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D „MIASTA INTELIGENTNEGO” DO MIASTA 
„SMART”

Smart city – rozkwit idei 

Badacze nie mają dziś wątpliwości, że swój niebywały rozkwit i upowszechnienie na przełomie 
XX i XXI w. idea smart city, czy też smart(er) city zawdzięcza poważnemu zaangażowaniu wielkich 
firm nowych technologii, takich m.in. jak IBM, Cisco, Microsoft, Intel, Siemens, SAP czy Oracle. 
Ekspertyzy przeprowadzane na początku wieku przez lidera koncepcji i właściciela znaku towa-
rowego smarter city, koncern IBM, szacowały, że w 2016 r. wartość inwestycji miejskich w nowe 
technologie osiągnie 40 miliardów dolarów1. Już wtedy wiodące firmy sektora ICT dostrzegły 
w miastach ogromny rynek dla swoich produktów i usług. Poprzez zmasowane kampanie promo-
cyjne i towarzyszące im coraz większe zaangażowanie w realizacji miejskich usług publicznych, 
wielkie firmy cyfrowo-komunikacyjne lansowały niezwykle pociągającą wizję miasta i jego roz-
woju społeczno-ekonomicznego: bardziej przyjaznego, bezpiecznego, funkcjonalnego, konkuren-
cyjnego, zrównoważonego2. Promocji idei smart city towarzyszyła określona wizja mieszkańca. 
Smart city potrzebowało smart obywateli: kreatywnych, wykształconych, mobilnych, sprawnych 
cyfrowo, usieciowionych, zdolnych do pełnego korzystania z oferowanych rozwiązań. Jednym 
słowem, urzeczywistnienie idei smart city wymagało istnienia klasy kreatywnej3, będącej jedno-
cześnie twórcą i adresatem nowoczesnych rozwiązań miejskich. Tego typu wielkomiejska klasa 
średnia zaludniała światowe metropolie, ona też stała się głównym społecznym nośnikiem idei 
„inteligentnego miasta”. 

Tę niewątpliwie atrakcyjną wizję szybko przejęły najpierw wiodące aglomeracje światowej ran-
gi, potem bogate miasta średniej wielkości i mniejsze ośrodki, a w ślad za nimi rozmaite agendy 
prywatne i publiczne, w tym instytucje międzynarodowe, m.in. Unia Europejska, zainteresowane 
społecznymi efektami rewolucji technologicznej4. Prywatne i publiczne finansowanie nowo-
czesnych rozwiązań zaowocowało setkami projektów, programów, działań i praktyk, niosących 
etykietę „smart”. Wkrótce przymiotnik „smart” stał się synonimem nowoczesnego zarządzania 

1 O. Söderström, T. Paasche, F. Klauser, Smart city as corporate storytelling, “City: analysis of urban trends, 
culture, policy, action”, t. 18, nr 3, 2014, s. 311.

2 R. Kitchin, The real-time city? Big data and smart urbanism, “GeoJournal”, nr 79, 2014, s. 2.
3 R. Florida, Cities and the Creative Class, Routledge, London 2004.
4 S. Allwinkle, P. Cruickshank, Creating Smart-er Cities: An Overview, “Journal of Urban Technology”, t. 18, nr 2, 2011.



168

Sprawne pańStwo

miejskiego, korzystającego z bogatych zbiorów danych, wykorzystującego nowoczesne platformy 
internetowe w realizacji miejskich usług, a także zaawansowane technologicznie rozwiązania 
w zakresie transportu, mieszkalnictwa czy infrastruktury, efektywne, energooszczędne i przy-
jazne środowisku.

Ta urzekająca wizja musi prowokować krytyczną refleksję, a socjologa miasta zmusza do posta-
wienia paru pytań. Jakie konsekwencje niesie wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań tech-
nologicznych w przestrzeni miasta i życiu mieszkańców dla relacji politycznych i społecznych? 
Czy za tą pociągającą wizją nie kryją się prozaiczne interesy określonych grup i środowisk? Czy 
zastosowanie technologii nie niesie niebezpieczeństwa braku kontroli ze strony opinii publicznej 
nad ich zastosowaniem? Czy wkraczanie zaawansowanych technologii w przestrzeń publiczną 
nie powoduje nowych podziałów, napięć czy polaryzacji społecznych?

Co tak naprawdę znaczy: smart city?

Korzenie idei smart city sięgają w istocie dwóch koncepcji: Smarth Growth będącego dorobkiem 
teoretycznym nowego urbanizmu z lat 80. ubiegłego wieku w USA i koncepcji „inteligentnego 
miasta” bazującej na rewolucji cyfrowej lat 90.5. Nowy urbanizm w zakresie planowania miej-
skiego stawiał za cel poprawę jakości przestrzeni miejskiej i środowiska naturalnego poprzez pro-
mowanie myślenia oddolnego i wspólnotowego o mieście oraz sprzeciw wobec: urbanistycznego 
„rozlewania” się miast, podporządkowywania komunikacji miejskiej ruchowi samochodowemu 
i agresywnej gospodarki nieruchomościami. Jednym z głównych osiągnięć nowego urbanizmu 
była idea Smart Growth, czyli strategia planistyczna polegająca na dążeniu do projektowania 
miast bardziej zwartych, oparta na oszczędnej gospodarce nieruchomościami i oddolnych ini-
cjatywach miejskich6. 

Z drugiej strony przymiotnik „smart” zawdzięcza swoje istnienie koncepcji „inteligentnego miasta”. 
I to ta koncepcja stała się impulsem do dynamicznego rozwoju idei smart city, o której wspomnia-
łem na początku tekstu, przysłaniając na pewien czas postulaty i wartości nowego urbanizmu. 

W swej pierwotnej postaci pojęcie „inteligentnego miasta” dotyczyło zasadniczo relacji pomię-
dzy przestrzenią miejską a nowoczesnymi technologiami, a w szczególności – zdolności do ge-
nerowania innowacji w usługach miejskich, wprowadzania różnych form e-zarządzania i e-de-
mokracji oraz nasycania nowoczesnymi technologiami infrastruktury komunalnej. Sam termin 
smart city pojawił się po raz pierwszy w latach 90. i oznaczał: (1) nacisk na wykorzystanie nowych 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych; (2) potrzebę zintegrowania różnych sektorów 
i dziedzin rozwoju; (3) potrzebę sprofilowania konkurencyjności miast pod kątem wykorzystania 
ich potencjału społecznego i ekologicznego. W literaturze przedmiotu napotkać można różne 
ujęcia, sprowadzające koncepcję smart city do trzech najczęściej pojawiających się wątków: (1) 
technologicznych systemów ICT „wmontowanych” w każdy aspekt życia miejskiego (monitoring, 
regulacja potoków komunikacyjnych, systemy telekomunikacyjne, inteligentne zarządzanie bu-
dynkami); (2) inteligentnie zarządzanego miasta „smart ludzi” – kapitału ludzkiego, kulturowego, 
wykształcenia, nowoczesnego zarządzania; (3) trwałego rozwoju, rozwoju zrównoważonego śro-
dowiskowo, zapewniającego wysoką jakość życia. Z kolei Hollands, rekapitulując dotychczasowe 
doświadczenia miast i projektów etykietowanych jako „smart” wychwycił pięć charakterystycznych 

5 O. Söderström, T. Paasche, F. Klauser, Smart city as corporate…op. cit., s. 310.
6 A. Vanolo, Smartmentality: The Smart City as Discyplinary Strategy, “Urban Studies”, t. 51, nr 5, 2014, s. 887-888.
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cech: (1) szerokie zakorzenienie wysokich technologii w tkance miejskiej; (2) rozwój miejski 
kreowany przez kręgi biznesowe; (3) koncentracja na ludzkiej kreatywności; (4) szerokie zasto-
sowanie programów zorientowanych na społeczne uczenie się, edukację i kapitał społeczny; (5) 
koncentracja na środowisku naturalnym i równowadze ekologicznej. 

W 2011 r. ukazał się numer kwartalnika „Intelligent Buildings International”, zatytułowany 
From intelligent to smart cities, poświęcony w całości analizie i krytyce koncepcji „inteligentnego 
miasta”7. Dla większości publikujących w tomie autorów, będących jednocześnie uznanymi ba-
daczami zjawiska, płaszczyzną odniesienia oraz punktem wyjścia był tekst Richarda Hollandsa 
z 2008 r. Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial8. Hol-
lands zadał zasadnicze pytanie, wciąż zresztą aktualne: co to tak naprawdę znaczy być „smart 
city”, i czemu mają służyć te pełne dumy i samozadowolenia (self-congratulatory) określenia 
takie jak: „cyfrowe miasto”, „inteligentne miasto”, czy „inteligentne sąsiedztwo”, nawiązujące 
do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, cyfrowych czy informatycznych, którymi chwa-
li się i epatuje wiele miast i liderów miejskich? Zdaniem Hollandsa, wszystkie te nowoczesne 
rozwiązania cyfrowe i technologiczne są niezwykle ważne m.in. dla podniesienia jakości życia 
mieszkańców, ale to nie one decydują o istocie idei smart. Najważniejsi są ludzie i sposób, w jaki 
współpracują w przypadku każdego pomysłu, przedsięwzięcia, idei. Z tego punktu widzenia tech-
nologie są „smart”, jeśli umożliwiają ludziom, aktywny, otwarty, demokratyczny udział w kształ-
towaniu swego otoczenia. Dopiero wówczas idea smart ukazuje swój emancypacyjny i postępo-
wy potencjał. Zasadniczą funkcją nowoczesnych technologii w kontekście idei smart city jest 
zatem usieciowienie relacji międzyludzkich oraz usprawnienie komunikacji społecznej, a nie 
ich samoistna rola w podnoszeniu jakości życia. W przeciwnym razie koncepcja smart obróci się 
w swe własne przeciwieństwo: neokonserwatywny liberalizm, sprzyjający wielkim korporacjom 
technologiczno-informatycznym. Hollands stwierdził, że niedostrzeganie tego przesunięcia ak-
centów powoduje wiele napięć i sprzeczności, m.in.: napięcie pomiędzy mobilnym, globalnym 
kapitałem a zwykłymi, niemobilnymi, „stacjonarnymi mieszkańcami”; napięcie pomiędzy klasą 
kreatywną a klasami „obsługującymi”; napięcie pomiędzy odgórnymi, globalnymi wizjami a od-
dolnymi, spontanicznymi reakcjami mieszkańców; napięcie, wynikające z różnicy kompetencji 
pomiędzy projektantami a użytkownikami smart city. 

Artykuł Hollandsa dotknął, jak się wydaje, sedna problemu, tkwiącego w samej idei „inteligent-
nego miasta” i sposobie jej wdrażania. Hollands słusznie zauważył, że wszystkie te progresywne 
określenia typu smart, inteligent, high-tech, digital są w istocie „znakami towarowymi”, „marka-
mi” mającymi podnieść rynkową atrakcyjność miast, napędzić ich rozwój, a przy okazji przynieść 
zyski liderom technologicznym, zwłaszcza międzynarodowym gigantom nowych technologii. 
Za wspomnianymi określeniami kryje się zatem sojusz określonych grup interesów: władz miej-
skich, lokalnych firm i międzynarodowych koncernów zaawansowanych technologii przy cichym 
wsparciu wielkomiejskiej, zamożnej klasy kreatywnej. Jeśli chodzi o pozostałe grupy mieszkań-
ców, ich zysk pozostaje w sferze obietnic: odroczony, iluzoryczny, wątpliwy. Za propagandową 
frazeologią smart city kryje się więc konkretna gra interesów, a technologie są potężnym narzę-
dziem politycznej perswazji.

Idąc tropem krytyki Hollandsa warto przeanalizować koncepcję „inteligentnego miasta” zarówno 
pod kątem jej ideologii, jak i pragmatyki. Krytyka koncepcji „inteligentnego miasta” przebiega 
w dwóch zasadniczych kierunkach. Pierwszy dotyczy samej technologii i niebezpieczeństw, jakie 

7 M. Deakin, H. Al Waer, From intelligent to smart cities, “Buildings International”, nr 3, 2011.
8 R. Hollands, Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial, “City: analysis 

of urban trends, culture, policy, action”, t. 13, nr 3, 2008.
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generuje w życiu publicznym i tkance miejskiej. Drugi, w moim przekonaniu głębszy, sięga poza 
narzędzia i dotyczy, przede wszystkim ideologicznych założeń, związanych z przestrzenią miasta 
i problemami miasta oraz praktycznych konsekwencji, które niesie takie, a nie inne myślenie. 

Technokratyczna dystopia: pomiędzy chaosem 
a panopticonem

Niepokoje Hollandsa stały się udziałem wielu badaczy, koncentrujących się na negatywnych 
wpływach szerokiego zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w życiu miejskim. 
Zauważono, że „technologiczne zafiksowanie” może prowadzić do uzależnienia miast od kon-
kretnych technologii i ich autorów (przykład IBM i jego programu IBM Inteligent Operation Sys-
tem). Z kolei dominacja producentów systemów operacyjnych może spowodować nie tylko uza-
leżnienie od konkretnych operatorów, lecz doprowadzić także do swoistego wejścia na ścieżkę 
uzależnienia rozwojowego miasta od systemów operacyjnych9. Uzależnienie od softwaru pro-
wadzi do podatności miast na wirusy, zakłócenia w działaniu oprogramowania, wrogie działania 
hakerów. Zwłaszcza ci ostatni stają się prawdziwym koszmarem miast, a nawet państw. Izraelski 
rząd potwierdza, że podstawowe systemy infrastrukturalne państwa (energetyczny, wodno-kana-
lizacyjny, bankowy, kolejowy i drogowy) są przedmiotem około 6000 ataków hakerskich rocznie10. 

Z drugiej strony, wprowadzenie powszechnego monitoringu miejskiego naraża mieszkańców 
na spełnienie się panoptycznej wizji społeczeństwa, którą prorokował Michael Foucault. Obecnie 
możliwe jest technologicznie śledzenie pojedynczych jednostek, ich działań, interakcji i transakcji 
minuta po minucie w różnych sferach: pracy, komunikacji, konsumpcji. Z wielu centrów obserwacji 
życia miejskiego tworzone są pojedyncze centra monitorująco-logistyczne, jak w przypadku De 
Centro De Operacoes Prefeitura Do Rio w Rio de Janeiro, gdzie każdy aspekt życia mieszkańców 
jest skwapliwie rejestrowany i nigdy nie ulega zapomnieniu. Nawet sfera domowa może prze-
stać być azylem intymności i prywatności. Cała ta krytyka sprowadza się do odrzucenia swoistej 
dystopii, która zmaterializowała się już zresztą w projektach smart cities typu greenfield, takich 
jak Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Songdo w Korei Południowej czy LivingPla-
nIT Valley w Portugalii. Są to jednak miasta sztuczne, budowane na peryferiach, nie mające zbyt 
wiele wspólnego z codziennością większości miast11. Na szczęście, nie da się w prosty sposób 
zastosować idealistycznych założeń, ściągniętych z miast budowanych od nowa do już istnieją-
cych, realnych, złożonych i wielowymiarowych jednostek urbanistycznych różnej skali i o róż-
nej sytuacji gospodarczej, politycznej. Dlatego w wielu programach, projektach i opracowaniach 
używa się zamiast określenia „smart” – „smarter”, żeby podkreślić immanentną ograniczoność 
stosowanych rozwiązań i samej filozofii „inteligentnego miasta”.

9 R. Kitchin, The real-time city? Big data…, op. cit., s. 10.
10 P. Paganini, Israeli Road Control System hacked, caused Traffic jam on Haifa Highway, http://thehackernews.

com/2013/10/israeli-road-control-system-hacked.html (data dostępu: 5.10.2015).
11 T. Shelton, M. Zook, A. Wiig, The ‘Actually existing smart city, “Cambridge Journal of Regions, Economy and 

Society”, nr 8, 2015.
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Smart city jako technokratyczna utopia

Zdaniem części reprezentantów nurtu krytycznego, koncepcja smart city od samego początku 
lokowała się bardziej w porządku ideowo-propagandowym niż pragmatycznym. Pojęcie smart 
cities, podobnie jak miast twórczych (creative cities), inteligentnych (inteligent cities), zrównowa-
żonych (sustainable cities) czy przyjaznych (livable cities) – weszło na stałe do słownictwa spe-
cjalistów od zarządzania miejskiego, ale i do retoryki „postępowego” urbanizmu. Wszystkie te 
pojęcia odwołują się do wizji miasta idealnego: efektywnego, zaawansowanego technologicznie, 
zielonego i inkluzywnego społecznie. Utopijność przywoływanych wizji wykorzystuje mecha-
nizmy redukcjonizmu i idealizacji. Redukcjonizm ujawnia się w przyjęciu założenia o systemo-
wym charakterze miast i o zasadniczej jednorodności miejskiej materii. Oba powiązane zresztą 
założenia sprowadzają się do podstawowej konstatacji: różnice jakościowe pomiędzy różnego 
rodzaju problemami np. transportu, bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, mieszkalnictwa, można 
ostatecznie przełożyć – poprzez odpowiednią transkrypcję cyfrową – na jednolity system infor-
macyjno-zarządczy. W końcu system miejski to system systemów: transportowych, infrastruktu-
ralnych, ludnościowych, ekologicznych. Jak czytamy w manifeście IBM, poświęconemu miastom 
przyszłości: decydenci miejscy powinni postrzegać miasto jako „złożoną sieć powiązanych syste-
mów”, nieustannie generujących nowe zbiory danych, które mogą być użyte do „monitorowania, 
mierzenia i zarządzania” życiem miasta w celu „podniesienia jakości informacji, niezbędnych 
do podejmowania lepszych decyzji i wyprzedzania pojawiających się problemów”12. W efekcie, 
całe bogactwo zjawisk i mechanizmów rozwojowych współczesnych miast zostaje zredukowane 
do problemów o charakterze technologicznym, by nie rzec – technicznym, koncentrujących się 
na generowaniu i przetwarzaniu odpowiednich danych. Chodzi ostatecznie o ich analizę, ustale-
nie wzajemnych powiązań oraz zaprojektowanie oprogramowania, niezbędnego do ich przetwa-
rzania. Z kolei retoryka idealizacyjna, charakterystyczna dla tej pierwszej fazy rozwoju idei smart 
city, zbudowana jest na typowym dla myślenia utopijnego przeciwstawieniu realnym problemom 
– idealnych (w zamyśle autorów) rozwiązań. Dotychczasowy rozwój miast zostaje zdiagnozowa-
ny jako „problematyczny”: chory, niewłaściwy, powolny, niezrównoważony, ekstensywny. Idea 
smart city jawi się w tym kontekście jako projekt „emancypacji” miast. Nowoczesne technologie 
„wyzwolą miasta” z ich problemów: niekontrolowanego wzrostu, zanieczyszczenia środowiska, 
złego transportu, wzrastających kosztów obsługi mieszkańców, wzrastającej przestępczości i in-
nych „patologii”. Poprzez usieciowienie i udrożnienie kanałów komunikacyjnych – nastąpi także 
poprawa integracji i komunikacji społecznej, zwiększenie inkluzywności i integracji społecznej, 
poprzez obniżenie poziomu napięć i społecznych frustracji. Źródłem i drogą wyzwolenia są dane, 
procedury i algorytmy. Jeśli nastąpi „uwolnienie danych” z ich silosowatości, nieprzystawalno-
ści, idiomatyczności – odpowiednie programy i algorytmy zoptymalizują każdy system miejski, 
rozwiążą problemy, a w związku z tym: konflikty.

Czy jednak mamy do czynienia z niewinną, technokratyczną utopią, czy też ideologiczną narra-
cją, która przysłania konkretne interesy, napięte do granic możliwości w świecie przeżywającym 
jeden z najgłębszych kryzysów ekonomicznych w historii?

12 IBM, How to transform a city: lessons from the IBM smarter cities challenge, “IBM Smarter Cities White Paper”, 
March 2012; IBM, Smarter City Assesment, http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/html/ibv-smarter-
cities-assessment.html [data dostępu: 16.09.2015).



172

Sprawne pańStwo

Polityczna neutralność technologii?

 Drugi nurt krytyki koncentruje się na politycznych konsekwencjach projektów i programów, ob-
jętych nazwą smart city. Reprezentanci tego nurtu skupiają się na strategiach i praktykach akto-
rów, którzy poprzez nowoczesne rozwiązania technologiczne starają się realizować polityczne 
i ekonomiczne interesy.

W retoryce smart city kwestia danych pozostaje jedną z centralnych, z uwagi na rolę, jaką przypisuje 
się danym we współczesnym zarządzaniu miejskim i rozwiązywaniu problemów w skali miasta. 
W podejściach preferujących polityki publiczne oparte na danych, istnieje milczące założenie, 
że można je gromadzić i wykorzystywać w sposób neutralny społecznie i politycznie. Parafrazu-
jąc słynne powiedzenie Alberta Whiteheada, podobnie jak nie istnieją nagie fakty – nie istnieją 
nagie (surowe, bezstronne, obiektywne) dane. Z uwagi na to, że „produkcja”, przetwarzanie czy 
gromadzenie danych są osadzone zawsze w jakimś kontekście społecznym, a przez to „obcią-
żone” cechami autorów. Określenie „surowe dane” to oksymoron13. Określona postać i wartość 
danych zależą m.in. od: (1) sposobu pomiaru – np. częstości jego dokonywania, cykliczności, (2) 
gęstości i sposobu rozmieszczenia instrumentów pomiarowych, (3) technologii i platform cy-
frowych użytych do przetwarzania danych, (4) kontekstu gromadzenia danych (np. społecznego 
czy politycznego, akcyjnego czy też rutynowego), (5) sposobu kalibracji i klasyfikacji danych14. 
Ponadto, dane są podatne na polityczną kontestację i bynajmniej nie stanowią neutralnego poli-
tycznie narzędzia do podejmowania decyzji, jak chcieliby zwolennicy technokratycznego podej-
ścia do danych. Wręcz przeciwnie, dane bywają przedmiotem politycznej manipulacji i stanowią 
niezwykle wydajne narzędzie politycznej konfrontacji. Kluczowe jest m.in. kto, w jaki sposób 
i w czyim imieniu je zbiera, jak interpretuje i jak przedstawia opinii publicznej.

Taylor Shelton, Matthew Zook oraz Alan Wiig15 opisują przypadek amerykańskiego Louisville 
pokazując, jak sposób gromadzenia i wizualizacji danych osadzony jest w szerszym kontekście 
społecznym i terytorialnym, a w konsekwencji, także – politycznym. We wspomnianym mieście 
centralną kwestią rozwojową w ostatnich latach stała się przyszłość afro-amerykańskiej dzielnicy 
West-End, koncentrującej najbiedniejsze i najbardziej zaniedbane infrastrukturalnie sąsiedztwa. 
Autorzy wykazują, jak przy pomocy manipulowania danymi konstruowana jest symboliczna re-
prezentacja dzielnicy, jako obszaru społecznie zdegradowanego i niebezpiecznego. Ważną rolę 
odegrały w tym procesie media. Miejscowa gazeta, by „udokumentować” fatalny stan dzielnicy 
w jednym z numerów zebrała dane dotyczące m.in. przeciętnego dochodu, poziomu wykształcenia, 
wartości nieruchomości oraz liczby posiadanych samochodów. W ten sposób powstał szokujący 
„portret” dzielnicy, który gwoli kontrastu przeciwstawiono zamożnemu, rozwiniętemu i „białe-
mu” East Endowi. Równie „pesymistyczny” wizerunek wykreowały władze miasta przy pomocy 
komputerowego programu, skojarzonego z Google Maps. Nakładając na program dane dotyczące 
liczby pustostanów, stworzono rodzaj „mapy cieplnej” miasta, obrazującej ilości pustostanów, bez 
pogłębionej informacji dotyczącej przyczyn ani szerszego kontekstu. Ilustracja miała potwierdzić 
polityczną wizję dzielnicy jako obszaru problemowego, a nie służyć jako podstawa odpowiedniej 
polityki. Niejako w kontraście do tych sposobów wykorzystania danych autorzy przedstawiają 
alternatywne podejście do gromadzenia danych ze strony miejscowej organizacji Network Center 
for Community Change. Stosując formularz ankiety i zbierając dane na miejscu, od drzwi do drzwi, 
udało jej się ustalić dokładny status każdej nieruchomości w dzielnicy. W efekcie powstała mapa, 
uwzględniająca historię hipoteki każdego pustostanu, skalę zadłużenia nieruchomości, oraz jej 

13 R. Kitchin, The real-time city? Big data… op. cit., s. 8.
14 Ibidem.
15 T. Shelton, M. Zook, A. Wiig, The ‘Actually existing… op. cit.
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wierzycieli. Przy okazji mapa ujawniła społeczny wymiar polityki podatkowej, prowadzonej przez 
władze i jej terytorialne skutki. W konkluzji autorzy stwierdzają, że przedstawione, konkurencyjne 
sposoby zbierania, interpretacji i politycznego wykorzystania danych tworzą rysę na założeniu 
o neutralności danych, będącym jednym z podstawowych dla podejścia typu smart.

Podobny wydźwięk ma artykuł Huga Marcha i Ramona Ribery-Fumaza16 poświęcony wdrażanemu 
od 2011 r. przez władze Barcelony projektowi miasta inteligentnego i samowystarczalnego. Odpo-
wiedzialny za wdrożenie programu zastępca burmistrza ujął projekt jako realizację ambicji miasta, 
by stać się miastem smart, działającym w oparciu o zasady efektywności, jakości życia i równości17. 
W swych założeniach program, którego sztandarowym projektem był kwartał supernowoczesnych, 
„inteligentnych” i samowystarczalnych energetycznie biurowców, miał w zamierzeniu autorów 
wyposażyć użytkowników tychże budowli w narzędzia umożliwiające podmiotowe kreowanie ja-
kości swego życia oraz samodzielne zaspokajanie potrzeb. Ukrytym celem była więc depolityzacja 
poprzez technologię. Dzięki wyposażeniu w odpowiednie narzędzia, obywatele mogliby kreować 
swoje życie bez potrzeby odwoływania się do polityki. Tymczasem, jak konstatują autorzy, już 
przystępując do programu władze Barcelony weszły w konkretne struktury partnerstw publiczno-
-prywatnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, w ramach których, w sposób pozapolityczny, 
zawarto niepisany układ dotyczący dystrybucji zysków, płynących z projektu. Na przykład opinia 
publiczna, przekonana o samowystarczalności energetycznej budynków, nie została poinformo-
wana, że korzystają one z infrastruktury cieplnej, dostarczanej przez pośrednika w postaci spółki 
prywatno-publicznej. Ikona całego programu, niskoemisyjny, samowystarczalny energetycznie 
budynek Media-ICT reklamowany nawet nie jako CUBE, lecz jako information BYTE 40x40x40, 
w istocie samodzielnie nie regulował temperatury, rękami swych użytkowników, lecz był podłą-
czony do niezwykle efektywnego, nowoczesnego systemu cieplnego, obsługiwanego przez spółkę 
Districlima, w której ponad 50% udziałów miał prywatny koncern energetyczny. Tak więc to nie 
użytkownicy systemu stali się „scenarzystami przyszłości”, jak głosiły enuncjacje barcelońskich 
polityków, lecz konkretna firma. Na domiar złego, sztandarowa inwestycja projektu zbiegła się 
w czasie z apogeum kryzysu ekonomicznego, targającego Hiszpanią i Katalonią. Biurowce posta-
wiono na miejscu squatów, z których wcześniej usunięto nielegalnych mieszkańców, w większo-
ści pochodzenia arabskiego. Co więcej, w wybudowanych „inteligentnych budynkach” w ogóle 
nie ma podmiotów społecznych – same publiczne. Przykład Barcelony pokazuje po pierwsze, 
że szczytne idee np. w dziedzinie czystego środowiska przysłaniają mniej czyste interesy przed-
siębiorstw specjalizujących się w nowoczesnych technologiach ekologicznych, które wchodzą 
w partnerstwo z miastami, mającymi ambicje „smart miast” bez społecznej i politycznej kontroli. 
Po drugie, nowe technologie okazały się służyć przede wszystkim przedstawicielom klasy śred-
niej, bogatej, wyedukowanej i kompetentnej. Realne efekty daleko odbiegły od szczytnych zało-
żeń, co do społecznej inkluzji i wyrównywania szans. Ostateczny wniosek, jaki wysuwają autorzy 
po analizie realizacji projektu smart city w Barcelonie dotyczy jednak głębszych, instytucjonalnych 
skutków programu w postaci de-polityzacji rozwoju poprzez dyktat nowoczesnych technologii. 
Zdaniem autorów, koncentracja na inżynieryjnych aspektach dostarczania wysokiej jakości usług 
publicznych przysłania brak publicznej debaty nad konkretnymi, społeczno-politycznymi efek-
tami dystrybucyjnymi projektów smart18. W swojej analizie autorzy tekstu odwołują się do kon-
cepcji smartmentality Alberto Vianolo19. Ujmuje on smart city jako strategię „dyscyplinowania” 
przy pomocy technologii: uciszania konfliktów, napięć, „rebelii miejskich” poprzez rozwiązania 

16 T. March, R. Ribera-Fumaz, Smart contradictions: the politics of making Barcelona a Self-sufficient city, “European 
Urban and Regional Studies”, nr 20, 2014.

17 Ibidem, s. 3.
18 Ibidem, s. 10.
19 A. Vanolo, Smartmentality: The Smart City as…op. cit.
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technologiczne. Miasto działa tu jako jednolity aktor, presja sektora prywatnego zostaje ukry-
ta, a dyskurs polityczny zostaje wyparty przez „post-politykę”: z założenia nieproblematyczną 
i bezkonfliktową strategię wyznaczania celów rozwojowych z użyciem nowych technologii. Sło-
wo smart staje się synonimem rzeczywistości ultra-nowoczesnej, przyjaznej i dobrej. Produkcja 
„smart city” wymaga jednak „smart citizens”: osoby zapóźnione technologicznie, biedne, niewy-
kształcone zostają jeszcze bardziej wykluczone z aktywnego udziału w życiu miasta. Obywatele 
stają się zobligowani do współtworzenia inteligentnego miasta.

W stronę smart city 2.0?

W niniejszym tekście przedstawiłem dwa wątki krytycznego myślenia o koncepcji smart city 
oraz projektach i programach realizowanych pod tym hasłem. Pierwszy wątek koncentrował się 
na sferze technologicznej, drugi – na społeczno-politycznej. Czas, by je połączyć i zastanowić się 
nad sensem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w rozwoju miast. 

Pierwszy wniosek dotyczy relacji pomiędzy społeczno-przestrzenną charakterystyką problemów 
miejskich a wirtualną „przestrzenią cyfrową”. W moim przekonaniu, nie istnieje żaden poten-
cjalny ani realny izomorfizm pomiędzy obydwoma sferami, który można by zapisać w postaci 
programów czy algorytmów komputerowych. To przede wszystkim ludzie i komunikacja między-
ludzka oraz sankcjonowane formalnie systemy negocjowania znaczeń i interesów muszą być po-
średnikiem pomiędzy tymi sferami. Algorytmy i programy komputerowe są jedynie narzędziami 
i takimi muszą pozostać.

Drugi wniosek, jaki się nasuwa z przytoczonych wyżej rozważań jest taki, że użycie technologii 
w przestrzeni miasta i życiu mieszkańców nie jest aktem społecznie i politycznie neutralnym. 
Technologie mogą być nośnikami władzy i dominacji już choćby przez to, że zawsze są ściśle 
powiązane z indywidualnymi (firmy, spółki, korporacje) bądź grupowymi (biznes, przemysł) 
agentami ich wdrożenia. Po drugie, ze względu na swoją charakterystykę (np. wymagany próg 
kompetencji) mogą być nośnikami nierówności i wykluczenia. 

Trzeci wniosek dotyczy redukcjonizmu technologicznego. Rozwiązania technologiczne same 
przez się nie są w stanie rozwiązać głębszych problemów strukturalnych miast. Raczej jest tak, 
że pozwalają one na sprawniejsze zarządzanie „powierzchniowymi” manifestacjami głębszych 
problemów ekonomicznych, społecznych czy kulturowych. Na przykład monitoring miejski po-
zwala szybciej reagować na przestępstwa czy zakłócenia porządku publicznego, ale nie dotyka 
przyczyn przestępczości. Nowoczesne systemy transportowe pozwalają optymalizować potoki 
komunikacyjne, ale nie są w stanie zmienić kierunków przepływu ludności. Do tego potrzebne 
są rozwiązania oparte na politycznym konsensusie. 

Dlatego warto dziś dostrzec istotną przemianę w podejściu do idei smart city, obserwowalną 
w coraz większej liczbie projektów, programów i strategii miejskich. Po pierwsze, następuje 
przesunięcie akcentów z aspektów technologicznych na społeczne w podejściu do idei smart 
city. Zamiast koncentracji na samym zastosowaniu nowych technologii, coraz częściej zwraca 
się uwagę na społeczny kontekst ich konstruowania i wdrażania. W przedsięwzięciach typu living 
labs czy open innovation kładzie się nacisk na uspołecznienie procesu tworzenia nowych tech-
nologii, wyjście poza laboratoria firm czy uczelni w stronę naturalnych, społecznych środowisk 
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innowacyjnych20. Konsument staje się współtwórcą nowoczesnych rozwiązań. Tę zmianę pod-
kreśla Krassimira Paskaleva, upatrując we współczesnych miastach sieci otwartych innowacji21. 
Autorka zwraca uwagę na trzy zasadnicze wątki, pojawiające się w refleksji nad ideą smart city: 
(1) Poziom wykorzystania infrastruktury technologicznej w celu poprawienia efektywności eko-
nomicznej, politycznej i rozwoju społecznego, kulturalnego i miejskiego. W tym ujęciu smart city 
odnosi się przede wszystkim do wizji wired city – „miasta usieciowionego”; (2) Wizja i strategia 
wykreowania miasta konkurencyjnego. W tym ujęciu idea smart city kładzie nacisk na takie 
aspekty jak „usieciowienie” aktorów, poziomów zarządzania, sektorów, obecność klasy kreatyw-
nej, podkreślanie jakości życia, zwłaszcza w kontekście jakości środowiska naturalnego, jakości 
edukacji, wykorzystania technologii w celu polepszenia jakości administracji publicznej, w końcu 
– rozwoju poprzez przemysł i biznes; (3) Podejście podkreślające trwały i „równomierny rozwój” 
miast inkluzywnych: nacisk na rozwój poprzez innowację (w tym innowację społeczną), uczenie 
się, przystosowanie, nacisk na społeczne włączenie. Zrównoważony rozwój w tym kontekście ro-
zumiany jest przede wszystkim jako strategiczny element smart cities, a osiągnięcie równowagi 
ekologicznej czy społecznej poprzez szerokie uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji jest 
kluczem do demokracji, demokratycznego i sprawnego rządzenia (governance). 

Po drugie, coraz większą uwagę koncentruje się na usprawnieniu instytucji publicznych, zwłaszcza 
instytucji politycznych. Tego typu innowacje jak sondaż deliberatywny czy budżet obywatelski 
są przykładem inteligentnych rozwiązań instytucjonalnych w sferze publicznej. Podkreśla się ko-
nieczność wzrastającego udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji na szczeblu miasta: „Żeby 
uznać miasto za spełniające kryteria smart, inwestycje w kapitał ludzki i społeczny, tradycyjną 
i nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną muszą przyczyniać się do trwałego rozwoju ekono-
micznego oraz gwarantować mieszkańcom wysoką jakość życia poprzez rozsądne gospodarowanie 
zasobami naturalnymi przy wysokim udziale mieszkańców w procesach zarządzania miastem”22.

Wreszcie po trzecie: następuje proces szerszego udostępniania technologii mieszkańcom i samo-
dzielnego korzystania z ich dobrodziejstw, co ma zmniejszyć zakres technologicznego, a zwłasz-
cza cyfrowego wykluczenia. Nie chodzi tu tylko o samą kreatywność czy poziom wykształcenia, 
ale po prostu o zwiększenie dostępności do nowych technologii poprzez przekroczenie progu 
kompetencji, który oddziela grupy w pełni korzystające z dobrodziejstw rewolucji technologicz-
nej od grup wykluczonych cyfrowo i technologicznie. 

20 Citizen-Driven Innovation, J. Eskelinen, A., G. Robles, I. Lindy, J. Marsh, A. Muente – Kunigami (reds.), The 
World Bank, European Network of Living Labs, Waszyngton 2015.

21 K., A. Paskaleva, The smart city: A nexus for open innovation?, “Intelligent Buildings International” nr 3, 2011.
22 A. Caragliu, C. Del Bo, P. Nijkamp, Smart cities in Europe, 3rd central European conference in regional science 

– CERS, Košice, Slovak Republic, 7-9 listopada 2009., za: T. March, R. Ribera-Fumaz, Smart contradictions: the 
politics…op. cit. s. 1-2.
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