań tego problemu jest Toronto – gdzie 
prawo do udziału w wyborach władz tego miasta posiadają także osoby nie po-
siadające formalnego obywatelstwa państwa Kanada [Siemiatycki 2014]. Proces 
włączania migrantów – nieobywateli (non-citizens) w proces decydowania o wła-
dzach lokalnych napotyka jednak na szereg trudności, czy to na poziomie ustaw 
regionalnych czy państwowych, czego przykładem jest m.in. długotrwały proces 
starań o prawa wyborcze kategorii non-citizens w Nowym Jorku [Gilbert 2014]. 

Trzecia grupa wątpliwości dotyczy politycznych uwarunkowań rozszerzania 
(lub zawężania) definicji obywateli miast. W innych krajach europejskich to przede 
wszystkim problem osób, które zamieszkują w mieście, ale jako np. nielegalni 
emigranci nie posiadają żadnych formalnych praw na terenie państwa, do którego 
przybyli. Kwestia ta w warunkach względnie jednorodnych etnicznie polskich 
miast wydaje się zbyt abstrakcyjna, ale warto zwrócić uwagę na powszechność 
kryteriów, jakie stosują gminy, przeprowadzając proces rekrutacji do szkół i przed-
szkoli, żądając zaświadczeń ekonomicznej lojalności, zwłaszcza od ludności mi-
grującej na przedmieścia, ale wciąż płacącej podatki w mieście [Kajdanek 2012]. 
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Kryteria formalne mogą być nie tylko zawodne, ale i dyskryminujące, czego 
przykładem są problemy związane z prowadzeniem lokalnej działalności gospo-
darczej przez osoby bez formalnego obywatelstwa. Na przykład Turcy bez oby-
watelstwa niemieckiego i bez obywatelstwa UE, obecni w niemieckich miastach 
(także jako prowadzący działalność gastronomiczną), nie posiadają formalnych 
praw politycznych. Tym samym mimo że stanowią 1/3 mieszkańców berlińskiej 
dzielnicy Kreuzberg i blisko 1/4 ogółu mieszkańców dzielnicy Tiergarten, nie mogą 
wpływać na politykę edukacyjną, politykę zatrudnienia czy politykę przestrzenną 
w miejscu, w którym mieszkać będą przez co najmniej kilkanaście lat, lub być 
może całe życie [Mushaben 2006: 222].

Pewnym wyjściem – a może ucieczką? – jest odwoływanie się do kryterium 
substancjalnego, które miałoby charakter unifikujący, odnoszący się do istoty 
obywatelstwa, a nie do zapisów prawa. Akceptowalne wartości wyznaczające 
zestaw uprawnień mogą być traktowane jako niezależne od uregulowań procedu-
ralnych. W tym sensie formalne prawo do wyboru władz lokalnych nie musi być 
ważniejsze od prawa do wyrażania swojej lokalnej identyfikacji, prawa do uczest-
nictwa w protestach, pisania petycji, tworzenia oporu w przestrzeni miejskiej itd. 
Niezależnie od tego czy mniejszości nieposiadające prawa udziału w wyborach 
przyjmują strategię wycofania z życia publicznego (bycia „niewidocznym”), czy 
jest to wynik braku politycznej organizacji, w sytuacji braku formalnego obywa-
telstwa ciągle przysługuje im potencjalne prawo do domagania się swoich praw. 

Przekazywanie większej liczby uprawnień samorządom powoduje, że miasto 
„wciąż” prowadzi odrębną od szczebla centralnego politykę. Wciąż w miastach – 
także polskich – ciała polityczne są „wzmacniane, administrowane, konstruowane, 
zarządzane, wytwarzane, idealizowane, wyobrażane, legitymizowane i bronione, 
poprzez praktyki i działania” [Isin 2007: 222]. Ważniejszą – i jak wolno zakła-
dać uniwersalną – praktyką mieszkańców miast jest artykulacja niezadowolenia 
i komunikowanie doświadczanych nierówności, rzadziej jednak prowadzące 
do zorganizowanych form sprzeciwu w postaci miejskich ruchów społecznych 
[Kowalewski 2013]. 

 W najbardziej ogólnym ujęciu człowiek jest obywatelem (lub staje się) oby-
watelem albo na mocy posiadanych praw (de iure) lub na mocy realizowanych 
praktyk (de facto) [Raciborski 2011]. Jednak to najbardziej ogólne, dualistyczne 
ujęcie nie uwzględnia substancjalnego potencjału obywatelskości, wynikającego 
z faktu użytkowania lub zamieszkiwania jakiegoś obszaru (przestrzeni). Nielegal-
ni imigranci nie posiadający pozwolenia na pobyt nie mają stosownych praw ani 
nie uczestniczą w konwencjonalnej aktywności politycznej. Ale czy w sytuacji, 
kiedy domagają się realizacji postulatów, demonstrując w przestrzeni publicznej, 
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nie nazwiemy ich obywatelami? Protest nieobywateli (tj. wyłączonych z obywa-
telstwa w sensie formalnym), nie praktykujących legalnych form uczestnictwa 
politycznego, ale odwołujących się do szczególnej wizji podmiotowości poli-
tycznej jest czymś, co zmusza nas do rewizji tradycyjnych ujęć obywatelstwa. 

ZAKOŃCZENIE 

Kwestie lokalnego obywatelstwa, miejskiej przestrzeni oraz ekskluzji określonych 
grup mieszkańców splatające się w takich punktach, jak np. regulacje dotyczą-
ce użytkowania przestrzeni publicznej, polityka mieszkaniowa czy programy 
rewitalizacji [Puymbroeck, Blondeel, Vandevoordt 2014] przekonują nas, że 
to, co formalne i substancjalne, nie daje się łatwo oddzielić. Formy i procedury 
polityczne pozostają we wzajemnym związku z podmiotowością, pozwalają 
na osłabianie lub wzmacnianie lokalnej tożsamości. Wiele wskazuje na to, że 
relacje pomiędzy prawami a tożsamością i praktyką obywatelstwa, trudne do 
pogodzenia w odniesieniu do państwa narodowego, mogą posiadać inny charak-
ter w odniesieniu do miasta, zwłaszcza miasta późnej nowoczesności, w którym 
obserwujemy konflikty interesów wspólnoty i jednostek. Intuicyjne pojmowanie 
obywatelstwa przesuwa się w kierunku od państw do miast – to przesunięcie 
widoczne jest zarówno w odniesieniu do tożsamości, jak i praw i obowiązków 
uczestników lokalnej wspólnoty politycznej. Mówiąc o prawach i obowiązkach 
obywatelskich, coraz częściej zamiast kryteriów takich jak miejsce urodzenia czy 
formalnie posiadane prawa wskazujemy na tożsamości i praktyki zakorzenione 
w lokalności – związane z miejscem pracy, aktywności życiowej, aktywności 
obywatelskiej. Tym, co mediuje pomiędzy prawami a poczuciem wspólnoty, 
pomiędzy instytucjami a poczuciem sprawstwa są praktyki polityczne, z jednej 
strony przekształcające wspólnotową tożsamość, a drugiej zmierzające do zmia-
ny praw i przekształcania instytucji. Miasto tworzy rodzaj zasobu, w którym 
lokalność i tożsamość z nią związana mogą stać obiektem składanych roszczeń. 
W praktyce życia codziennego obywatelstwo miejskie nie jest wyłącznie kwe-
stią posiadanych uprawnień czy definiowania tożsamości, ale być może przede 
wszystkim używania obywatelstwa jako instrumentu wykorzystywania i zarzą-
dzania miastem, wpływania na miejską politykę. Jak pisze Małgorzata Dymnicka, 
odrodzenie miasta obywatelskiego – w którym realizowane są wartości inkluzji, 
partycypacji, transparentności i odpowiedzialności – możliwe jest przez rekon-
strukcję sfery i przestrzeni publicznej [Dymnicka 2013: 245]. W znacznym stopniu 
proces konstruowania miejskiego obywatelstwa, zarówno w sensie formalnym, 
jak i substancjalnym, zależy od aktywności obywateli i jakości sfery publicznej. 
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Miasta współczesne wyznaczają zakres naszego korzystania z miejskiej 
infrastruktury między innymi poprzez formalne prawa. Subiektywne poczucie 
bycia mieszkańcem i emocjonalny związek z miastem schodzą pozornie na plan 
dalszy – a jednak owo poczucie może ujawnić się i stać się kluczową kategorią 
mobilizacji politycznej. Dzieje się tak wtedy, kiedy istniejące formalne prawa 
i instrumenty nie odpowiadają potrzebom tych mieszkańców, których podmio-
towość obywatelska wynika nie tyle z adresu zameldowania, co z subiektyw-
nego poczucia bycia mieszkańcem, swoistego poczucia sprawstwa i prawa do 
zgłaszania roszczeń. W tym sensie obywatelstwo miejskie jest nie tylko prawem 
do egzekwowania istniejących praw, ale także możliwością tworzenia nowych 
[Holston 2010: 11], negocjowania tożsamości i poszerzania (lub ograniczania) 
uprawnień poprzez oddolne działania polityczne. 
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Maciej Kowalewski

URBAN CITIZENSHIP. ON THE IDEA AND SOME FORMAL SOLUTIONS

Abstract

The aim of this article is to reconstruct the concept of urban citizenship and identify some of the 
problems in its formal delimitation criteria. For this purpose, an overview of the research into  
substantive and formal urban citizenship is presented, while indicating the ongoing processual 
nature of the discussed category. One of the arguments for urban citizenship as a specific category 
is the independence of political subjectivity from rights arising from living in the city. Here it is 
posited that interest in the idea of urban citizenship is related to the search for formal solutions 
in the urban policies of expanding metropolitan areas, where the definition of local citizenship is 
related not only to issues concerning the sense of belonging to a local civic community, but also 
to defining the scope of persons entitled to participate in local social services.

Keywords: urban citizenship, urban policy, social services, urban community


