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MIASTO Z OTWARTYM KODEM.  
W  POSZUKIWANIU  SPOSOBÓW  NA  USPOŁECZNIENIE 

PRZESTRZENI  PUBLICZNYCH

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza nowych form i obszarów uczestnictwa 
w życiu miejskim pod kątem potencjału dla rozwoju miasta. Ich wartość 
leży przede wszystkim w uspołecznianiu przestrzeni publicznej, która jest 
warunkiem żywotności miasta zachodniego, a jednocześnie jest dzisiaj za-
grożonym zasobem. Różnym tendencjom do otwierania miasta na mieszkań-
ców, towarzyszą jednak zjawiska, które próbują tę aktywność ograniczać lub 
instrumentalizować, powracać do modelu miasta jako zamkniętego systemu. 
W rezultacie bilans uczestnictwa jest niepewny, a samo uspołecznienie po-
zostaje bardziej projektem niż wyrokiem – jego urzeczywistnienie wymaga 
publicznego wsparcia na różnych poziomach. W Polsce przede wszystkim 
takiego, które wyjdzie naprzeciw obecnym barierom niechęci, sprawiającym, 
że zwykli mieszkańcy rzadko mają ochotę wziąć na siebie więcej zobowiązań, 
zmienić charakter swojej obecności w mieście.

Słowa kluczowe: deurbanizacja, złożoność, codzienny urbanizm, par-
tycypacja miejska

PRZESTRZEŃ MIEJSKA – ZAGROŻONY ZASÓB

Dobrej jakości przestrzeń publiczna bardziej niż kiedykolwiek stanowi dzisiaj 
fundament rozwoju miast. Pozwala przyciągnąć mieszkańców i kapitał, sprzyja 
innowacjom, uczy zaufania do obcych – tak potrzebnego chociażby w nowych 
formach działalności gospodarczej. Jednocześnie, także obecnie, przestrzeń 
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publiczna degradowana jest procesami deurbanizacji, rozumianej nie tyle jako 
deindustrializacja, ile zanegowanie miasta jako przestrzeni wymiany, różnorod-
ności, odrębności czy intensywnej obecności. Na co dzień obserwujemy między 
innymi jej postępujące grodzenie, prywatyzowanie, klaryfikowanie, a więc 
dopasowywanie się do określonej kategorii mieszkańców, czy multipleksyza-
cję – zasysanie usług do wewnątrz wydzielonych centrów, pustynnienie ulic 
oraz dzielnic, a także przenoszenie tego, co publiczne w sferę intymną1 – lub 
popularyzację inteligentnych systemów zarządzania miastem niosących ze sobą 
zanik specyficznych dla miasta kompetencji społecznych [Sennet 2012]. 

Istotą wspomnianych, niekorzystnych procesów jest przekształcanie mia-
sta w zbiór zamkniętych systemów, segmentacja konstytuujących je sieci oraz 
odłączanie niechcianych połączeń. Zaś ich źródłem – próba reakcji na rosnącą 
złożoność świata [Krajewski 2013a]. Budują ją wahania ekonomiczne i wahania 
nastrojów społecznych, postawy kosmopolityczne, przygodne przepływy kapita-
łów, zmiany demograficzne oraz falująca migracja i inne zjawiska pogłębiające 
niepewność. Wspomniany mechanizm obiecuje zwiększenie kontroli nad nie-
przejrzystym środowiskiem, ale jednocześnie prowadzi do zmniejszenia zdolności 
miasta do adaptacji, co w kontekście dynamiki globalnego świata zadecydować 
może o jego upadku, zarówno finansowym, jak i jako pewnej koncepcji organizacji 
społecznej. Mówiąc inaczej, jeśli miasto to pewna charakterystyczna forma uspo-
łecznienia [Krajewski 2011], to dzisiaj mamy do czynienia z jej regresem. Ma to 
swoje konsekwencje ekonomiczne i wpływ na jakość życia, nic więc dziwnego, że 
usilnie poszukuje się i próbuje zaszczepiać nowe formy zaangażowania w miasto. 

Nie każda z takich form ma jednak prospołeczne konsekwencje, dla części 
inicjatyw prowokowanie zwiększonej aktywności mieszkańców jest po prostu 
sposobem na zwiększanie lub podtrzymanie dochodu, a nie uruchomienie pro-
cesów społecznej inkluzji i integracji. Uspołecznienie może być więc równie 
dobrze częścią rozwiązania, jak i problemu. Wykorzystanie jego prospołecznego 
potencjału wymaga nie tylko analizy przemian, przez jakie przechodzą współ-
czesne miasta, ale także poszukiwania sposobów na to, by stało się ono czymś 
więcej niż tylko projektem gospodarczych czy społecznych elit, pokonywania 
barier, które sprawiają, że miejscy „normalsi” są mu dzisiaj raczej niechętni.

1 Pisał o tym Sennet [2009]; ciekawą ilustracją tego procesu mogą być także wnioski z nie-
dawnych badań Pew Research Center na temat powodów i sposobów wykorzystania smartfonów 
przez Amerykanów – wyniki pokazują, że wielu z nich korzysta ze swojego telefonu, by na bieżąco 
śledzić informacje na temat wydarzeń w społeczności lokalnej, a jednocześnie posługuje się nim, 
by unikać kontaktu (chociażby wzrokowego) z nieznajomymi w przestrzeni publicznej, na ulicy, 
w środkach transportu etc.
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POZA MASTERPLAN

Jeśli świat za szybko i w zbyt nieprzewidzialny sposób się zmienia, a próby jego 
programowania prowadzą do uproszczeń wywołujących zbyt wiele niekorzyst-
nych procesów, to wyjściem okazać się może zabezpieczenie większego margi-
nesu dla organicznej adaptacji, a następnie blokowanie mechanizmów na powrót 
zestalających układ2. Jednym z proponowanych rozwiązań sygnalizowanego 
wyżej problemu jest więc zmiana sposobu, w jaki planuje się rozwój przestrzeni 
publicznych. Holistyczne plany i duże odgórne projekty, traktowane jako jedno 
z uwarunkowań deurbanizacji, w nowych utopiach miejskich zastąpić ma „pa-
trzenie przyziemne”3, skoncentrowane na obserwacji prozaicznego życia między 
budynkami oraz urbanistyka antropocentryczna – inaczej ludzkiej skali – zoriento-
wana na zaspokajanie potrzeb zwykłych mieszkańców [Jacobs 2014; Gehl 2014], 
a także miejska akupunktura, polegająca na dogęszczaniu miasta za pomocą 
niewielkich interwencji mających przynosić duże zmiany, jak kieszonkowe parki, 
place zabaw, nowe dosadzenia czy siłownie zewnętrzne [Lerner 2014]. Gdzieś 
pomiędzy wyłania się też „nowy architekt”, występujący przede wszystkim w roli 
katalizatora procesu, organizatora społeczności lokalnej, społecznika4. Miejski 
hardware ma być dopełniany przez software – o sukcesie współczesnego miasta 
decydować ma dziś zdecydowanie nie tylko jego infrastruktura, ale i atmosfera 
[Landry 2013]. Nie da się jej zaszczepić inaczej niż wzorami architektonicznymi 
czy rozwiązaniami technologicznymi, trzeba ją oprzeć na istniejących sieciach 
społecznych [Nacher 2013: 69–120]. 

2 Miasta zamkniętego, w rozumieniu Senneta [2014], nie należy mechanicznie utożsamiać 
z modernistycznymi formami urbanistycznymi, lub tym bardziej z ich estetycznymi stereotypa-
mi. Blokowiska nierzadko projektowano w taki sposób, by pozostawić sporo wolnej przestrzeni 
między budynkami, umożliwiającej adaptację tych miejsc do potrzeb i zmieniających się praktyk 
mieszkańców, także tych, których w założeniu nie uwzględniono – samodzielne zazielenienie 
działek, wykorzystywanie hałd do jazdy na sankach etc. Zasada ta sprawdza się również w drugą 
stronę – bywa, że działania, które kojarzą się z „powrotem do natury”, wyburzaniem i rekultywacją 
ulic, niekoniecznie mają wiele wspólnego z otwieraniem się na mieszkańców. Dobrym przykładem 
mogą być projekty odsłaniania podziemnych rzek, chociażby te udokumentowane w filmie Lost 
Rivers, w których działanie na rzecz „natury” i „podstawowych ludzkich potrzeb” uzasadnia przed-
sięwzięcia nierzadko zupełnie przeczące ideałom zrównoważenia – nakierowane na ekonomiczny 
zysk, uruchamiające procesy gentryfikacji, skutkujące wzrostem zużycia energii etc.

3 Określenie K. Pobłockiego, zob. wstęp jego autorstwa do książki J. Jacobs [2014].
4 Ilustracją tej postępującej zmiany może być nominacja do nagrody Turnera, przyznana jednej 

z ulic w Liverpoolu, od lat rewitalizowanej w efekcie projektowania wspólnie ze społecznością 
różnych interwencji przestrzennych, zob. http://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-
-design-blog/2015/may/12/assemble-turner-prize-2015-wildcard-how-the-young-architecture-crew-
assemble-rocked-the-artworld?CMP=share_btn_fb.
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W rezultacie coraz więcej miejsca przeznacza się mieszkańcom, to oni 
mają być gwarantem „otwartości”, miejskim kolagenem. Jeśli kiedykolwiek 
miasta powstawały jako remedium na problemy mieszkańców, to obecnie jest 
odwrotnie. Chodzi przy tym nie tyle (choć też) o samą obecność mieszkańców, 
ile o sposób, w jaki uczestniczą oni w życiu miasta. Widzi się w nich oczywi-
ście nadal płatników lokalnych podatków, osoby świadczące pracę, a ostatnio 
również podmiot mający opiniować innowacje, ale ich uczestnictwo coraz 
częściej polegać ma także na współtworzeniu miejskiej materialności. „Nowy” 
architekt czy urbanista tworzyć ma jedynie gniazda pod aktywności, „strukturę 
wspierającą” [Hamdi 2010: XIV], której ostateczny kształt zależeć ma od działań 
i negocjacji z użytkownikami – tak zwane projektowanie dla zawłaszczania lub 
selfmade cities [Ring 2013]. Mieszkańcy mają być także mikrodeveloperami czy 
koproducentami miejskich usług. Pojawiają się kolejne spółdzielnie spożywcze, 
start-upy transportowe i noclegowe, bartery dzielnicowe oraz inne formy ekonomii 
współdzielenia. W miastach dotkniętych ostatnim kryzysem lub przeżywających 
zmiany systemowe w proces ten zaangażowane są także instytucje publiczne 
pomagające dostrzegać i rozwijać wartość rynku miejsc z jakichś powodów nie-
docenianych – inicjować galerie i domy kultury w pustostanach, letnie piwiarnie 
w nieużytkach, restauracje na chodnikach, boiska na dachach fabryk, usługi 
fryzjerskie w bramach, ale też zakładać kooperatywy mieszkaniowe budujące 
i remontujące budynki na własny użytek [Kee, Miazzo 2014]. 

W ramach swoich nowych zadań mieszkańcy mają także pomóc miastu 
w odzyskaniu sterowności. Oręduje się w tym celu na przykład za urbanizacją 
technologii [Saasen 2012] i hakowaniem miasta, jego otwartym planowaniem 
(open govern city), kolejnymi organizacjami strażniczymi czy gotowością do 
protestu. Opór konsumencki czy sąsiedzki traktowany jest w tym przypadku – rów-
nież przez władze – jako jedno ze skuteczniejszych narzędzi wpływu w obszarach 
nieuregulowanych prawnie. Rolą mieszkańców ma być także generowanie więzi 
tworzących kapitał miejsc. Planowane rozwiązania przestrzenne powinny wspierać 
powstawanie lokalnych społeczności, bo – jak pokazują doświadczenia z miast 
globalnego południa – wcale nie technologia, ale silna i zróżnicowana wspólnota 
zaangażowana w wypracowywanie „taktyk codziennego przetrwania” jest dziś źró-
dłem największych innowacji w zrównoważonym rozwoju miast [Greenfield 2014]. 
W mieszkańcach widzi się także społecznych ekologów, którzy mają w zrówno-
ważony sposób gospodarować zarówno zasobami pozyskiwanymi ze środowiska, 
jak i własną energią, świadomie uczestniczyć w przepływach, które witalizują lub 
pustoszą określone obszary miasta, produkować lub degradować miejskie genius 
loci – chodzić na seanse pod chmurką, a nie ściągać filmy na domowy komputer, 
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kupować w okolicy, a nie w podmiejskich centrach, odnawiać stare meble w pobli-
skim makerspace, zamiast odwiedzać Ikeę, by kupić nowe, kierować wzrok na ulicę, 
nie w telefon5, chadzać ulicami, zamiast jeździć autem6, spotykać się w parkach, 
a nie w sieci, ćwiczyć na powietrzu, nie w siłowniach [Gądek 2016], i tym podobne. 
Mieszkańcy mają także w końcu zdradzać chęć do eksperymentów, orientować się 
w nowych ofertach, jak coraz popularniejsze parklets, pop-up plaza, open streets, 
i inne taktyki witalizowania przestrzeni „posamochodowych”7. 

NIEPEWNY BILANS UCZESTNICTWA

Postulowane oparcie aktywizacji przestrzeni na mieszkańcach jest łatwiejsze do 
wyobrażenia dzisiaj niż kiedykolwiek wcześniej, z kilku przynajmniej powodów. 
Ułatwia je wyłonienie się „nowego mieszczaństwa”, a więc kategorii osób bu-
dujących swoją tożsamość dookoła miejsca zamieszkania, dla których jednym 
z warunków samospełnienia jest jego silne urefleksyjnienie i wola przeobrażania. 
Co istotne, dekonstruowany jest nie tylko symboliczny, ale i materialny/technolo-
giczny wymiar życia w mieście. Otwiera go obecność infrastrukturalnych watch-
dogów, śledzących np. sposoby wykorzystywania kamer przemysłowych, homo 
faber powracający w ruchu makerów i „do tankach” zastępujących think-tanki, 
popularność metod „jamowej” i „labowej”, coraz częściej wykorzystywanych 
do podejmowania problematyki miejskiej (media, fab oraz ob-laby, hackatony, 
barkampy, maratony pisania projektów, restart i painting parties, metamorfozy 
podwórek), a także nowe formy aktywizmu – partycypacja konkretna [Frącko-

5 W krajach anglosaskich popularyzuje się pojęcie phubbing (od: phone snubbing), używane 
na określenie zwyczaju permanentnego zerkania na telefon także w trakcie interakcji z innymi. 
Rozwija się powoli literatura badająca wpływ phubbingu na rozpad związków uczuciowych. 
Wydaje się, że zjawisko to posiada również swoje odniesienie do procesu wymierania życia na 
określonych typach ulic (z drobnym handlem, usługami). 

6 Trwają prace nad „pieszodolarami” (bitwalking dollar), nową wirtualną walutą wzorowa-
ną na bitcoin, którą gromadzić będzie można w zamian za chodzenie, a następnie wymieniać na 
drobne usługi w rodzaju kawy czy deseru w sąsiedzkiej kawiarni, zob. http://www.bbc.com/news/
technology-34872563. 

7 Bardzo ciekawy eksperymentalny program realizowany jest obecnie w San Francisco. Celem 
Pavements to Parks jest poszukiwanie sposobów na witalizację części ulic, szczególnie w okolicach 
wielkich skrzyżowań. Ulice stanowią 25% przestrzeni publicznych będących w posiadaniu władz 
tego miasta (więcej niż wszystkie parki razem wzięte), znaczna ich część wykorzystywana jest 
w o wiele mniejszym stopniu, niż planowano podczas ich budowy. Wszystko to sprawia, że stanowią 
one jedyny miejski zasób, który można stosunkowo szybko uruchomić na rzecz pozytywnych zmian. 
Więcej o przykładowych przedsięwzięciach oraz samym programie: http://pavementtoparks.org/.
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wiak 2014], maptywizm8, aktywizm oparty na danych9, chalk planning, czy wy-
syp poradników o działaniu w przestrzeni, adresowanych do normalsów, dzieci, 
seniorów [np. Szyguła, Głaz 2014]. Dochodzą do tego animatorzy, którzy zwięk-
szają swoje szeregi i coraz bardziej koncentrują się na przestrzeniach miejskich 
[Celiński 2014]. Ucierają się określone style działania, jak samizdatowa urbani-
styka, tymczasowa architektura lub codzienny urbanizm [Bishop, Williams 2012]. 
Pojawiają się także środki oraz nowe formuły organizacyjne: konkursy miejskie, 
korporacyjne, budżet obywatelski, platformy crowdfundingowe, regranting, ruch 
dookoła rad osiedli i wspólnot mieszkaniowych, mieszkania bezczynszowe czy 
partnerstwa międzysektorowe. Rozwijają technologie upraszczające samodzielne 
projektowanie oraz tworzenie miejsc i przedmiotów (aplikacje jak digidesign czy 
unlimited cities, technologie druku 3D czy CNC). 

Kolejnym czynnikiem sprzyjającym uspołecznieniu jest przyrost miejsc, 
na które podmioty instytucjonalne nie mają pomysłu ani kupca – nieużytki 
traktowane są przez nie jako bezpieczne tereny dla obywatelskich eksperymen-
tów. Wydaje się, że na takich obszarach rośnie też tolerancja dla estetycznych 
prowizorek, wedle zasady: nieważne jak coś wygląda, ważne, że tymczasowo 
produkuje relacje. Zwiększa się również grono migrantów z miast globalnego 
południa, gdzie radykalna/nieformalna architektura koegzystuje z tą oficjalną 
[McGuirk 2015]. Przedsięwzięcia mające stymulować procesy uspołeczniania 
pomagają też rozwiązać wewnętrzne problemy projektowania, takie jak cho-
ciażby implozja architektury [Shubow 2015]. Przede wszystkim zaś doskonale 
wpisują się w dyskursy kryzysu. Rola amortyzatora w programach zwiększania 
„odporności” miast na permanentne typy ryzyka i katastrof klimatycznych, spo-
łecznych czy ekonomicznych, o których pisze Judith Rodin [2014], przypada 
właśnie mieszkańcom, którzy są w stanie pełnić ją tym skuteczniej, im bardziej 
są usieciowieni oraz zdolni do samowystarczalności w ciężkiej sytuacji. Zmianę 
tę dosłownie ilustruje temat tegorocznego Biennale Architektury – Reporting 

8 Jego przykładem może być Poznańska Mapa Ruchu przygotowana przez stowarzyszenie 
Ulepsz Poznań, pokazująca rozkład i dynamikę ruchu generowanego przez różne formy transportu, 
w założeniu wizualizująca i stanowiąca pomoc w oddolnych działaniach lobbujących, zob. http://
www.ulepszpoznan.pl/poznanska-mapa-ruchu/.

9 W Polsce upowszechnianiem tej strategii zajmuje się między innymi MediaLab Katowice, 
organizujący warsztaty, seminaria i inne działania, których celem jest otwieranie dostępu i popu-
laryzacja danych na temat funkcjonowania miasta, a także szerzenie wiedzy na temat zagrożeń 
związanych z masowym gromadzeniem informacji o praktykach mieszkańców przez podmioty 
publiczne i rynkowe. Więcej na ten temat zob. [Piekarski 2016]. 
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from the front – zaproponowany przez głównego kuratora Alejandro Aravenę 
uosabiającego w ostatnich latach zwrot społeczny w architekturze.

Wszystkie te zjawiska nie oznaczają jednocześnie, że program podźwignięcia 
miast poprzez uspołecznienie przestrzeni skazany jest na sukces. Obok trendów, 
które go uprawdopodabniają, nasilają się bowiem także tendencje do domyka-
nia miasta, jego impregnowania na uczestnictwo mieszkańców i ramowania 
uczestnictwa mieszkańców. Wspomnieć można o ciągłym przyroście miejsc 
z rozbudowanymi regulaminami. Zaliczają się do nich osiedla zamknięte czy 
przestrzenie korporacyjne, ale trend ten dotyczy także przestrzeni publicznych. 
Coraz więcej z nich, szczególnie najbardziej znanych i powstałych niedawno – jak 
nowojorska Highlane czy planowana Roosevelta 22 w Poznaniu – to tak zwane 
propsy (od: private own public spaces), a więc przestrzenie podlegające regułom 
utowarowienia, które coraz mniej przypominają dobro wspólne, z zasady otwarte 
na różne kategorie mieszkańców i aktywności [Harvey 2012]. Niepokojące z tej 
perspektywy mogą być również elitaryzujące formy troski o przestrzeń – podziały 
oparte na znawstwie odtwarzają chociażby ostatnie polskie dyskusje o chaosie 
wizualnym miast czy deptakach planowanych w miejsce ulic, a także przemiany 
instytucjonalnej władzy w mieście. Jej rozpraszanie oraz eksport poza instytucje 
publiczne niekoniecznie oznaczają bowiem większą otwartość i podatność na 
obywatelską kontrolę [Drozdowski, Frąckowiak 2012; Frąckowiak 2014]. Nie-
zależnie od dyskusji o miękkich środkach wydaje się, że obecnie obserwujemy 
także renesans myślenia inżynieryjnego. Po okresie rozczarowania rozwiąza-
niami „społecznymi” wiele zadań regulacyjnych znowu deleguje się w rzeczy10 
i miejskie systemy, a coraz większa część generowanych przez nie danych nie 
przedostaje się do publicznej wiedzy. Miejskie doświadczenie w coraz większym 
stopniu saturowane jest także technologią osobistą – rozmaite aplikacje na urzą-
dzenia mobilne standaryzują doznawanie miasta oraz koordynują szlaki, jakimi 
przemieszczają się miejskie roje [Greenfield 2006; Nacher 2012: 98–103]. 

Niepokojące mogą być także niektóre z nowych miejskich utopii. Mam tu 
na myśli przede wszystkim te, w których mieszkańcom przypada rola reaktan-
ta – tak zwane smart cities to w gruncie rzeczy nic innego jak „samoregulujące 
się ekosystemy” [Greenfield 2014], w których obecność rozmaitych agentów 
technologicznych wyręczać ma jednostki z troski o miasto. To ostatnie reduko-

10 Przykładem mogą być chociażby interwencje architektoniczne lub modyfikacje ławek, scho-
dów, przestrzeni pod wiaduktami, które czynią te miejsca nieprzyjaznymi dla bezdomnych. Z przy-
kładami można się zapoznać np. pod adresem: http://thesocietypages.org/socimages/2015/03/12/
unkind-architecture-designing-against-the-homeless/.
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wane jest w rezultacie do działającej infrastruktury, a obywatelstwo do bycia ich 
klientem, koniecznym nie ze względu na swoją wiedzę czy doświadczenie, ale 
korporalną obecność lub funkcję przekazywania informacji. Rola użytkownika 
zakładana jest także w rozmaitych koncepcjach finalistycznych, wychodzących 
z założenia, że skoro podstawowe reguły dotyczące życia w mieście zostały 
już w zasadzie wydyskutowane, to mieszkańcom pozostaje korzystanie z jego 
zestandaryzowanych programów [Drozdowski 2015: 407]. Uspołecznienie blo-
kować mogą także dyskursy premiujące wybraną kategorię mieszkańców – na 
przykład w dyskusjach o miastach kreatywnych za cenny zasób uchodzą zwykle 
jedynie mieszkańcy dysponujący dużym kapitałem [Florida 2003]. Nierzadko też 
oddziela się rozwój ekonomiczny od przyrostu wolności, co widać w zachwy-
cie nad miastami z Zatoki Perskiej lub chińskimi, w których wysoki dochód na 
mieszkańca, bezpieczeństwo czy boom inwestycyjny idą często w parze z auto-
rytarnym rządzeniem i penalizacją wielu przejawów życia, jak śpiew na ulicy, 
jedzenie w publicznych autobusach, nocne imprezy, jazda na rowerze czy zakupy 
aut i mieszkań [Milman 2015]. Uspołecznianie utrudniać mogą paradoksalnie 
także te z miejskich utopii, które fetyszyzują konsultacje, planowanie i debaty, 
kanalizując w ten sposób aktywność mieszkańców w formach jedynie markują-
cych jakikolwiek ruch [Drozdowski 2015: 397–401]. 

USPOŁECZNIENIE JAKO PROJEKT

Choć obecny projekt uspołeczniania przestrzeni bazuje na przekonaniu, że jej 
skuteczna aktywizacja opierać się musi na formule civic urbanity [Landry 2013], 
to jak dotąd pozostaje on – no właśnie – jedynie projektem, wypracowanym 
i inicjowanym przez miejskie elity intelektualne (także większość ze wskazanych 
wcześniej postaw obecna jest w wąskich kręgach), rozniecanym w kręgach osób 
z wysokim kapitałem kulturowym oraz niekiedy forsowanym przez włodarzy11. 
Opiera się więc nie tyle na oddolnej potrzebie samych mieszkańców, ile określo-
nych wspólnotach, które mają być z pożytkiem dla miasta uruchomione [Frącko-
wiak, Krajewski 2014]. Oznaczałoby to jednocześnie, że podstawowa trudność 
w urzeczywistnieniu idei uspołeczniania przestrzeni nie polega dziś wcale na 
konieczności konkurowania z innymi miejskimi utopiami lub na wszechwładzy 
urzędników czy nazbyt mocnym ukorzenieniu modernistycznej myśli planistycz-

11 Przykładem może być Los Angeles, proponujące ułatwienia i inicjujące akcje mające na celu 
skłonienie do innego zagospodarowania ogromnej liczby zbędnych ulic lub poszczególnych pasów, 
użyczające także mieszkańcom w bezpłatny najem obszary pod samodzielną uprawę żywności.
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nej – dwie ostatnie zakładałyby wolę i zdolność do wcielania w życie dużych 
wizji, obecnie mocno nadwątloną – ale na tym, że główny podmiot postulowanej 
zmiany – zwykli mieszkańcy – wcale się do niej nie kwapi. 

Z jednej strony, próba kwestionowania tego stanu jest istotna, ponieważ 
jeśli uspołecznianie przestrzeni rozumieć jako intensyfikację oraz różnicowanie 
jej powiązań z innymi miejskimi aktorami [Krajewski 2011], to opierać się ono 
musi na tworzeniu warunków prowadzących do zmian w poziomie uczestnictwa 
tych drugich. Z drugiej strony, wiemy też, że źródłem niekorzystnej sytuacji nie-
których aktorów jest nie tyle ich niewystarczająca aktywność, ile miejsce, jakie 
zajmują oni w miejskich sieciach. Jak pokazują krytyczne analizy partycypacji, 
sztuki relacyjnej, samoorganizacji artystycznej czy badania nad praktykami kul-
turalnymi, liczy się  nie sam poziom uczestnictwa, ale przede wszystkim forma 
[Rewers, Skórzyńska, Juskowiak 2013; Krajewski 2013b; Pindera, Ptak, Szczu-
packa 2014]. Zwiększone, inicjatywne uczestnictwo może bowiem przynosić 
zarówno korzystne, jak i niekorzystne efekty – rozlewanie się miast jest przecież 
skutkiem między innymi żywiołowej urbanizacji. Stanowi potencjał pozwala-
jący przeobrażać to, co jest, ale bywa także traktowane jako zasób dodatkowej 
energii pozwalającej podtrzymać istniejący porządek. Kultura partycypacji staje 
się w tym drugim przypadku nową antropotechniką, w znaczeniu jakie wpisał 
w to pojęcie Sloterdijk [2014]. Dobrze konweniuje też z kapitalizmem kogni-
tywnym – mobilizuje do dodatkowego wysiłku, powiększa obszar niematerialnej 
pracy, zasłania decyzje podejmowane autorytarnie, usprawiedliwia przeniesienie 
zobowiązań publicznych na jednostki, ułatwia przechwytywanie uwagi i symbo-
licznego potencjału sztuki publicznej czy społeczności przez podmioty trzecie 
(np. zjawisko grant-artu, Sowa 2009). 

Mając to wszystko na uwadze, można zaryzykować tezę, że uruchamianie 
mieszkańców będzie mimo wszystko postępować, ale w pierwszej kolejności nie 
tyle z powodów sygnalizowanych wyżej, ile ekonomicznych. Pod nieobecność 
innych środków różne podmioty uruchamiające mogą czerpać właśnie z aktyw-
ności mieszkańców, którzy swoim zwiększonym zaangażowaniem kredytują 
chociażby programy rewitalizacji miast. Inna sprawa, czy tak realizowane uspo-
łecznienie bardziej przysłuży się upodmiotowieniu mieszkańców i procesom 
inkluzji, czy raczej absorbcji i urbanizacji kapitału, a więc tworzeniu kolejnych 
obszarów, z których da się czerpać klasycznie rozumianą rentę w warunkach 
ogólnego niedoboru [Harvey 2012]. Ewentualny pesymizm w tej kwestii daje 
się dobrze uzasadnić poprzez wskazanie zarówno na moment, jak i kierunki 
uspołeczniającego zwrotu w miastach. Polityka organiczna, oparta na samoorga-
nizacji i zaradności mieszkańców akceptowana jest w miastach północy przede 
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wszystkim na obszarach nieatrakcyjnych inwestycyjnie. Mówiąc inaczej, wobec 
ogromu kłopotów w miastach takich jak Nowy Orlean czy Detroit zachwyt nad 
globalnym południem jest jakby trochę bardziej usprawiedliwiony, żeby nie 
powiedzieć: wygodny dla władz. 

Uspołecznianie przestrzeni może się tymczasem udać tylko wówczas, gdy nie 
będzie pozorne. Na nic zdadzą się tłumy sprowokowane rozmaitymi impulsami do 
aktywności w przestrzeni miasta, jeśli wśród nich nie będzie osób, które zwykle 
zostają w domu – nie mając miejsca na aktywności i nie mogąc ukorzenić się 
gdzie indziej – lub jeśli zabraknie prób wmanewrowywania instytucji publicznych 
w nowe formy zobowiązań [Frąckowiak 2015]. W dłuższej perspektywie opłacą 
się tylko te formy uspołecznienia, które sprzyjać będą szczególnemu uczestnic-
twu – takiej obecności w miejskich sieciach, która nie tylko dostarczy im energii, 
ale będzie je także przeobrażać12. Sprawi, że większa liczba miejskich aktorów 
stanie się pełnoprawnymi członkami zbiorowości, a nie tylko jej wydzielonych, 
homogenicznych segmentów, mało odpornych na dynamiczne przemiany – wy-
starczy, że kilka powiązań przestanie działać, żeby całe grupy osób, fragmenty 
miasta czy części infrastruktury okazały się zbędne. Celu tego nie da się z kolei 
osiągnąć, pozostawiając zadanie uruchamiania miejskich zbiorowości podmiotom 
rynkowym, najczęściej zainteresowanym jedynie takimi rodzajami różnorod-
ności oraz wymiany, które gwarantują zysk ekonomiczny, najlepiej w krótkiej 
perspektywie czasowej i spektakularnej formie. Uspołecznianie przestrzeni jest 
więc dziś projektem także w tym znaczeniu, że sygnalizowanych tu procesów 
nie można pozostawić samopas. 

BARIERA NIECHĘCI

Zdaniem niektórych warunki stworzone przez efekt kryzysu można wykorzystać, 
utrudniając jednocześnie instrumentalizację oddolnej miejskiej aktywności. Insty-
tucje publiczne powinny w tym celu produkować dobro wspólne, a mieszkańcy 
organizować się [Harvey 2012]. Uspołecznianie przestrzeni na obecnym etapie 
mogłoby więc polegać na wspieraniu zdarzeń skutkujących tworzeniem takich 
powiązań między mieszkańcami a przestrzenią, które będą sprzyjać jej nowemu 
doświadczaniu, powiększą różnorodność, uczynią istotnym elementem realiza-
cji pożądanych celów dla większej liczby osób. Nie da się tych zadań osiągnąć 
bez uwzględnienia możliwych uzasadnień dotychczasowej niechęci do nowych 

12 Ponownie odwołuję się tu do rozumienia uczestnictwa zaproponowanego przez M. Kra-
jewskiego [2013b].
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form uczestnictwa w mieście, wymagających od znacznej części mieszkańców 
większej odwagi poznawczej oraz inicjatywy, fizycznego eksperymentowania 
z przestrzenią, brania na siebie części kosztów jej dopełniania. Część z tych 
uzasadnień składa się też zresztą na społeczne powody deurbanizacji. 

Wśród najistotniejszych barier wymienić można wiele lat przekonywania 
się mieszkańców na własnej skórze, że przestrzeń jest zasadniczo domknięta. 
Traktowanie jej w tych kategoriach, jako zastanej, wzmacnia pogląd, że mate-
rialne kształtowanie miasta jest domeną ekspertów i władzy, a jeśli mieszkańcy 
w ogóle mogą je negocjować, to spekulatywnie – czytając, słuchając, narzekając. 
Takiego podejścia nie osłabia również brak dobrych doświadczeń z proszoną par-
tycypacją13, sekowanie jej nieprojektowanych oraz autonomicznych przejawów14, 
często mających swe źródła w potencjale środowisk wykluczonych i zubożałych 
lub w krępujących dla niektórych narodzinach gospodarki rynkowej, takich jak 
niewidzialne miasto [Krajewski 2012], architektura cienia [Wasilkowska 2012], 
anarchitektura i skłoting [Urbański 2005] czy osobliwe dzielnicowe zwyczaje15. 
Niechęć niektórych do nowych form uczestnictwa w życiu miasta powodowana 
jest również częściowym zadowoleniem z obecnego stanu, podziału ról. Ochotę 
do działań na rzecz zmian odbiera też cyniczna świadomość, rozpoznająca – być 
może nawet podzielająca – ich cele i dyrektywy, które jednak wydają się zbyt 
abstrakcyjne, a stosowanie ich na co dzień – zbyt uprzykrzające [Sloterdijk 2008]. 
Dochodzi do tego prawdopodobnie brak środków czy energii na zaangażowanie 
w nowe formy uczestnictwa, a w konsekwencji rezygnacja z działania na rzecz 
oczekiwania, że ktoś z takimi mieszkańcami porozmawia, dostrzeże ich proble-
my. Dla niektórych zniechęcający może być także fakt, że walka z deurbanizacją 
pociągałaby za sobą jakiś rodzaj zgody na obecność niechcianego sąsiedztwa16. 
Wśród mieszkańców zbyt szeroko obecne jest także przeświadczenie, nie zawsze 
mylne, że „otwieranie” przestrzeni to zaledwie kamuflaż dla jej przechwytywania 
przez określone podmioty rynkowe. Swoją rolę odgrywa także przepaść w kapi-

13 Określenie M. Miessena [2013].
14 Przykładem z ostatnich miesięcy może być historia kortów tenisowych, które założyli 

i pielęgnowali sami mieszkańcy, i które zostały ostatnio zamknięte przez urzędników, zob. http://
warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,18019853,Mieszkancy_zbudowali_sobie_korty__Urzed-
nicy_im_je.html#BoxLokWawLink.

15 Duży rozgłos zyskała ostatnio w Poznaniu reakcja policjantów, którzy w zdecydowany 
sposób wystąpili przeciwko wieloletniemu zwyczajowi palenia starych mebli w noworoczną noc 
na ulicach jednej z dzielnic.

16 Pojęcie autorstwa P. Sloterdijka, ukute na określenie negatywnego stosunku jednostek do 
procesu – wywołanego m.in. globalizacją – polegającego na zamieszkiwaniu w jednym miejscu 
osób, które dzielą istotne różnice kulturowe [2011].
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tale kulturowym, posiadająca nierzadko wykluczający potencjał. W odróżnieniu 
od akuszerów uspołeczniania miejscy „normalsi” nie fetyszyzują bowiem tego, 
co nowe; przestrzeń publiczna – inaczej niż brak korków, punktualny transport 
publiczny i mili urzędnicy – sama w sobie nie stanowi też dla nich wartości. Kon-
frontacja z działaniami animatorów wywołuje u części z nich poczucie, że nowy 
proponowany świat – miasta gęstych relacji – nie jest dla nich. W zmianie tego 
nastawienia nie pomaga bynajmniej sposób, w jaki próbuje się w Polsce aplikować 
na przykład rozwiązanie z globalnego Południa – wspominana wcześniej miejska 
akupunktura redukowana jest zbyt często do formy, nie metody wprowadzania 
zmian. Do naszych miast przenosi się więc raczej wzorce estetyczne niż zdolność 
do uruchamiania społeczności [Frąckowiak 2015b]. Mówiąc inaczej, fakt, że 
gdzieś indziej ogrody społeczne czy mikrotargi sąsiedzkie okazały się dobrym 
narzędziem uspołeczniania, nie powinien automatycznie wzbudzać przekonania, 
że sprawdzą się w tej roli również w Polsce; być może warto byłoby raczej sięgać 
po fenomeny lepiej ukorzenione w obecnej kulturze naszych miast, jak remont 
[Frąckowiak 2016].

Przedsięwzięcia inicjujące procesy uspołeczniania muszą też uwzględniać 
dwie inne bariery, niemożliwe w zasadzie do usunięcia i – jak się wydaje – 
wymagające znacznego przeorientowania dotychczasowych strategii animacji 
przestrzeni. Pierwszą z nich jest doświadczana niepewność w przestrzeniach pu-
blicznych, będąca konsekwencją poczucia nadmiaru związanego z denormizacją 
ról – napotkanym osobom trudno przypisać pewne stałe kody zachowania – a tak-
że brakiem podzielanych systemów symbolicznych, które pomogłyby się uporać 
z chaosem informacyjnym [Marody 2014: 82–118]. W tych warunkach potrzebne 
są więc działania nie tyle upraszczające, ile uczące jednostki, jak radzić sobie 
z tą sytuacją, żyć w warunkach nieoczywistości [Drozdowski 2015: 374]. Drugą 
barierą jest postępujący zanik dominującej roli małych grup jako podstawowego 
środowiska życia jednostki przy rosnącym znaczeniu słabych więzi – w tych 
warunkach potrzebne okazują się niekoniecznie takie działania, które próbują 
przywrócić zaufanie i typ relacji charakterystyczny dla małych grup sąsiedzkich 
czy rówieśniczych, ale uczące kompetencji w zarządzaniu szerokimi sieciami, 
inicjowaniu przygodnych powiązań wykraczających poza kręgi socjalizacji 
pierwotnej. Podobne zjawisko było zresztą fundamentem zachwytu nad miastem 
już w XIX w. [Simmel 2006: 114–134]. Problem w tym, że obecnie podobny 
entuzjazm wyczuć można w analizach rewolucji, którą dla nowej formy uspołecz-
nienia (usieciowana jednostka) przyniósł Internet i urządzenia mobilne [Rainie, 
Wellman 2012]. Miasto, a przede wszystkim przestrzeń publiczna straciła tym 
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samym monopol na prowokowanie wspomnianej struktury relacji, a przynajmniej 
wraz z nadejściem przestrzeni hybrydycznych zasadniczo zmienia się jej rola. 
Nie da się od tego uciec. 
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Maciej Frąckowiak

OPEN SOURCE CITY. HOW TO BRING BACK LIFE IN PUBLIC SPACES

Abstract

This article is an analysis of new forms and areas of participation in urban life in terms of their 
potential for the development of a city. Their value lies primarily in the socialization of public space, 
which is today both a prerequisite for the viability of the western city while also being a threatened 
resource. Different tendencies to open a city for residents are, at the same time, accompanied by 
phenomena that attempt to restrict this activity, or instrumentalise it, returning to the model of a city 
as a designed closed system. As a result, the overall balance of participation efforts are uncertain, 
and socialization itself is more of a project than a final decision; its realization requires public 
support at different levels. In Poland, above all, such effort require support that will address the 
current barriers responsible for common attitudes among ordinary residents, who rarely have the 
will to take on more commitments and to change the nature of their everyday life in a city.

Keywords: deurbanisation, complexity, everyday urbanism, urban participation


