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Wprowadzenie 
 

 

 

 

Ta praca dotyczy rzeczy powszechnie znanych, a przynajmniej takich, które sprawiają 

wrażenie zrozumiałych i oczywistych. Jest ona próbą swego rodzaju dialektycznego 

przekroczenia, opartego o stwierdzenie, iż to co społeczno-przestrzenne i miejskie wymaga 

ponawiania wysiłku badania i analizy. Nie chodzi o opis jakiegoś konkretnego zjawiska czy 

sformułowanie odpowiedzi na pytania, które w tym przypadku są już znane, ale raczej o 

postawienie tych pytań w nowy sposób, powrócenie do kwestii, które mają uniwersalne 

znaczenie zarówno dla naukowego zrozumienia, jak i miejskiego życia ludzi i rzeczy. 

Pracę niniejszą można traktować jako przybliżenie. Z jednej strony, chodzi o podjęcie 

wątków, które przynajmniej od ćwierćwiecza w wyraźny i mocny sposób akcentują istotność 

przestrzeni w procesach społecznych. Jest to zatem przybliżenie problematyki, która wymaga 

rozwinięcia nie tylko na gruncie polskim. Z drugiej, bardziej metaforycznej strony, 

przybliżenie polega na podjęciu wyzwania rozwoju i reinterpretacji specyficznej perspektywy 

analizy przestrzeni, zwanej procesem produkcji przestrzeni. Przybliżenie jest w tym 

przypadku podejściem o tyle uzasadnionym, że zakłada niemożliwość osiągnięcia pewności 

proponowanych rozstrzygnięć i odpowiedzi ze względu na fundamentalnie nieprzenikniony 

charakter relacji pomiędzy społeczeństwami i przestrzenią. Czy oznacza to, że lepiej 

zrezygnować z prób tworzenia wyjaśnień i przybliżeń? Rzecz jasna nie, należy mieć jednak na 

uwadze, iż przybliżenia te będą tylko silniejszymi lub słabszymi, bardziej lub mniej 

odpowiednimi propozycjami. W związku z tym niniejsza praca wyrasta z jednocześnie 

skromnych i odważnych ambicji stworzenia modelowych argumentów, które mogłyby 

posłużyć jako otwarta na dalszy rozwój podstawa perspektywy akcentującej produkcję 

przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem roli ideologii w społeczno-przestrzennych 

procesach miejskich. 
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TEMATY – CELE – TRAJEKTORIE 

Głównym celem pracy jest stworzenie teoretycznej propozycji ujmowania relacji społeczno-

przestrzennych w miastach. Składa się na nią zestaw argumentów konstruowanych w 

nawiązaniu do teorii, zaprezentowanych w trzech ściśle teoretycznych rozdziałach pracy, 

opartych o dokonania Henri Lefebvre’a, Pierre’a Bourdieu i Luca Boltanskiego. Nie chodzi 

jednak wyłącznie o tychże teorii rekonstrukcję. Ich prezentacja i zestawienie jest próbą 

reinterpretacji, dzięki której można będzie przekroczyć ich ograniczenia oraz stworzyć 

komplementarny zestaw argumentów dotyczących społecznej produkcji przestrzeni. 

Przywoływane teorie są potraktowane jako ważne punkty wyjścia, czy też perspektywy, które 

zostaną umiejscowione we wzajemnych relacjach po to, aby wydobyć z nich interesujące 

mnie elementy. Procedura polega głównie na pracy interpretacji, którą nazwać można 

relacjonowaniem. Podwójny sens relacjonowania objawia się tym, iż praca zawiera nie tylko 

charakteryzację głównych twierdzeń przywoływanych teorii, ale także próbuje stworzyć 

relacje pomiędzy autorami kojarzonymi ze sobą rzadko bądź w kontrastowy sposób. 

Cel pracy wynika wprost z kluczowego stwierdzenia, iż społecznie produkowana przestrzeń 

miejska jest ideologiczna, to znaczy, że da się ją traktować zarówno jako stworzoną poprzez 

społeczny proces przy współudziale ideologii, jak też „zawierającą” ideologie w swojej 

materialno-społecznej formie. Punktem wyjścia do takiego stwierdzenia jest oryginalna teoria 

produkcji przestrzeni zaproponowana przez Lefebvre’a1. Perspektywa ta nakreśla główne 

pole zainteresowań, gdzie lokuje się niniejsza praca. 

Na gruncie podejścia, podkreślającego istotność ideologii w produkowaniu przestrzeni 

miejskich sformułować można kilka podstawowych twierdzeń, które znajdą swoje 

rozwinięcie w pracy. Po pierwsze, sam proces społecznej produkcji przestrzeni jest 

ideologiczny. Obie części tegoż procesu, czyli społeczny wpływ na kształtowanie przestrzeni 

materialnej, jak i wpływ przestrzeni na społeczeństwo są zapośredniczone ideologicznie. 

Wynika z tego, że można mówić o ideologicznej przestrzeni, czyli takiej, która z jednej strony 

powstała poprzez zróżnicowane praktyki i działania, orientowane ideologicznie, a przez to 

jest swego rodzaju skomplikowanym nośnikiem ideologii, wpływającym na kształtowanie 

społeczeństwa. Ideologiczność jest właściwością społecznie tworzonej przestrzeni, można ją 

nazwać mediacją bądź też cechą zwrotnej relacji, jaka zachodzi pomiędzy przestrzenią 

                                                           
1 H. Lefebvre, The Production of Space. Tłum. D. Nicholson-Smith. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing 
2010. 
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(obiektami materialnymi) a społeczeństwem. Wynika z tego także możliwość krytyki 

ideologicznej dotyczącej przestrzeni (architektury, planowania, społecznych praktyk 

przestrzennych), która nie poszukuje pozycji zewnętrznej, lecz stara się kwestionować 

istniejące relacje społeczno-przestrzenne i proponować nowe, podtrzymując przez to zarówno 

sam ideologiczny proces, jak i stanowiąc podstawę mówienia o jego różnicujących 

możliwościach. Elementem czasowym ideologicznego procesu społecznej produkcji 

przestrzeni jest okres trwania struktur materialnych (obiektów, budynków, układów 

przestrzennych, etc.), rozumiany jako swoiste zagęszczenie, natężenie czy podtrzymywanie 

relacji, a także niestabilne i tymczasowe rozstrzygnięcie pytań o kształt i funkcjonowanie 

społeczeństwa. Dlatego też budynku nie można traktować wyłącznie jako znaczącego znaku, 

który przy użyciu odpowiedniego języka można poznać i zrozumieć – jest on raczej silnym i 

strukturyzującym, choć prowizorycznym wyrazem ideologii. Jakkolwiek przydatne w 

teoretycznej analizie, niewłaściwe jest koncentrowanie się wyłącznie na materialnym obiekcie 

(mniej lub bardziej skomplikowanym), mającym być przekaźnikiem niezmiennych 

społecznych wartości, zależą one wszakże od praktyk z nim związanych, które on umożliwia i 

ogranicza. Miasto – ze względu długość swojego trwania – jest również takim obiektem na 

ogólniejszym poziomie regionu czy większego terytorium.  

Po drugie, ideologia nie ma wyłącznie charakteru dyskursywnego, lecz związana jest z 

praktykami społecznymi, organizuje i ukierunkowuje je przez swoje właściwości materialne. 

Praktyki pozostają w relacji do ideologicznej przestrzeni. Z jednej strony, ideologia w 

przestrzeni powoduje praktykami, z drugiej nie ma ideologii w przestrzeni, która nie jest 

praktykowana. Podstawą ideologicznych relacji przestrzenno-społecznych są odtwarzane 

„zakorzenione praktyki”2. Ich zakorzenienie stanowi nie tylko o różnorodności i 

(z)lokalizowaniu, lecz także o zdolnościach reprodukcyjnych przestrzeni i społeczeństwa. 

Dlatego też praktyki zarówno odsyłają do ideologii w przestrzeni, które są ich źródłem, jak 

też umożliwiają ich zmianę, na przykład poprzez różne sposoby użytkowania przestrzeni. 

Praktyki odnoszą się także do funkcjonalności ideologii, w nich znajdują się ich siły i 

słabości, choć nie prawdziwość lub fałsz. W procesie społecznej produkcji przestrzeni 

praktyki są miernikiem skuteczności ideologii. Mimo, że zmienne w czasie oraz częściowo i 

czasowo tylko ustabilizowane, zapewniają możliwość rozpoznania ideologicznego 

oddziaływania przestrzeni. 

                                                           
2 D. Massey, For Space. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE 2005, s. 10. 
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Po trzecie, ideologia w przestrzeni jest związana z relacjami władzy, dominacją czy 

hegemonią. Związek ten jest wielowymiarowy, lecz polega głównie na tym, że władza 

polityczna i ekonomiczna czy dominacja kulturowa organizuje przestrzeń zgodnie ze swoimi 

interesami. Władza opiera się głównie na wpływie na rozmieszczenie przedmiotów i ciał w 

ideologicznej przestrzeni, a także na ustaleniu relacji między nimi. Służą do tego środki 

estetyczne i dyskursywne, choć nie tylko one. Nie wynika z tego jednak możliwość wskazania 

na materialne obiekty i ich aranżacje w przestrzeni jako jednoznacznie odsyłające do relacji 

władzy, ponieważ zależą one od praktyki społecznej (ich wykorzystania, użycia). Inaczej 

mówiąc, ideologiczna materialna forma przestrzeni sama w sobie nie definiuje istnienia i 

oddziaływania władzy. Tym niemniej, o władzy ideologicznej przestrzeni można mówić jako 

o strukturyzującej, lecz nie determinującej, bardziej zakrzywia ona i ukierunkowuje nierówne 

relacje społeczne, niż jest ich bezpośrednim nośnikiem. Ma również podwójną, negatywną i 

pozytywną stronę. Negatywną ze względu na to, iż w stosunkowo stały i materialny sposób 

odpowiada na pytania związane z trwaniem społeczeństwa, jest z zasady niestabilną próbą 

domknięcia i rozwiązania sprzeczności i konfliktów. Z tego samego względu jest jednak 

pozytywna, ponieważ umożliwia realizację kontroli i wpływu. Obie te cechy wskazują na 

możliwość krytyki władzy opartej na ideologicznej przestrzeni, pod warunkiem, że przyjmie 

się tak rozumianą ideologiczność jako jej trwałą właściwość. Krytyki władzy oparte na 

przestrzeni są silniejsze, podobnie jak oparta na niej władza. Stąd bierze się jeden z 

argumentów na rzecz uznania istotności przestrzeni dla procesów społecznych. Wszystkie 

konflikty społeczne w pewien sposób dotyczą przestrzeni, a przynajmniej mają przestrzenny 

wymiar. Najpełniej ideologiczność przestrzeni w kontekście władzy realizuje się w produkcji 

ciał (zmiennych i żywych habitusów) poprzez praktyki społeczne, stanowi to także warunek 

jej zmienności, zewnętrznej nieokreśloności i niestabilności, które z kolei polegają na 

praktykach i działaniach aktorów społecznych, będących w relacji z przestrzenią i obiektami 

materialnymi.  Uznanie ideologiczności przestrzeni jest w związku z tym podstawą 

konfliktów oraz warunkiem możliwości społecznej transformacji. 

Zainteresowanie ideologią jako konstytutywną mediacją procesów społeczno-przestrzennych 

wynika nie tylko z wyboru teorii produkcji przestrzeni jako głównego punktu wyjścia dla 

dociekań. Jest w równym stopniu związane z niedostatkami popularnych podejść, 

odnoszących się do społecznych teorii miasta, przestrzeni i materialności. Jak twierdzę, 

niedostatki te wynikają z nieodpowiedniej konstrukcji schematów teoretycznych odnoszących 

się do ideologii i przestrzeni. Głównym problemem, który można w tym kontekście 



9 
 

zidentyfikować, jest stosowanie tradycyjnego i nieadekwatnego w tym kontekście ujmowania 

ideologii. Niniejsza praca stanowi propozycję przebudowania teorii ideologicznej przestrzeni 

na zasadzie relacyjnej. Moim zdaniem, pełne uwzględnienie relacyjności koncepcji 

wyjaśniających procesy społeczno-przestrzenne powinno zasadzać się nie tylko na 

uwzględnieniu aktywnej roli przestrzeni, ale także zwrotnym uznaniu, że ideologia, związana 

relacją, powinna zostać uprzestrzenniona. W związku z tym jednakże znacznie powiększa się 

zakres teoretycznej pracy. Komplikacja polega na tym, iż uwzględnić w niej należy nie tylko 

problematykę z zakresu tradycyjnie rozumianej socjologii miasta, ale także szerzej rozumianą 

teorię przestrzeni, teorię ideologii, teorię krytyki społecznej, kwestie związane ze społeczną 

materialnością, praktykami społecznymi, analizą codzienności czy tworzeniem grupowych i 

jednostkowych uzasadnień i spójności.  

To, co na pierwszy rzut oka wydaje się stosunkowo prostym do przetestowania schematem 

inskrypcji dyskursywnych form ideologicznych w materialnej przestrzeni, ze względu na 

konieczność uwzględnienia nowych wątków i przestrzennych inspiracji, okazuje się zadaniem 

znacznie bardziej skomplikowanym. Uważam jednak, iż bez wykonania pracy reinterpretacji, 

rozumienie ideologiczności przestrzeni miejskich pozostałoby nadmiernie uproszczone. 

Ponadto, pozwala to nie tyle zastosować wypracowane wcześniej modele teoretyczne do 

badań miejskich, co raczej pokusić się o sformułowanie nowego schematu wyjaśniania. Jak 

każda propozycja teoretyczna, także i ta jest w istocie pracą metodologiczną, wskazującą na 

nowe możliwości badań empirycznych oraz domagającą się rozwinięcia i sprawdzenia. Nie 

ukrywam, że moim zamierzeniem było stworzenie swego rodzaju work-in-progress, zgodnej 

w duchu z otwartą i perspektywiczną pracą Lefebvre’a. Pojawiające się w pracy momenty 

zawahania i niedopowiedzenia wynikają właśnie z tego, potwierdzając dodatkowo, że jest to 

rodzaj przybliżenia, umożliwiający dyskusję i dalsze uzupełnianie. Częściowo prowizoryczny 

charakter pracy ma wskazywać na fakt, iż jest ona nie tyle dopełnieniem i rozstrzygnięciem 

problemu, lecz punktem na trajektorii, zapewniającym możliwości jej rozwoju. 

Wspomniane powyżej niedostatki istniejących podejść do ideologii w przestrzeni związane są 

z tym, iż pisanie o niej ma dwie główne odmiany. Pierwsza odnosi się do kwestii wpływu 

konkretnych ideologii politycznych i ekonomicznych na polityki dotyczące planowania i 

tworzenia materialnej substancji miejskiej. Definiowanie ideologii jako przynależnej partiom 

czy programom politycznym prowadzi do tego, że za ideologiczne uznaje się decyzje 

związane głównie z wpływem sfery politycznej na kształt i funkcjonowanie przestrzeni 

miejskiej. Przykładowo, są to kwestie ładu przestrzennego, polityki mieszkaniowej czy 
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(rzadziej) transportowej. Dostrzeżenie oddziaływania danej orientacji politycznej na 

preferowanie określonych rozwiązań przestrzennych zdaje się w takim przypadku stosunkowo 

proste, choć nie jest to równoznaczne z małym stopniem skomplikowania przebiegu takiego 

oddziaływania, na przykład w postaci miejskich polityk publicznych. Zgodnie z takim 

ujęciem, polityki (neo)liberalne skutkują budową osiedli domków jednorodzinnych czy 

centrów handlowych3, zaś rozwiązania socjalne prowadzą do powstania osiedli 

mieszkaniowych czy dużych projektów infrastrukturalnych4. Niejednokrotnie przywoływane 

przykłady, takie jak przebudowa Paryża przez barona Haussmanna w czasach Napoleona III 

Bonaparte, czy też rekonstrukcja londyńskich doków oraz program „Right-to-buy” rozwijane 

podczas rządów Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii mają świadczyć o tym, iż oparte na 

ideologii politycznej cele bezpośrednio odzwierciedlają się w mieście.  

Drugie podejście, częściowo wspólne z pierwszym, skupia się na analizie architektury jako 

dziedziny, która w materialnej i estetycznej formie wytwarza wyraźne widoczne produkty idei 

i ideologii. Stawiający sobie za zadanie analizę ideologii w odniesieniu do przestrzeni Hubert 

Izdebski twierdzi na przykład, iż „urbanistyka i architektura są (…) dziedzinami, na które 

wpływa i przez które wyraża się ideologia (czy w warunkach pluralizmu konkurencyjne 

ideologie), właściwa dla danego miejsca i czasu, a co najmniej wartości o charakterze 

ideologicznym.”5 Analizuje się w tym podejściu prace teoretyczne architektów, 

zinstytucjonalizowany proces powstawania budynków, możliwość odgadnięcia przez 

użytkowników intencji inwestorów i projektantów, uskutecznia „czytanie” architektury6 jako 

języka, w jakim społeczeństwo wypowiada własne ideały. Mieści się w tym także badanie 

sformułowanych dyskursywnie utopii miejskich, wcielanych potem zgodnie ze wskazówkami 

ich autorów, najczęściej architektów lub społecznych reformatorów.  

Oba tak nakreślone podejścia będą obecne w niniejszej pracy. Żadne z nich nie zostanie 

jednakże zaadoptowane jako całość, ze względu na konieczność wcześniejszego 

przedefiniowania problematyki ideologii w przestrzeni. Głównym powodem nieufności do 

nich jest fakt, że na różne sposoby banalizują one, a w konsekwencji oswajają, problematykę 

                                                           
3 Zob. np. A. Minton, Ground Control. Fear and Happiness in the Twenty-first-century City. London: Penguin 
Books 2012. 
4 Zob. np. M. Swenarton, T. Avermaete, D. van der Heuvel (red.), Architecture and the Welfare State. Abingdon, 
New York: Routledge 2015. 
5 H. Izdebski, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne i prawno-polityczne uwarunkowania 
urbanistyki i architektury. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2013, s. 27. 
6 Zob. np. A. Basista, A. Nowakowski, Jak czytać architekturę. Kraków: Universitas 2012. 
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ideologii w przestrzeni, zdecydowanie i twierdząco odpowiadając na pytania o jej wpływ. Co 

więcej, prezentują ją jako stosunkowo nieskomplikowaną i uchwytną.  

Oswojenie problematyki ideologiczności przestrzeni w pierwszym przypadku odbywa się 

poprzez przeniesienie możliwości mówienia o ideologii w zasadzie wyłącznie w odniesieniu 

do artykułowanych politycznych postulatów, co znacznie ogranicza bardziej skomplikowane 

analizy, wykraczające poza instytucjonalną i oficjalną sferę. Ideologiczna walka odbywa się 

w tym ujęciu wyłącznie na poziomie mniej lub bardziej sformalizowanej polityki, i to polityki 

rozumianej jako konkurencyjny rynek rozwiązań programowych czy uzyskiwania poparcia 

dla pomysłów na rozwiązanie społecznych problemów. Ideologia zostaje w ten sposób 

udomowiona, następuje jej przeniesienie i wyłączenie z poziomu materialnego, który jest co 

najwyżej jednym z kolejnych efektów osiąganych przez politycznych zwycięzców czy 

hegemonów. Stąd też nie jest dziwne, że ponowne odkrywanie połączeń pomiędzy tak 

rozumianą polityką a przestrzenią wydaje się tak odkrywcze. 

Związane z drugim podejściem badanie architektonicznych ideologii można zaś określić jako 

przeniesienie ich na poziom dyskursu, które opiera się zarówno na analizie pism i projektów 

architektonicznych (tworzonych przez samych architektów, jak i krytyków i komentatorów), 

jak i na próbach szukania oraz odkodowywania znaczenia, jakie zakodowane jest w 

poszczególnych realizacjach – budynkach, układach przestrzennych i miastach. Zawiera się w 

tym także powszechne stosowanie metod wizualnych, które mają wprost zdawać sprawę z 

estetycznie rozumianej ideologii. Zadanie jest tu stosunkowo łatwe przy założeniu minimalnej 

nawet znajomości „języka” architektury – monumentalne budynki oznaczają władzę, „ludzka 

skala miasta” to demokratyzacja przestrzeni. Opresyjna władza nazistowskiej architektury, jak 

w przypadku partyjnych obiektów w Norymberdze staje się oczywista, przykłady oparcia 

analizy ideologii w przestrzeni na przestrzennych produktach autorytarnych czy totalitarnych 

reżimów nader liczne. 

Nie dziwi też, że przy odpowiednim ukierunkowaniu w takich przypadkach udaje się ustalić 

ideologiczność przestrzeni (a przynajmniej jakiś element odsłaniający jej społeczne 

konstruowanie) w badaniach socjologicznych polegających na opinii respondentów. 

Kategorie są ustalone, możliwość estetycznego odczytania ułatwiona, ideologia nazbyt 

wyraźnie rzuca się w oczy i daje się zrozumieć. Problemem jest to, że zostaje ona również w 

ten sposób przeniesiona na poziom nie-codziennego rozkodowania, używania raczej 

bezpieczeństwa struktury języka i obrazu, a nie uznania powszechności napięcia i nacisku 
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relacji społeczno-przestrzennych. Gdy Bohdan Jałowiecki pisze, że „ze wszystkich sztuk 

architektura jest najsilniej związana z ideologią i to nie tylko dlatego, że często jest 

narzędziem władzy, ale także dlatego, że tworzenie budowli poprzedza słowo”7, podając do 

tego odpowiednie przykłady, ma rację. Problematyczne jest jednak pozostawanie na etapie 

dyskursu, który pozwala co najwyżej połowicznie przeprowadzić analizę ideologii, 

jednocześnie stwarzając pozory całkowitej jasności. Dlatego kieruję się bardziej 

wskazówkami Lefebvre’a, które podsumowuje poniższy cytat: 

„Czy w przypadku architektury przenośnikiem, nadawcą sygnału jest struktura 

budynku? Musimy odwrócić ten punkt widzenia. Sygnał pojawia się w ludzkim 

akcie, sygnał ten jest chaotyczny, dramatyczny, emocjonalny, wypełniony 

redundancją i nieprzewidzianymi niespodziankami. To, co zbudowane i 

skonstruowane zapewnia poczucie porządku. (…) Komunikacja nie pokrywa się 

całkowicie z praktyką społeczną; jest tylko jej momentem. Kryterium 

‘czytelności’ czy ‘transparentności’ jest szczególnie zwodnicze, ponieważ ma 

tendencję do redukowania praktyk życiowego doświadczenia.”8  

Choć zgodzić się można, że nie ma nic bez dyskursu, to jednocześnie dyskurs nie jest 

wszystkim. Równie ważne, a w przypadku przestrzeni wręcz decydujące są, nieuświadomione 

i nienazwane użycia, praktyki, domyślne nie-reprezentacje9. Zwyczajowa analiza 

naładowanych politycznie budynków i fragmentów miast niewiele mówi o ideologicznym 

funkcjonowaniu i oddziaływaniu przestrzeni codzienności. Oczywiście z zasady niniejsza 

praca jest pracą dyskursu, dlatego od początku trzeba zastrzec, że obarczona jest ryzykiem 

popadnięcia w podobne paradoksy. Pisanie o przestrzeni i ideologii niekoniecznie oznaczać 

jednak musi osunięcie się na pozycję badania dyskursu jako takiego, przy założeniu, że 

możliwa jest praca teoretyczna pozostawiająca fragmenty niedookreślone, stawiająca tezy, 

rozwiniecie których powoduje reakcje i wymaga spostrzeżeń pozatekstowych. Jest to 

analogiczne do owego architektonicznego słowa, które nie stając się ciałem, pozostaje jedynie 

niespełnioną obietnicą. 

 

 

                                                           
7 B. Jałowiecki, Architektura jako ideologia. Studia Regionalne i Lokalne Nr 3(37) 2009, s. 46. 
8 H. Lefebvre, Toward an Architecture of Enjoyment. Tłum. R. Bononno. Minneapolis, London: University of 
Minnesota Press 2014, s. 53 – 54. 
9 Zob. N. Thrift, Non-Representational Theory. Space, Politics, Affect. London, New York: Routledge 2008. 
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POZA SOCJOLOGIĘ MIASTA 

Nie da się z pełnym przekonaniem umieścić niniejszej pracy w kategorii socjologia miasta, 

choć z pewnością jest ona socjologiczna i dotyczy głównie przestrzeni miejskich. Wynika to z 

kilku przyczyn. Na pierwszą z nich składają się ograniczenia samej tej subdyscypliny. Te z 

kolei wiążą się z jednej strony z przemianami samego przedmiotu badań, a z drugiej, nawet 

gdy przedmiot taki uda się mniej lub bardziej prowizorycznie określić (kultura miejska, 

obszar zurbanizowany, ekonomia polityczna miast, makroregiony, etc.), z koniecznością 

zamknięcia w obrębie określonej tradycji i mierzenia się z problemami jej przynależnymi. Nie 

oznacza to, że odniesienia do charakterystycznych problemów socjologii miasta nie znajdą tu 

swojego miejsca, jednak dla podejmowanej problematyki niezbędne jest wykroczenie poza to, 

co zwykle rozumie się jako tę subdyscyplinę. Warto przy tym mieć na uwadze, że 

„doświadczenie miejskiego życia wydaje się tak wszechogarniające, że ciężko jest określić co 

nie jest domeną socjologii miasta”10, a samo przyjęcie takiej nazwy dla własnej działalności 

„jest co najwyżej wygodną banderą”11. Nawet ograniczając się do polskiego dyskursu 

naukowego o mieście, trudno w pełni zaakceptować obecne w nim pola badawcze. Według 

opisu Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej, można mówić o trzech głównych podejściach polskiej 

socjologii miasta. Są to studia społeczności miejskich, studia z zakresu struktur społeczno-

przestrzennych (związane z nurtem human ecology) oraz studia nad postrzeganiem i 

waloryzacją przestrzeni.12 Według niej wyczerpują one zainteresowania badawcze nie tylko 

socjologii miasta, ale nawet socjologii przestrzeni w Polsce. Wykroczenie poza tak nakreślone 

główne tematy zainteresowań jest konieczne ze względu na punkt wyjścia niniejszej pracy, 

czyli teorię produkcji przestrzeni Lefebvre’a, choć oznacza to raczej przekroczenie, niż 

odrzucenie i negację. 

Kolejnym powodem dystansu do socjologii miasta jest to, nie jest ona wyłączona z procesów 

produkcji przestrzeni. Można wręcz powiedzieć, że jest dobrym przykładem na jeden ze 

sposobów funkcjonowania ideologii w przestrzeni, ponieważ stanowi jeden z możliwych 

dyskursów o niej – dyskurs, który nie pozostaje bez znaczenia dla praktyki tworzenia 

przestrzeni. Socjologiczne dociekania naukowe stanowią często podstawę prowadzonych w 

mieście działań politycznych czy społecznych. Oczywiście kwestia ustalenia 
                                                           
10 M. Savage, A. Warde, K. Ward, Urban Sociology, Capitalism and Modernity. Second Edition, New York: 
Palgrave Macmillan 2003, s. 1. 
11 Tamże, s. 2. 
12 E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Socjologia i geografia w Polsce wobec przestrzeni społecznej – od odrębności 
podejść ku wspólnocie pól i metod badań. W: M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni 
miejskiej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2007, s. 37. 
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odpowiedzialności dyscypliny za prowadzone przy pomocy jej wytworów interwencje nie jest 

rzeczą bezdyskusyjną, tym niemniej w sytuacji, gdy nawet krytyka jest w istocie swoim 

przeciwieństwem, a „zdyscyplinowanie” nauki nie sprzyja prowadzeniu pogłębionych i 

interdyscyplinarnych badań, warto zachowywać ostrożność przy dołączaniu do zdefiniowanej 

tradycji i ograniczonego zakresu analizy. Praca nie ma na celu ustalenia jakiejś, w istocie 

złudnej, pozycji zewnętrznej do istniejących dyskursów oraz próby ich krytyki. Taka 

strategia, przyjęta niegdyś przez Manuela Castellsa13, okazała się nieskuteczna. Chodzi raczej 

o stwierdzenie, iż wyznaczane przez socjologię miasta ramy są zbyt ograniczające, aby dało 

się z pełnym przekonaniem w nie wpisać; są ponadto obarczone dużym ryzykiem. 

Nawiązanie do klasycznie rozumianej socjologii miasta ma więc charakter bardziej 

genetyczny, niż funkcjonalny. 

Ważnym teoretycznym i badawczym kontekstem, w którym ulokować można niniejszą pracę 

są studia miejskie (urban studies), których takie określenie wskazuje na przekroczenie 

ograniczenia dyscyplin i subdyscyplin różnych proweniencji, takich jak filozofia, socjologia, 

psychologia, teoria architektury, ekonomia, studia genderowe i inne. Same studia miejskie są 

przez to swego rodzaju hiperonimem – badaczem lub badaczką studiów miejskich może być 

osoba, która w niewielkim stopniu odnosi się do tradycyjnie pojmowanych problemów miast i 

miejskości. Nie jest to zarzut sam w sobie, raczej uwaga, że także w tym przypadku należy 

być ostrożnym w definiowaniu zakresu własnej działalności i pozycji badawczej. Powstanie 

studiów miejskich określane jest jako efekt przemian współczesnych miast, głównie 

związanych z globalizacją (miasta globalne, przestrzenie przepływów), globalnymi miejskimi 

nierównościami czy wzrostem znaczenia nowych mediów (cyberprzestrzenią)14. 

Paradoksalnie, takie rozszerzenie pola zainteresowania miejskością także może być 

ograniczające, ponieważ z jednej strony określa w sposób arbitralny perspektywę badawczą, a 

z drugiej powoduje implozję i unieważnienie tradycji innych dziedzin, które zajmują się 

miastami i przestrzenią. Nie jest to również rozwiązaniem problemów z określeniem 

przedmiotu badań. Samo umieszczenie badań w kategorii studiów miejskich, a nie socjologii 

miasta lub przestrzeni nie rozwiązuje problemów związanych z określeniem przedmiotu 

analizy – miasta, miejskości, kultury miejskiej, etc. Nie jest też automatycznie 

postdyscyplinarną innowacją. Dlatego też najbliższe mi jest podejście, które w odniesieniu do 

                                                           
13 Zob. M. Castells, Kwestia miejska. Tłum. B. Jałowiecki. Warszawa: PWN 1982. 
14 M. Gottdiener, R. Hutchison, The New Urban Sociology. Third Edition, Boulder: Westview Press 2006, s. 360 – 
368. 
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miejskich teorii i studiów Alan Harding oraz Talja Blokland określają jako „luźne” (relaxed). 

Jak piszą, związane jest ono z tym, iż 

„miejskie teorie są tworzone na dwa sposoby. W pierwszym teorie zajmujące się 

ogólnymi społecznymi procesami są aplikowane – przez ich autorów albo innych 

– do (albo w) miast lub miasteczek. Alternatywnie, teorie wyrastają ze 

specyficznie i celowo dobranych ‘miejskich’ obserwacji. Nie ma powodu jednak, 

aby twierdzić, że teorie drugiego rodzaju będą z zasady bardziej ‘miejskie’, niż te 

pierwsze. (…) są przypadki teoretycznych debat, które brały początek z miejskich 

obserwacji, stając się potem bardziej ogólnymi i uniwersalnymi.”15 

Moje ambiwalentne i nieortodoksyjne podejście do klasyfikowania w ramach socjologii 

miasta czy studiów miejskich ma także źródło w samym przedmiocie pracy, czyli 

przestrzennych i miejskich ideologiach. Wziąwszy pod uwagę wcześniejsze zastrzeżenia do 

istniejących w tym zakresie podejść, przedmiot ten kieruje zainteresowanie nie w stronę 

typowych studiów dotyczących miejskiej problematyki w tradycyjnym sensie, orientuje zaś 

analizę pod względem kwestii, które dotyczą społecznego życia w przestrzeni w ogólnym 

rozumieniu. Sama ideologia, jak zauważa Fredrick Jameson, „nie jest wcale pojęciem 

określonym, ale raczej problematyką, samą w sobie podległą znaczącym historycznym 

przemianom i przewrotom po obu stronach swojej mediującej funkcji”16. Problematyka 

ideologii wyznacza pole badawcze, które daje się odnieść do miast i miejskości, lecz do tych 

tematów nie ogranicza. Stąd też proces wydobycia pewnych teoretycznych rozstrzygnięć w 

dalszej części pracy sięgać będzie do różnorodnych źródeł i tradycji, z oczekiwaniem, że ich 

wzajemne relacje i sprzeczności pozwolą na przybliżenie problematyki ideologii (w) 

przestrzeni.  

Ponadto, jedna z podstawowych kwestii podejmowanych w tej pracy, czyli uprzestrzennienie 

ideologii, choć wynika z obserwacji miejskiego życia oraz funkcjonowania reguł miejskości, 

pozwala na głębszy związek z teorią społeczną w ogóle. Proponowane tu argumenty 

wywiedzione są z refleksji na temat relacji społeczno-przestrzennych. Ich ujęcie i 

dookreślenie wymaga jednak odwołania do teorii, które typowo miejskie nie są, jak choćby 

związanej z ideologią teorii praktyk, mającą uniwersalne znaczenie i wpływ na socjologię i 

studia społeczne czy kulturowe. Mówiąc wprost, uważam, że poszukiwanie wyjaśnień, jakie 
                                                           
15 A. Harding, T. Blokland, Urban Theory. A Critical Introduction to Power, Cities and Urbanism in 21st Century. 
Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE 2014, s. 19. 
16 F. Jameson, The Ideologies of Theory, London-New York: Verso 2008, s. ix. 
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podejmuję w niniejszej pracy, wiąże się niezawodnie z uwzględnieniem pozamiejskich 

kontekstów badawczych.  

W związku z powyższym niniejsza praca będzie próbą uniknięcia tradycyjnych 

dyscyplinarnych i dyscyplinujących podziałów. Można raczej mówić o źródłach, inspiracjach 

i wpływach, niż jednolitej dyscyplinie badawczej. Trudno byłoby określić jedną nazwą 

połączenie między innymi socjologii miasta, studiów miejskich, geografii społecznej, teorii 

krytycznej, teorii ideologii, krytyki architektury, studiów nad utopią, socjologii życia 

codziennego, czy faktycznie kształtujących się dopiero w instytucjonalny sposób socjologii 

architektury lub przestrzeni. 

 

ZWROT PRZESTRZENNY? 

Konieczność sformułowania całościowej teorii przestrzeni, wyartykułowana przez Lefebvre’a 

kilkadziesiąt lat temu17, pozostaje w mocy również dzisiaj. Niniejsza praca jest do pewnego 

stopnia odpowiedzią na to wyzwanie, ponieważ przejmuje wiele ze stworzonych przez niego 

koncepcji w celu ich przetworzenia i dookreślenia, aczkolwiek jest rozwinięciem tylko 

niektórych z nich z socjologicznej perspektywy. Wpisuje się przeto, nie bez zastrzeżeń, w 

prąd teoretyczny zwany często zwrotem przestrzennym (spatial turn). Nieuchronność takiej 

afiliacji jest w dużej mierze oczywista, gdyż to Lefebvre był jednym z głównych myślowych 

inspiratorów zwrotu przestrzennego we współczesnych naukach społecznych i 

humanistycznych, wpływając na podkreślenie znaczenia różnorodnych badań nad przestrzenią 

w ramach socjologii, geografii, studiów kulturowych oraz wielu innych dziedzin. 

Zwrot przestrzenny powinien być jednak, podobnie jak inne ogłaszane naukowe zwroty 

(językowy, kulturowy, pragmatyczny, afektywny, spekulacyjny, etc.), pojmowany raczej jako 

niedokończony projekt18. Najtrafniej określa go podtytuł jednej z książek, która starała się go 

zapoczątkować, czyli „przywrócenie przestrzeni do krytycznej teorii społecznej”19. Jak pisze 

jej autor Edward W. Soja, 

                                                           
17 H. Lefebvre, The Production of Space, s. 1–26. 
18 Zob. E. Soja, Seeking Spatial Justice. Minneapolis, London: University of Minnesota Press 2010, s. 13–17; zob. 
także: B. Warf, S. Arias (red.), The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives. London, New York: Routledge 
2009;  Ł. Stanek, Architektura znowu jako przestrzeń? Uwagi na temat zwrotu przestrzennego. Autoportret 
2(41) 2013, s. 80 – 84. 
19 E. Soja, Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory. New York, London: Verso 
1989. 
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 „przez dwa ostatnie stulecia ontologiczne dyskusje koncentrowały się głównie na 

temporalnych i społecznych charakterystykach ludzkiego istnienia, na czymś, co 

można określić jako egzystencjalne relacje pomiędzy historycznością i 

społecznym wymiarem istnienia, czy – konkretniej – bycia-w-świecie.”20  

 

Tymczasem, „dzisiaj (…) nieodłączna i ogarniająca przestrzenność (spatiality) bycia i 

stawania się zaczyna być doceniana bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, stanowczo wnosząc 

trzeci termin do ontologii ludzkiego istnienia”21. Zwrot przestrzenny niekoniecznie oznacza 

nadawanie priorytetu przestrzeni w analizie historycznych zjawisk społecznych, co mogłoby 

się skończyć pewnego rodzaju fetyszyzacją, czyli pojmowaniem przestrzeni jako jedynego 

lub najwyższego źródła możliwych wyjaśnień. Chodzi raczej o relatywizowanie, zarówno w 

sensie poszukiwania naukowych odpowiedzi poza (wyłącznie) historią lub socjologią, jak też 

w sensie nawiązywania (dialektycznych) relacji pomiędzy tymi sferami życia oraz 

działalności naukowej. Niewątpliwie ostro postawione rozgraniczenie pomiędzy wymiarami 

temporalności oraz przestrzenności służy tu celom strategicznym, czyli wyraźnemu 

podkreśleniu istotności przestrzeni zarówno w ludzkim życiu, jak i w nauce. Zawiera również 

ważne aspekty teoretyczne i metodologiczne. Chodzi bowiem o zaprzeczenie traktowania 

przestrzeni jako danej oraz pojmowania jej jako martwego zbioru rzeczy wytworzonych przez 

ludzi w procesie historycznym. Odwrotnie, zwrot przestrzenny akcentuje rozumienie 

przestrzeni jako aktywnej i plastycznej sfery ludzkiego życia.  

Jeden z prekursorów zwrotu przestrzennego22, Michel Foucault w znanym tekście stwierdził, 

że o ile obsesją XIX wieku była historia, obecna epoka będzie przede wszystkim epoką 

przestrzeni:  

„Znajdujemy się w czasach symultaniczności, w epoce zestawiania, w epoce 

rzeczy bliskich i dalekich, jednego obok drugiego, rozproszonego. Znajdujemy się 

w momencie, kiedy jak sądzę, świat wydaje się nie tyle długą historią rozwijającą 

się w czasie, co siecią łączącą punkty i przecinającą własne poplątane odnogi.”23  

 

                                                           
20 E. Soja, Thirdspace: Expanding the Scope of the Geographical Imagination. W: D. Massey, J. Allen, P. Sarre 
(red.), Human Geography Today. Cambridge, Oxford, Malden: Polity Press 1999, s. 261. 
21 Tamże, s. 262. 
22 Zob. E Soja, Postmodern Geographies. 
23 M. Foucault, Inne przestrzenie. Tłum. A. Rejniak-Majewska. Teksty Drugie 6/2005, s. 117. 
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Tym niemniej stopień trudności akceptacji zwrotu przestrzennego oraz kwestię konieczności 

powracania do stawianych przez niego wyzwań teoretycznych obrazują problemy z pełnym 

włączeniem przestrzeni, relacyjności czy symultaniczności, które były udziałem także 

Foucaulta24. Proste dołączenie metafor przestrzennych do opisu zjawisk społecznych i 

historycznych jest co najwyżej próbą zostawiania dyskursywnych wskazówek zmiany 

podejścia, nie jest jednak w żadnej mierze wystarczające. Także próby radzenia sobie z 

ogólnie rozumianym zwrotem przestrzennym poprzez użycie rozmaitych podejść mających 

przestrzenny wymiar oraz odnoszących się do możliwości badań empirycznych są wyjątkowo 

skomplikowane25. Konsekwencją tego dla niniejszej pracy w kontekście zwrotu 

przestrzennego jest to, iż stanowi ona podjęcie tematyki przestrzeni miasta w ogólnym 

znaczeniu oraz powrót do konstruowania teorii przestrzeni, w takim sensie, jak rozumiał to 

Lefebvre.  

Aby zwrot przestrzenny, czy – szerzej – docenienie roli przestrzeni w naukach społecznych 

nie przemieniło się w ową karykaturalną fetyszyzację przestrzeni i stawiania jej w 

niemożliwej do spełnienia roli przyczyny jak i skutku wszelkich ludzkich działań i 

wytworów, należy ją nie tyle dokładnie opisać i zdefiniować, co raczej umiejscowić w 

relacjach, określić jej wpływy i zależności. Tego rodzaju próbą było podkreślane przez 

Davida Harvey’a twierdzenie, że mówić należy raczej o czasoprzestrzeni (time-space). Jest to 

wyraźne w jego koncepcji kompresji czasoprzestrzennej (time-space compression), która 

według niego charakteryzuje obecną formę rozwoju kapitalizmu i oznacza jednoczesne 

przyspieszenie tempa życia i zanikanie barier przestrzennych zmuszające do 

przeformułowania rozumienia świata26. Jakkolwiek w niniejszej pracy kwestie 

odpowiedniego ujęcia relacji czasoprzestrzennych nie będą szerzej podejmowane, a 

przynajmniej nie wprost, warto mieć na uwadze także ten kontekst analizy przestrzeni oraz 

toczące się debaty, aby nie popaść w nieuprawnione uprzywilejowanie jednego z tych 

wymiarów ludzkiego życia.  

Wprowadzenie wątków przestrzennych do nauk społecznych jest nie tylko niedokończonym 

projektem, ale również wyzwaniem. Wiąże się ono z postulatem fundamentalnej zmiany, 

                                                           
24 Zob. np. R. West-Pavlov, Space in Theory. Kristeva, Foucault, Deleuze. Amsterdam, New York: Rodopi 2009, s. 
143–168. 
25 Zob. B. Jessop, N. Brenner, M. Jones, Theorizing Sociospatial Relations. Environment and Planning D: Society 
and Space 2008 vol. 26, s. 389–401. 
26 D. Harvey, The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge, 
Oxford: Blackwell Publishing 1992, s. 240. 
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wymagającej skonstruowania nie tylko nowych koncepcji i perspektyw, lecz być może także 

stworzenia samego języka, podkreślającego upoważnienie postulowanego przetasowania27. 

Pisanie o mieście i produkcji miejskiej przestrzeni jest wyjątkowo trudne, ponieważ 

obarczone jest „podstawowym paradoksem”, polegającym na tym, iż „starając się zrozumieć i 

wyjaśnić produkcję przestrzeni (…) krytyczni teoretycy prawie nieuchronnie wpadają w (…) 

rodzaj abstrakcyjnej, wyobrażonej reprezentacji przestrzeni.”28 Perspektywa przestrzenna 

wprowadza komplikacje do tego, co wydawało się zrozumiałe, inicjuje wyobrażenia 

odwołujące się do niewyraźnie określonej symultaniczności, łączy rzeczy, które trwały 

dotychczas w bezpiecznym oddaleniu, zamazuje linearne relacje, każe mówić nie tylko o 

strukturze, lecz postrzępionej sieci. Ideologia w zetknięciu z przestrzenią również przestaje 

przynależeć jedynie do porządku wyobrażeń i dyskursu. Mówienie o ideologiach w 

przestrzeni, zwłaszcza przestrzeni miejskiej, oznacza uwrażliwienie na nieoczywistość, 

umożliwia pokazywanie wzajemnych poziomych relacji pomiędzy tymi wymiarami tam, 

gdzie wcześniej istniały oddzielone od siebie idee i rzeczy. Nie ma czystej ideologii (w) 

myśli, tak samo jak nie ma czystej nieideologicznej przestrzeni.  

W tym kontekście warto też wspomnieć o jeszcze innych odniesieniach, które wpływają na 

niniejszą pracę, mianowicie o próbach teoretyzowania i badania materialności w kontekście 

społecznym. Chodzi tu głównie teorię aktora-sieci29, płaską ontologię (flat ontology)30 czy 

ontologię zorientowaną na obiekty (object oriented ontology – OOO)31. Rzecz jasna, ilość i 

istotność różnic pomiędzy proponowaną tu analizą ideologii w przestrzeni oraz jej społecznej 

produkcji a powyższymi podejściami, których konsekwencją miałoby być całościowe 

przeorganizowanie nie tylko nauki, ale samego życia ludzkiego i nie tylko, jest nie do 

zlekceważenia. Ich omówienie samo w sobie wymagałoby oddzielnych studiów. Dlatego 

inspiracja ta ma raczej charakter podskórny, wyrażający się w inspiracji i dążeniu do 

pomyślenia relacji społeczno-przestrzennych w sposób, który nie musi prowadzić do 

                                                           
27 Do pewnego stopnia za taką próbę mogą być uznane dzieła Gillesa Deleuze’a oraz Felixa Guattari’ego, 
zwłaszcza ich A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizofrenia (tłum. B. Massumi. Minneapolis, London: 
University of Minnesota Press 2005.) Zob także: West-Pavlov, dz. cyt. s. 169 – 246. 
28 A. Merrifield, Between Process and Individuation: Translating Metaphors and Narratives of Urban Space. 
Antipode 29(4) 1997, s. 421. 
29 Np. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Tłum. A. Derra, K. 
Abriszewski. Kraków: Universitas 2010; B. Latour, Polityka natury. Tłum. A. Czarnacka. Warszawa: 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2009. 
30 L. R. Bryant, The Democracy of Objects. Ann Arbor: Open Humanities Press 2011. 
31 L. R. Bryant, N. Srnicek, G. Harman (red.), The Speculative Turn. Continental Materialism and Realism. 
Melbourne: re.press 2011. 
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socjologizacji32, co – mam nadzieję – będzie zauważalne w przypadku samej koncepcji 

ideologii. Inaczej mówiąc, jest to uznanie nie tylko, że materialność jest społeczna, lecz także, 

że społeczeństwo jest materialne, bez określenia ontologicznej i w konsekwencji moralnej 

przewagi którejkolwiek z tych kategorii. To, że tak zarysowana inspiracja jest bardzo 

problematyczna wyraża się nie tylko w tym, że nie będzie tu zastosowany słownik 

przynależny ANT czy płaskiej ontologii, zrywający z (nie)nowoczesną Konstytucją33, 

pozornie ignorujący zaś przy tym aktorów nie-ludzkich. Powodem tego jest też fakt, że 

nastąpić by musiał proces żmudnej negocjacji pomiędzy wspomnianymi podejściami a tym, 

prezentowanym w niniejszej pracy, niewykluczone zresztą, że z zaskakującymi rezultatami. 

Przykładowo, mogło by się okazać, że samo pojecie przestrzeni, definiowane nawet bardzo 

otwarcie, domaga się przeformułowania, ponieważ sam fakt istnienia przestrzeni mógłby być 

pojmowany jako problematyczny. Dlatego powyższe inspiracje służą raczej jako kontekst, 

umożliwiający dialektyczną pracę podjętą w niniejszym opracowaniu, zostawienie 

zewnętrznego przedpola oraz ustalenie eksterytorialnych punktów odniesienia, które 

pozwalają na bardziej radykalne rozumienie społeczeństwa i materialności, niż przyjęte 

przeze mnie. Mimo wszystko, twierdzenia o społecznej przestrzeni kierują w stronę uznania 

ludzi jako głównych aktorów i autorów ideologicznej pracy. Wspominam o tych teoriach 

także ze względu na to, iż opisywana w jednym z dalszych rozdziałów francuska socjologia 

pragmatyczna jest silnie naznaczona wpływem Bruno Latoura, pozostając z jego pracami w 

mniej lub bardziej jawnej dyskusji i negocjacji. 

 

PODEJŚCIE IDEOLOGICZNE – PRZYKŁAD 

Próby analizy ideologii w przestrzeni nie są najłatwiejszym zadaniem, więc formułowane są 

wprost stosunkowo rzadko. Tego rodzaju próbą jest książka Krzysztofa Nawratka „Ideologie 

w przestrzeni. Próby demistyfikacji”34. Warto szerzej odnieść się do niej nie tylko dlatego, że 

jej wyraźnym zamiarem było otwarcie pola dyskusji o wpływie ideologii na architekturę, 

przez co stanowi ona do pewnego stopnia teoretyczny kontekst i częściową inspirację 

niniejszej pracy, ale także ponieważ poprzez swoje niedoskonałości zwraca uwagę na 

skomplikowaną materię badań. Jak wiadomo, „teoretyczne problemy, o ile są prawdziwie 

                                                           
32 B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej. Tłum. M. Gdula. Warszawa: 
Oficyna Naukowa 2011, s. 97. 
33 Tamże. 
34 K. Nawratek, Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji. Kraków: Universitas 2005. 
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teoretyczne, nie mogą być w sensie ścisłym rozwiązane: mogą być jedynie przekroczone, a to 

nie to samo”35. Dlatego moim celem w tym krótkim omówieniu nie jest sama krytyka 

wewnętrznych napięć i niejasności, które książka Nawratka zawiera, a które on sam niekiedy 

wyraźnie wskazuje. Chodzi raczej o nawiązanie do specyficznego rozumienia ideologii w 

przestrzeni, które w pewnej mierze stanowi punkt wyjścia także dla niniejszych rozważań, a 

także wskazanie możliwości pełniejszej analizy, która znajdzie dalej swoje rozwinięcie. 

Warto jednak na początku zaznaczyć, że ideologie w tej książce, choć poddane krytycznej 

analizie, są ujmowane pozytywnie – nie w sensie etycznym czy moralnym, ale 

funkcjonalnym. Nawratek opisuje historyczne i współczesne działanie ideologii w 

architekturze, przypisując im ważną rolę w kształtowaniu miast. Jest to istotne w kontekście 

jego późniejszych prób konstruowania równie pozytywnej ideologii urbanizmu36, w której 

miasto rozumiane jest jako byt polityczny37. Inaczej mówiąc, nie chodzi mu tylko o badanie 

wpływów zewnętrznych ideologii politycznych na materialny wymiar miasta, ale także o 

sformułowanie miejskiego programu, w którym jakaś forma ideologicznej przestrzeni 

(publicznej? demokratycznej?) odgrywa istotną rolę. Wynika to z jego tezy, iż  

„to, co dzieje się we współczesnych miastach, nie dotyczy jedynie przekształceń 

ich fizycznego kształtu, nie dotyczy ich infrastruktury, nie dotyczy nawet 

przestrzeni. Tym, co wydaje (…) się najciekawsze, tym, co odkształca przestrzeń, 

tym, co deformuje, co jest siłą sprawczą powstawania – lub nie – infrastruktury, 

są ideologie reżimów zarządzających miastami.”38  

Jest to do pewnego stopnia wyciągnięcie wniosków z wcześniejszej pracy, która uznaje, że 

„tylko silna ideologia, często autorytarna, jest w stanie zaznaczyć się w architekturze w 

sposób wyraźny i jednoznaczny.”39 Taką ideologią może być samo miasto, pod warunkiem, 

że uznane zostanie nie tylko jako społeczny czy materialny efekt działań ideologii i władzy, 

lecz jako projekt wyznaczany przez i określający polityczne działanie.  

Podstawowy problem, który dotyczy zarówno urbanistycznej ideologii, jak i miasta – idei 

politycznej, jest związany z przyjętym przez Nawratka rozumieniem ideologii. Korzystając ze 

                                                           
35 E. Laclau, Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism – Fascism – Populism. London: NLB 1997, s. 62. 
36 K. Nawratek, Urbanizm jako ideologia. Kultura miasta. Miasto w kulturze 1(1) 2008, s. 2 – 4. 
37 K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja Ha!art 2008. 
38 K. Nawratek, Urbanizm jako ideologia, s. 4. 
39 K. Nawratek, Ideologie w przestrzeni, s. 197. Zob. także: K. Nawratek, Urban Landscape and the Postsocialist 
City. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 14(3) 2012. 
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słownikowej definicji, kojarzy on ją jednoznacznie z ideologiami politycznymi, czyli tymi, 

które dają się znaleźć w programach politycznych partii czy manifestach instytucjonalnej 

władzy. Jak wskazywałem wcześniej, jest to wygodny sposób, pozwalający na wykorzystanie 

wprost formułowanych dyskursów o władzy i przestrzeni, aby owe właśnie dyskursy znaleźć 

w materialnej sferze architektury. Większa część książki jest tego rodzaju łączeniem 

historycznych i współczesnych przykładów reżimów politycznych z tworzoną przez nie 

architekturą. Zawiera także próbę swego rodzaju moralnej oceny, konstruowanej za pomocą 

kategorii przestrzeni „totalitarnej” i „demokratycznej” w odniesieniu do formy i skali obiektu 

architektonicznego oraz organizacji przestrzeni, a także usiłuje określić „współczynnik 

demokracji”40. Ustalenie wartości każdej z określonych cech w przywoływanych przykładach 

budynków i przestrzeni było wyborem subiektywnym, opartym wyłącznie o wymienione 

powyżej kryteria i może być łatwo kwestionowane. Jest to metoda w zasadzie bezużyteczna 

dla niniejszych rozważań, choć nie ze względu na tę subiektywność (inne odczytania i 

wartościowania tych samych przykładów mogłyby dać interesujące wyniki). Chodzi raczej o 

to, że mimo zastrzeżeń autora, analiza taka jest w istocie „czytaniem architektury”, 

usiłowaniem prostego wynajdywania form przestrzennych odpowiednich dla danej ideologii 

politycznej. Jest to częściowo zgodne z celem przywolywanej pracy, czyli „odczytywaniem 

architektury i przestrzeni jako narzędzia, którym posługują się autorzy (?) lub/i inwestorzy, by 

nami manipulować”41, nie pozwala to jednak choćby na przybliżenie się do zrozumienia tego, 

jak „ideologie polityczne stanowią istotny czynnik wpływający na architekturę”42, co w 

istocie można by uznać za „próbę demistyfikacji”.  

Inaczej mówiąc, złożone ćwiczenia z odgadywania ideologii w przestrzeni pozwalają co 

najwyżej na przybliżenie konkretnych, choć domniemanych, oddziaływań władzy na 

tworzenie architektury, lecz nie składają się na odpowiedź o istotność przestrzeni dla władzy, 

czy też społeczne i polityczne funkcje ideologii w przestrzeni. Tego rodzaju analiza 

architektury, mająca na celu znalezienie ideologii jest w zasadzie tautologiczna, co wynika w 

dużej mierze z utożsamienia ideologii z ideologią polityczną. „Demistyfikacja” ideologii 

politycznej w przestrzeni, wbrew intencjom autora, który wprost stwierdza, iż nie wierzy w 

„neutralną ideologicznie architekturę, ani tym bardziej urbanistykę”43 oraz kilkukrotnie (i na 

różne sposoby) stara się określić własną pozycję, implikuje mimo wszystko poszukiwania 

                                                           
40 K. Nawratek, Ideologie w przestrzeni, s. 16. 
41 Tamże, s. 22 
42 Tamże. 
43 Tamże, s. 196. 
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nie-ideologiczności i znacznie utrudnia możliwość sformułowania własnej „silnej ideologii” 

(urbanizmu?). Wynika to z faktu, iż ideologie tak rozumiane są wobec przestrzeni, miasta i 

architektury zewnętrzne, wręcz narzucone w celu społecznej manipulacji.  

Aby nie poprzestać na krytyce, rozwiązaniem powyższego paradoksu jest sformułowanie 

ideologii, mogącej poprzez tworzenie własnej przestrzeni, konkurować z tradycyjnymi 

ideologiami politycznymi władzy. Jednak ideologia taka, aby być skuteczną, musiałaby być 

równie zewnętrzna wobec miasta, nie wynikająca z przestrzeni czy architektury, ich lokalnych 

oddziaływań czy napięć, lecz dopiero w dalszej kolejności prowadząca do materializacji 

własnych postulatów. Uznanie ideologii jako powszechnej, nie tylko w rozumieniu 

politycznym, a także zasadniczej ideologiczności przestrzeni może być istotną korektą 

perspektywy Nawratka, ponieważ pozwala na nowe ustalenie ideologicznych i politycznych 

granic, mieszanie się ideologii między sobą oraz nieoczywiste rozumienie materialności 

ideologii, która nigdy nie jest „czysta”, nie daje się wprost połączyć z jakimś rodzajem 

politycznego dyskursu władzy. Na taką możliwość wskazuje poniekąd sam Nawratek we 

fragmentach poświęconych użytkowaniu przestrzeni oraz przestrzeniom publicznym, które 

niejako rozbijają schematyczność rozumienia wpływu ideologii na przestrzeń, pomimo tego, 

że także do nich stosuje on tę samą metodę ustalania „demokratyczności”. 

Książka Nawratka jest takim opisem działania ideologii politycznych w przestrzeni, który 

wskazuje, że ich funkcjonowanie opiera się na architektonicznym kłamstwie, a jedyną 

możliwością jej sprawdzenia jest społeczny odbiór (użytkowanie przestrzeni). Powoduje to 

jednakże, iż niemal wykluczona zostaje możliwość przeprowadzenia krytyki ideologii. Jej 

funkcjonowanie jest z jednej strony uzależnione od intencji władz (lub innych 

„manipulatorów”), którzy narzucają nie tylko sposób użycia przestrzeni, lecz także faktyczny 

zbiór odbiorców, a z drugiej i w związku z tym, nie pozostawia możliwości przełamania 

tychże intencji przez użytkowników lub użytkowniczki. Zaklęta w określonej skali, formie i 

organizacji przestrzeni ideologia jest silna z zasady, a możliwość jej krytyki zależy od 

jakiegoś neutralnego i nieokreślonego odbiorcy. Takiej wymowy analizy nie zmienia jeden z 

końcowych wniosków Nawratka, który stwierdza, iż „efekty wpływu ideologii politycznej na 

architekturę nie są w pełni efektami pożądanymi przez ‘posiadaczy’ tejże ideologii, być może 

dlatego, że nigdy nie jest ona zamkniętą, skończoną całością”44. Jeśli potraktować to 

stwierdzenie zgodnie z dialektycznym i dekonstruktywistycznym duchem książki, jest to 

                                                           
44 Tamże, s. 205 – 206. 
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wezwanie do uwzględnienia w analizie ideologii w przestrzeni nie tylko dyskursu i 

architektury, lecz również kwestii takich jak praktyki społeczne w przestrzeni czy 

wielopoziomowe rozumienie materialności przestrzeni miejskich, zawierające na przykład 

materialnie ustabilizowane relacje władzy oraz ich skomplikowany wpływ na ludzi. Jak 

pokazuje Nawratek w części „empirycznej” swojej pracy, funkcjonowanie ideologii w 

przestrzeni, rozumianej jak najbardziej konkretnie i materialnie (plac, ulica), jest bardzo 

skomplikowane, tym niemniej powinno być analizowane jako równie ważne, co „budowanie 

ideologii” przez władze. Książka ta uwidacznia także, iż poszukiwanie ideologii w przestrzeni 

nie powinno odnosić się do analizy wyłącznie tych dwóch aspektów, należy raczej rozważyć 

same ideologiczne warunki powstawania obiektów materialnych i określonych oczekiwań 

wobec społeczeństwa tudzież ich wzajemne oddziaływania – coś, co można by nazwać 

ideologicznymi wymiarami tejże relacji.  

Komplikacje właściwości ideologicznych przestrzeni, które mogą być nauką wyciągniętą z 

omawianej powyżej książki wskazują na możliwość wielości perspektyw przy omawianiu 

tych kwestii. Można to ująć jako poszukiwanie rozmaitych punktów wyjścia, które zapewnią 

powodzenie analizy oraz jednocześnie ustalą granice pola poszukiwań. Są to strategie 

analityczne niekoniecznie związane z koniecznością faworyzowania dyskursu, choć takie są 

zapewne stosowane najpowszechniej. Wyjść można przykładowo od analiz pism 

teoretycznych architektów, aby pokazywać, na ile ich spisane idee realizowane są w 

materialnej przestrzeni lub dlaczego nie są całkowicie. Można też próbować analizy 

estetycznej obiektów i fragmentów przestrzeni. Można również badać polityki publiczne, 

które przekładają się na decyzje lokalizacyjne inwestycji budowlanych oraz różnego rodzaju 

realizacje projektów architektonicznych. Liczne są badania użytkowników przestrzeni, 

pytanie o ich przekonania i samopoczucie w związku z jakimś budynkiem czy placem, 

poszukiwanie stopnia zapewnienia „ludzkiej skali” czy łączenie faworyzowania bądź 

dyskryminowania różnych grup społecznych w danej przestrzeni oraz poszukiwania 

politycznych uzasadnień tegoż. Można także opierać się na argumentach technologicznych, 

pokazując, jak życie ludzi zmieniło się po odkryciu jakiegoś materiału (np. żelbetonu) czy 

sposobu urządzania przestrzeni (np. windy). Uzasadnienia takie są równie odkrywcze, co te 

oparte na topografii czy cechach klimatycznych poszczególnych lokalizacji. Podobnie jest z 

łączeniem powodzenia miast z czynnikami ekonomicznymi, niezależnie czy uznamy je za 

naturalną „ostateczną instancję” czy też bardziej jako zmienną ekonomię polityczną. Są to 

niewątpliwie perspektywy interesujące i przynoszące wiele informacji o związkach 



25 
 

społeczno-przestrzennych, mają one zresztą znaczenie również dla niniejszej pracy. 

Problemem jest jednak ich szczegółowość i jednostkowość, która w istotny sposób ogranicza 

możliwość ich wzajemnego połączenia. Być może połączenie takie nie jest w ogóle zasadne? 

Tak jest, jeśli za wystarczające uzna się pozostawanie na poziomie fragmentarycznych 

uzasadnień, prawdziwych i weryfikowalnych na wyraźnie zdefiniowanym obszarze, lecz 

ignorujących możliwość różnorodności w ramach totalności – naddeterminacji i systemowych 

połączeń pomiędzy różnymi aspektami, które ostatecznie decydują o rozmaitych 

charakterystykach przestrzeni. Jeśli weźmie się pod uwagę, że na powstanie pojedynczego 

budynku czy – ogólniej – jakiegokolwiek obiektu materialnego w przestrzeni oraz późniejsze 

jego „istnienie” wpływ mają wielopoziomowe, bardzo złożone procesy i różnorodni aktorzy, 

nie jest słuszne przypisywać tylko jednemu z nich istotną rolę wyjaśniającą. Należy raczej 

rozważyć charakter relacji między nimi, który nie tylko zmienia je i ich samych, ale także 

skutkuje społecznym procesem materializacji – społeczną produkcją przestrzeni. Będę starał 

się pokazać, że pojęcie ideologii, użyte do analizy, może być przydatne o tyle, że pozwala na 

taką charakterystykę, dodatkowo umożliwiając zamazanie granic pomiędzy, czy też 

połączenie takich ogólnych kategorii jak społeczeństwo – materialność czy podmiot – obiekt 

poprzez zwrócenie uwagi na użycie, a mówiąc ściślej, funkcjonowanie i praktykowanie 

ideologii w przestrzeni.  

Choć teoria ideologii45 nie będzie w szerzej przywołana w tej pracy, niektóre z obecnych w 

jej ramach odniesień do przestrzeni zostaną tu poruszone. Ustalenie relacji wpływać będzie na 

obie jej części składowe, trzeba więc zdawać sobie sprawę, że wynikiem pracy powinno być 

nie tylko zideologizowanie przestrzeni, ale także uprzestrzennienie ideologii. Ponieważ 

niniejsza praca najbliższa jest socjologii, w tym, że odwołuje się do dokonań tej nauki oraz 

dotyczy społeczeństwa, zagadnienia filozoficzne zostaną przywołane o tyle, o ile konieczne to 

będzie do wyjaśnienia poruszanych zagadnień. Podobnie jest ze związanym z pojęciem 

ideologii marksizmem. Odwołania do tej tradycji są dla mnie interesujące tylko w kontekście 

ich przydatności do scharakteryzowania przywoływanych autorów oraz tego, co da się 

odnieść do relacji społeczno-przestrzennych. 

 

 
                                                           
45 Zob. omówienie np. w: J. M. Decker, Ideology. Houndmills, New York: Palgrave Macmillan 2004. T. Eagleton, 
Ideology. An Introduction. London, New York: Verso 1991; D. Hawkes, Ideology. London, New York: Routledge 
1996; J. Rehmann, Theories of Ideology. The Powers of Alienation and Subjection. Leiden, Boston: Brill 2013. 
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MIEJSKOŚĆ IDEOLOGII 

Pomimo, że nakreślone powyżej cele i tematyka pracy odwołują się do przestrzeni, zgodnie z 

tytułem będę miał na uwadze głównie przestrzeń miejską. Jest tak z dwóch powodów. Po 

pierwsze, choć procesy społecznej produkcji przestrzeni nie dotyczą wyłącznie miast, w 

niniejszej pracy odniesione zostaną one głównie do nich. To miasta dają najwięcej 

możliwości obserwacji i analizy ideologii w przestrzeni, choćby ze względu na fakt swojego 

wyjątkowego skomplikowania, zawierającego zarówno procesy polityczne, społeczne, 

ekonomiczne czy kulturowe, żeby poprzestać na tak ogólnej charakteryzacji. To typowo 

miejskie relacje pomiędzy ludźmi i rzeczami, zapośredniczone ideologicznie, stanowią 

jednocześnie najlepiej dostępny oraz najbardziej złożony przedmiot dociekań. Po drugie, o ile 

trudno byłoby znaleźć przykłady określonych ideologii dotyczących przestrzeni w ogóle, o 

tyle pojawiają się coraz to nowe ideologiczne wyobrażenia, czasem w jakimś stopniu 

materializowane i praktykowane, które odnoszą się do miast. Pomimo, że nadużywane 

obecnie w rytualny sposób stwierdzenie o stopniu globalnej urbanizacji nie są specjalnie 

przydatne w wyjaśnieniu czegokolwiek, istotnie można mówić nie tylko o epoce przestrzeni, 

ale także o erze miast. Miasta skupiają nie tylko władzę i ekonomiczną siłę, stanowią także 

niejako mentalne (hiper)obiekty46, które nie tylko koncentrują starania wielu aktorów, ale 

także determinują polityki i praktyki ludzi oraz materialne aranżacje. Miejska rewolucja, którą 

przepowiadał Lefebvre, już nadeszła, choć nie w formie, jaką postulował47. Przykładem tego, 

iż ideologia odnosi się do miast są wszelkiego rodzaju quasi-utopie, takie jak zielone miasto 

(green city)48, pojętne miasto (smart city)49, miasto dla pieszych (walkable city)50, 

zrównoważone miasto (sustainable city)51, kreatywne miasto (creative city)52, etc. Propozycje 

te świadczą nie tylko o potrzebie miejskich zmian, lecz także o istotności ideologicznych 

zmagań, jakich polem stają się miasta. Związane z tymi przykładami rozumienie miejskich 

ideologii, choć potencjalnie użyteczne, nie zostanie w pełni użyte w tej pracy. Nie interesuje 

mnie szerzej analiza konkretnych przejawów tak nakreślonych ideologii miejskich w 
                                                           
46 Por. T. Morton, The Ecological Thought. Cambridge, London: Harvard University Press 2010. 
47 H. Lefebvre, The Urban Revolution. Tłum. R. Bononno. Minneapolis, London: University of Minnesota Press 
2003. 
48 M. E. Kahn, Green Cities. Urban Growth and Environment. Washington: Brookings Institution Press 2006. 
49 P. Budde, Smart Cities of Tomorrow. W: S. T. Rassia, P. M. Pardalos (red.) Cities for Smart Environmental and 
Energy Futures. Impacts on Architecture and Technology. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer 
2014, s. 9 – 20. 
50 J. Speck, Walkable City. How Downtown Can Save America, One Step at a Time. New York: North Point Press 
2012. 
51 P. Newman, I. Jennings, Cities as Sustainable Ecosystems. Principles and Practices. Washington, Covelo, 
London: Island Press 2008. 
52 C. Landry, Kreatywne miasto. Tłum. O. Siara. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2013. 
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materialnym i społecznym aspekcie, gdyż w istocie nie różniłoby się to bardzo od prób 

dyskursywnego dekonstruowania architektury. Czy rzeczą bardzo skomplikowaną byłoby 

znalezienie przejawów „uprzyjemniania” przestrzeni w związku z opisywanymi zagrożeniami 

ekologicznymi czy wprowadzania nowych technologii do obsługi populacji miast, bo 

pojawiły się umożliwiające to środki? Chodzi raczej o przybliżenie problematyki działania 

ideologii w społecznym procesie produkcji przestrzeni, czy inaczej rzecz ujmując, określenie 

pewnej właściwości przestrzeni, którą określić można jako ideologiczność oraz jej materialne 

i społeczne konsekwencje. Nie odnosi się to do próby konstrukcji teoretycznego schematu, w 

którym ideologiczność jest podstawowym warunkiem powstawania ideologii, ponieważ to 

również wiązałoby się to z poszukiwaniem pozycji pozaideologicznej53, co jest sprzeczne z 

prezentowaną przeze mnie analizą. Miasto stanowi społeczno-przestrzenny obiekt, który 

charakteryzuje zagęszczenie ideologii, co pozwala na ich łatwiejsze uchwycenie. To 

dostarczane przez miejską rzeczywistość przykłady składają się na obraz ideologicznej 

przestrzeni. Utopie i dystopie, postsocjalistyczne transformacje i przedmioty, ruchy miejskie i 

architektura, do których to zjawisk i rzeczy odwołuję się w rozdziałach tej pracy są 

przynależne miastu. W sferze konceptualnej, gdy mowa o ideologicznej przestrzeni, praktyce 

codzienności, konstruowaniu pozycji krytycznych, wykorzystaniu lokalizacji jako zasobu 

oporu, mowa również o mieście – tym czym jest i co stanowi o jego istocie i wyjątkowości w 

procesie produkcji przestrzeni. 

 

STRUKTURA PRACY 

W tym miejscu, na końcu wprowadzenia, postaram się nakreślić sposób, w jaki 

zaprojektowana jest niniejsza praca. Wyjaśnię także wstępnie nieoczywisty na pierwszy rzut 

oka wybór trzech głównych autorów, których teorie posłużyły mi do konstrukcji 

argumentacji. Zostanie to zaprezentowane w dwojaki sposób. Najpierw scharakteryzowana 

będzie pokrótce zawartość poszczególnych rozdziałów. Choć jest to częsty zabieg, w 

przypadku niniejszej pracy jest niewystarczający, ze względu na to, iż ona sama zbudowana 

jest na zasadzie relacyjnej. Mówiąc metaforycznie, opis rozdziałów może służyć jako swego 

rodzaju plan budynku, pozwalający zorientować się, gdzie znajdują się poszczególne 

pomieszczenia. Jednak sam plan nie wystarczy, żeby pokazać funkcjonowanie budynku; 

                                                           
53 Por. I. MacKenzie, Idea, Event, Ideology. W: S. Malešević, I. MacKenzie (red.) Ideology After Poststructuralism. 
London, Sterling: Pluto Press 2002, s. 11 – 27. 
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potrzebne jest jeszcze wskazanie możliwych kierunków i punktów przejścia pomiędzy 

pomieszczeniami. Dlatego w dalszej części szkicuję coś na wzór instrukcji ich użytkowania. 

Jest to uzasadnione faktem, iż pozornie oddzielone od siebie rozdziały połączone są 

przemyślaną relacyjną strukturą. Wskażę również najważniejsze elementy pracy, rozwijane 

dalej w rozdziałach, zrozumiały powinien stać się także dobór kluczowych autorów i 

przykładów. Będąc odpowiedzialnym nie tylko za stworzenie planu, ale – do pewnego stopnia 

– także późniejsze wykorzystanie pracy, postanowiłem dokonać takiego rozróżnienia. 

Rozdział pierwszy rozpoczynam krótką prezentacją oryginalnej teorii Lefebvre’a, 

zarysowując również konteksty, które składają się na jej zróżnicowane rozumienie i 

zastosowanie. Chociaż jest to dalekie od kompleksowego omówienia, uznałem, że ze względu 

na jej relatywną nieobecność w polskim dyskursie o przestrzeni konieczne jest jej 

przybliżenie. Pozwala to zarazem na określenie pozycji tej pracy w stosunku do innych 

interpretacji tej teorii. Dalej skupiam się na podkreśleniu tych wątków przestrzennej teorii 

Lefebvre’a, które mają znaczenie dla celów niniejszej pracy, ponieważ odnoszą się do 

rozumienia tworzenia przestrzennych ideologii. Przywołanie w tym rozdziale teorii ideologii 

Louisa Althussera ma za zadanie pokazać, iż – mówiąc w znacznym skrócie – istniejące u 

Lefebvre’a podejście do ideologii nie zrywa wbrew pozorom całkowicie z obecnym w nurcie 

marksistowskim jej rozumieniem i w związku z tym domaga się dalszego rozwinięcia. 

Althusser jest o tyle istotny, iż zapewnia możliwość zbudowania relacji z dwoma pozostałymi 

teoretycznymi rozdziałami.  

Rozdział drugi stanowi zarazem przejście od ogólności teorii Lefebvre’a do teorii praktyk 

Bourdieu, którym poświęcony jest rozdział trzeci, jak też prezentację argumentów przeciwko 

strukturalnemu myśleniu o przestrzeni. Poprzez zestawienie utopii z ideologią staram się w 

nim pokazać, że ta druga, odpowiednio zreinterpretowana, posiada większy potencjał 

naukowy i krytyczny. Przywołanie utopii i dystopii obrazuje zasadność podtrzymania 

relacyjnego myślenia zaproponowanego przez Lefebvre’a w jego triadzie przestrzennej. W 

części rozdziału krytycznie odnoszę się do przykładów swego rodzaju utopijnego myślenia 

strukturą, ograniczającego zastosowanie analizy ideologii. Przejście od utopii poprzez 

instytucję do praktyki pokazuje, iż to ta ostatnia winna stanowić jeden z kluczowych 

momentów przejścia pomiędzy społeczeństwem a przestrzenią, zwłaszcza przy uwzględnieniu 

praktycznego i materialnego charakteru ideologii, której jest istotnym elementem. 
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W rozdziale trzecim prezentuję drugą ważną podstawę teoretyczną niniejszej pracy, czyli 

teorię socjologiczną Bourdieu. Ponieważ zaliczyć go można już do klasyków myśli 

społecznej i nie jest niezbędne wprowadzenie do jego teorii, zajmuje się od razu jej 

ulokowaniem w kontekście niniejszej pracy. Rozdział rozpoczyna kilka uwag o zasadności 

zestawienia Bourdieu z Lefebvrem, ponieważ nie jest to powszechna strategia. Odnosząc się 

do wybranych elementów teorii społecznej tego pierwszego, staram się zreinterpretować je w 

celu lepszego użycia do analizy ideologii w przestrzeni. Jest to zadanie dość skomplikowane 

ze względu na fakt, iż Bourdieu z rozmysłem posługiwał się metaforami przestrzennymi w 

swoich pracach socjologicznych. Proponuję jednak zrozumieć je poprzez przestrzenność 

rozumianą w nieco inny sposób, w odniesieniu do teorii produkcji przestrzeni. Pozwala to na 

porównanie przestrzeni do pojęcia doksy oraz sformułowanie koncepcji przemocy 

przestrzennej. Myśl Bourdieu jest też istotna ze względu na jego zainteresowanie kwestiami 

ideologii w praktycznej i materialnej perspektywie (co lokuje go w sąsiedztwie Althussera), 

jak też w kontekście próby stworzenia krytyki społecznej, która jest nieodłączna od 

problematyki ideologiczności. 

Rozdział czwarty jest próbą pokazania zasadności przestrzennej reinterpretacji ideologii przy 

uwzględnieniu praktyk. Posługując się przykładem postsocjalizmu w miastach oraz poprzez 

odniesienie do obecnych w nich przedmiotów i urządzeń pokazuję w jaki sposób przestrzeń 

może być ideologiczna oraz związana z władzą, a także w jaki sposób przedmioty biorą udział 

w społecznej transformacji. Przywołanie kwestii infrastruktury transportowej ma za zadanie 

wskazać społeczną istotność materialnych aranżacji, w nawiązaniu również do koncepcji 

przemocy przestrzennej. Jako swoiste wprowadzenie do kolejnego rozdziału, odnoszę się do 

przykładu partycypacji i ruchów miejskich. Wbrew opisanym wcześniej determinującym 

charakterystykom przestrzeni i ideologii, staram się pokazać, że możliwe jest potraktowanie 

ich razem jako zasobu do konstruowania zmian i strategii miejskich, pod warunkiem uznania 

zasadniczej ideologiczności procesu produkcji przestrzeni. 

Rozdział piąty opiera się na trzeciej głównej podstawie, wykorzystywanej w pracy, czyli na 

teorii społecznej Boltanskiego. W tym przypadku również zdecydowałem się na jej szerszą 

prezentację, poczynając od stworzonej przez niego wspólnie z Laurentem Thévenotem 

koncepcji uzasadnień. W niniejszej pracy jest ona kontrapunktem do deterministycznej mimo 

wszystko teorii Bourdieu i pozwala na większe uwzględnienie roli aktorów społecznych w 

procesie produkcji przestrzeni. Teoria Boltanskiego jest użyteczna także w tym sensie, że 

dotyczy zlokalizowanej krytyki, opartej zarówno o kompetencje ludzi w konkretnych 
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sytuacjach, przedmioty materialne (elementy materialnej przestrzeni) oraz odwołania do 

ogólniejszych porządków. Odniesienie jej do przestrzeni pokazuje zatem w jaki sposób może 

ona być produktywna, służyć nie tylko reprodukcji rzeczywistości, ale także jej krytyce. Poza 

uznaniem umiejętności aktorów społecznych oraz aktywności rzeczy materialnych, może być 

ona również istotną propozycją przestrzennego myślenia o ideologii, ponieważ zwraca 

szczególną uwagę na ową krytykę, mającą swoje źródło w społeczno-przestrzennych 

aranżacjach. Używane przez Boltanskiego pojęcie testu, czyli podstawowego narzędzia 

krytyki w tym ujęciu jest również środkiem kształtowania rzeczywistości społecznej 

związanej z ideologiami. 

Rozdział szósty dotyczy architektury, rozumianej jako proces społeczno-przestrzenny. Jak 

argumentuję, architektura jest szczególnym przykładem praktyki społecznej, która znajduje 

się pomiędzy przestrzenią a społeczeństwem, w równym stopniu dotycząc obu tych 

wymiarów. Staram się w tym rozdziale na przykładzie architektury pokazać, w jaki sposób 

tworzenie materialnych struktur jest ideologiczne oraz – co ważniejsze – że uznanie 

ideologiczności architektury (i materialnej przestrzeni w ogóle) daje możliwości 

konstruowania konkretnej krytyki ideologii. Architektura jest w tym przypadku rozumiana w 

odwołaniu do Boltanskiego jako test, czyli sprawdzenie/próba w sytuacji konfliktu i 

niepewności, dążąca do stabilizacji relacji społeczno-przestrzennych. Jako taka nie powinna 

być jednak rozumiana sama w sobie jako wystarczająca do ustalenia ideologicznych relacji. 

Choć posiada potencjał krytyczny, to raczej na zasadzie metaforycznej i w odniesieniu do 

materialności w ogóle – w kontekście umożliwiania ustalenia pozycji krytycznych i 

odsłonięcia relacji nierówności. 

W zakończeniu przywołuję ponownie teorię produkcji przestrzeni, podkreślając jej 

zasadniczo otwarty i dialektyczny charakter. W tym kontekście proponuję podsumowanie, na 

które składają się próby określenia na czym polega uprzestrzenniona ideologia, a także – w 

tym oraz ogólniejszym kontekście – przestrzeń oraz miasto. Nie są to typowe definicje, a 

raczej kolejne propozycje przybliżenia i określenia ideologicznych relacji społeczno-

przestrzennych w mieście. 

Pora zatem na przejście do określenia relacji, które w założeniu stanowić mają jeden z 

kluczowych aspektów pracy. Dwie uwagi dotyczące głównie rozdziałów opartych o prace 

trzech teoretyków są jednak wpierw na miejscu. Po pierwsze, sam ich układ jest przestrzenny 

i ma za zadanie zestawić ze sobą różne części, a nie odwzorować linearną spójność 
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rozumowania. Do pewnego stopnia dają się czytać, a zwłaszcza zastosować analitycznie, w 

odwrotnej kolejności, zaś prezentowane w nich argumenty są równie ważne i 

komplementarne. Czytając jeden rozdział należy mieć na uwadze, że jego kontekst stanowią 

pozostałe, ulokowane niejako na wierzchołkach trójkąta, a nie na linii prostej. Związana z tym 

druga uwaga dotyczy tego, iż rozdziały posiadają relatywną autonomię, dodając na zasadzie 

potrójnej dialektyki własną perspektywę. Połączenie z innymi uzasadnione jest poprzez 

uznanie, że każdy z przywoływanych autorów może być w różny sposób użyteczny do 

sformułowania i uściślenia prezentowanych tu argumentów, choć żaden z nich nie proponuje 

pełnego instrumentarium do ujęcia ideologii w przestrzeni miejskiej. Dopiero ich zestawienie 

i częściowe porównanie może doprowadzić do przekroczenia problemów, które sprawiają 

poszczególne podejścia. Poniżej prezentuję szkicowo podstawowe powiązania, rozwinięte 

dalej w pracy. 

Jak wspomniałem, problematyka pracy oraz wybór głównego tematu, czyli ideologii w 

przestrzeni miejskiej, zainspirowane zostały przez koncepcję produkcji przestrzeni, stworzoną 

przez Lefebvre’a. Określa ona podstawowe elementy tego procesu, wprowadzając 

komplikacje do powszechnego w czasie jej tworzenia i nadal obecnego obrazu przestrzeni, 

rozumianej jako tło, na którym rozgrywa się historyczne życie społeczne. Projekt Lefebvre’a 

jest propozycją, mającą na celu podkreślenie, iż społeczeństwo i przestrzeń są ze sobą 

związane wieloaspektowymi dialektycznymi relacjami, stanowiącymi o tym, iż przestrzeń jest 

zarówno produktem, jak i zasobem działań społecznych. Przyjęcie tej perspektywy jako 

punktu wyjścia dla niniejszej pracy przekłada się nie tylko na jej teoretyczny charakter, 

uwzględniający faktyczną niemożliwość zbudowania pewnego i całkowicie wyjaśniającego 

schematu relacji społeczno-przestrzennych, ale oznacza także częściowe przejęcie 

podstawowych twierdzeń i terminów oraz ich użycie i przetworzenie. Te rzeczy to przede 

wszystkim potrójny i dynamiczny model ujmowania przestrzeni, uwzględnienie relacji 

totalności, przekładalność poziomów rozumowania (od najszerszego i najogólniejszego do 

partykularnego),  zainteresowanie osobistą i grupową praktyką emancypacji (dezalienacji) czy 

istotność ciała i codziennego życia dla przestrzennych procesów dominacji i transformacji. 

Wydobycie wątków ideologicznych z prac Lefebvre’a o przestrzeni okazało się jednak 

niewystarczające do tego, aby móc je w większym stopniu wykorzystać, nie mówiąc o 

satysfakcjonującej socjologicznej operacjonalizacji. Jest to związane z wyrażającym się w 

stylu pisania prezentowanym przez niego podejściem, unikającym ścisłych definicji i 

dookreślania wniosków. Dla niniejszej pracy ma to dwie główne konsekwencje: brak 
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definitywnych rozstrzygnięć i dbałość o zasadniczo otwarty charakter wysuwanych 

argumentów oraz – w kontekście ideologii – konieczność sięgnięcia do innych autorów, 

których prace dałyby się połączyć z przyjętą perspektywą, jednocześnie ją produktywnie 

uzupełniając.  

Dlatego też w zestawieniu pojawia się Bourdieu. Wybór nieoczywisty i sprawiający 

dodatkowe problemy ze względu na to, iż był on w stylu swojej pracy naukowej bardzo 

odległy od Lefebvre’a. Ich propozycje zdają się wykluczające i niemożliwe do uzgodnienia; 

do tej pory są oni bardzo rzadko wykorzystywani razem w pracach teoretycznych i 

badawczych. Stąd też jedną z nowych rzeczy, które proponuję w niniejszych rozważaniach 

jest potraktowanie ich jako autorów, którzy wspólnie, choć na różne sposoby, mogą pomóc w 

rozumieniu ideologii jako elementu relacji społeczno-przestrzennych. Sprawy komplikują się 

jeszcze bardziej, gdy dodać do tego zestawienia stanowiącą łącznik pomiędzy nimi, a zwykle 

kontrastowaną, teorię Louisa Althussera oraz przypomnieć, iż Bourdieu zaczął z czasem 

unikać w ogóle używania pojęcia ideologii. Jak jednak wskazuję, różnice z jednej strony 

pomiędzy Lefebvrem oraz Bourdieu a Althusserem z drugiej nie są w istocie na tyle 

fundamentalne, żeby ich wykorzystanie nie było niemożliwe i wynikają głównie z 

historyczno-przestrzennego kontekstu, czyli stanu pola naukowego we Francji w drugiej 

połowie XX wieku. Pamiętając o tym, można obecnie pokusić się o bardziej swobodne 

podejście i nie skupiać w tak dużym stopniu na prawdziwych i wyobrażonych różnicach. 

Althusser pojawia się w pracy jako ważny autor ze względu na jego przełomową (choć 

również samą w sobie dyskusyjną) reinterpretację pojęcia ideologii, istotną w odniesieniu do 

materialności, przestrzeni i praktyk, oraz jako zarazem punkt styczności i kontrastu zarówno 

wobec Lefebvre’a i Bourdieu. Powracam do niego także w specyficzny sposób w rozdziale 

opartym o myśl Boltanskiego. Dodatkowo, jest on istotny dla innych przywoływanych 

autorów i autorek, jak choćby Slavoj Žižek, Fredrick Jameson czy Doreen Massey, jego myśl 

jest więc nie do zignorowania. 

W kontekście nakreślonym przez Lefebvre’a teoria Bourdieu jest przydatna ze względu na 

fakt, iż tematyka, której dotyczy jest bardzo bliska temu pierwszemu: reprodukcja społeczna, 

dominacja, życie codzienne i jego kolonizacja przez relacje kapitalistyczne/stosunki 

ekonomiczne, praktyki społeczne, możliwość krytyki i oporu, przemoc, rola państwa, 

różnicowanie i separacja. Bourdieu jest w niniejszej pracy tak mocno obecny, ponieważ jego 

koncepcje pozwalają na spojrzenie na przestrzeń od ideologicznej strony w sposób 

akcentujący jej nieustanne i nieusuwalne działanie. Podczas gdy Lefebvre w swojej triadzie 
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przestrzennej podtrzymuje mimo zastrzeżeń tradycyjnie marksistowskie stanowisko, 

oddzielające ideologię i wiedzę, Bourdieu pokazuje, że od ideologii (w postaci doksy czy 

przemocy symbolicznej) nie ma ucieczki, gdyż przejawia się ona w trwałych społecznych 

strukturach, aktualizowanych poprzez pozornie najmniej istotne codzienne działania i 

praktyki. Ten drugi silniej i w bardziej kompleksowy sposób pokazuje zatem konieczność 

uwzględnienia tego, iż krytyka ideologii, także tych mających materialne i praktyczne 

istnienie, jest możliwa nie na zasadzie wypracowania zewnętrznej pozycji, lecz z wewnątrz 

stosunków dominacji i władzy. Aby lepiej wyjaśnić znaczenie teorii Bourdieu w kontekście 

niniejszej pracy, podejmuję próbę jej uprzestrzennienia. Przy tej okazji zauważam zarówno jej 

zalety, jak i niedostatki, dotyczące głównie homologicznego rozumienia przez niego relacji 

społecznych i przestrzennych. Wynikająca z uprzestrzennienia poprawka wskazuje, iż tego 

rodzaju proste odniesienie (oparte dodatkowo na ustaleniu dystansu centrum – peryferie) jest 

niewystarczające. Także proponowane przez Bourdieu rozwiązanie aporii dotyczącej krytyki 

ideologii (tj. faktu, iż każda krytyka ideologii jest ideologiczna), polegające na próbie 

obiektywizacji oraz wskazaniu specjalnego miejsca socjologii (i socjologa!) w tej krytyce jest 

nie do utrzymania. Ignoruje ono bowiem spostrzeżenie, iż w przestrzeni nie ma takiego 

miejsca, a ponadto, że – jeśli jest ona produktem, jak i zasobem – może ona być do krytyki 

wykorzystana nie tylko przez wypracowanie sprzecznej zobiektywizowanej pozycji. 

Między innymi na te ograniczenia zwraca uwagę francuska socjologia pragmatyczna, której 

jednym z czołowych przedstawicieli jest Boltanski. Jego przywołanie uzasadnione jest tym, iż 

po początkowym całkowitym odejściu od perspektywy Bourdieu, z którym współpracował, 

od pewnego czasu usiłuje on dokonać rekoncyliacji socjologii krytycznej z własnymi 

argumentami. Sposób, w jaki to czyni, czyli uzupełniając ogólny program krytyki, oparty na 

obiektywnej pozycji socjologa zauważeniem i uznaniem krytycznych operacji 

podejmowanych przez różnych aktorów przy użyciu ich własnych zlokalizowanych 

kompetencji, jest jak sądzę szczególnie przydatny w przestrzennej perspektywie. Zrywa 

bowiem z przekonaniem, że krytyka społeczna, odnosząca się także do przestrzennych 

ideologii i dominacji jest domeną uprzywilejowanych pozycji (np. socjologów-ekspertów). 

Ponadto, podejście to pozwala na przełamanie homologicznego i strukturalnego ujmowania 

przestrzeni, podkreśla za to współistnienie i nieciągłości, będące podstawą potencjalnie 

efektywnej krytyki. W konsekwencji, pokazuje także, że ideologie współistnieją obok siebie 

oraz są praktykowaną i praktyczną relacją, pozwalającą na tworzenie połączeń pomiędzy tym, 

co wyobrażone, a tym, co odczuwane (np. odwołanie do zasady sprawiedliwości w kontekście 
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deprywacji). W tym rozumieniu teoria Boltanskiego umożliwia także nawiązanie do 

Lefebvre’a, głównie w odniesieniu do życia codziennego, społeczno-przestrzennej separacji 

oraz oddania odpowiedzialności za przestrzeń aktywnym aktorom. Dodatkowo, Boltanski 

silnie podkreśla aktywną rolę obiektów w konstruowaniu rzeczywistości społecznej. Dla 

niniejszej pracy, akcentującej fakt, iż przestrzeń jest zarówno produktem ludzkiej praktyki, 

jak i jej podstawowym zasobem, są to argumenty nie do zlekceważenia. Dopiero 

uwzględnienie teorii Boltanskiego powoduje, że ideologie przestrzenne ujawniają swoją 

mediacyjną rolę nie tylko jako narzędzia dominacji, ale również narzędzia do wykorzystania 

przez zróżnicowanych aktorów społecznych, czyniąc zarazem przestrzeń żywą i podatną na 

modyfikację.  

Połączenia pomiędzy tymi teoriami są również ukazane i wzmocnione w rozdziałach, które je 

przedzielają. Część dotycząca utopii, instytucji i praktyki ma za zadanie pokazać, iż 

konieczne jest odejście od wciąż silnie obecnego w myśleniu o przestrzeni ujęcia bazującego 

na regułach strukturalnych. Poprzez odniesienie ideologii do utopii, oraz późniejsze 

przywołanie przykładów prób stworzenia instytucji totalnych pokazuję, że podkreślające 

relacyjność podejście proponowane przez Lefebvre’a stanowi punkt wyjścia do bardziej 

kompleksowego i skomplikowanego ujmowania przestrzeni. Udowadnia to także, iż 

Bourdieu, z silnym akcentowaniem praktyki społecznej, rozumianej jako podstawowy 

przedmiot badawczy dociekania, może być twórczo wykorzystany w prezentowanej tu 

przestrzennej perspektywie. Rozdział ten pozwala więc zobrazować, że choć praktyka i 

struktura są ze sobą ściśle związane, to podkreślenie tej pierwszej jest kluczowy dla 

zrozumienia społeczno-przestrzennych procesów. Dodatkowo, rozdział jest pierwszym 

krokiem ku prezentacji ideologii w sensie praktycznym i materialnym, co rozwinięte jest w 

kolejnym rozdziale. 

Połączenie pomiędzy rozdziałem opartym o prace Bourdieu i Boltanskiego podaje z kolei 

przykłady na to, że choć przestrzeń jest silnie naznaczona władzą i dominacją oraz ma 

tendencje do reprodukcji, to jej zmiana jest możliwa. Przykład postsocjalizmu jest tu 

szczególnie ważny i znamienny. Prezentuję go jednak w odniesieniu do materialnych zmian 

przestrzeni miejskich, które z jednej strony wynikają z systemowej transformacji, ale z 

drugiej – poprzez procesy udomowienia i adaptacji – stają się również narzędziem jej 

zakorzenienia. Skierowanie uwagi na obiekty ma na celu wprowadzenie podejmowanej przez 

Boltanskiego problematyki materialności w kontekście organizowania i przebiegu konfliktów 

społecznych. Zestawienie tego z kwestiami infrastruktury, głównie transportowej, ma za 
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zadanie pokazać, że zarówno Bourdieu, piszący o strukturyzującej praktyki roli totalności 

relacji, jak i Boltanski, wskazujący na praktyczny udział ludzi (i przedmów) w zmianie 

społecznej, mają rację, choć w nieco innych aspektach. Podtrzymane to zostaje także poprzez 

przykłady partycypacji i ruchów miejskich. Ta pierwsza, może pełnić podwójną rolę: 

utrzymywania istniejącej struktury relacji poprzez kooptacje praktyk, jak i skutkować może 

zmianą, wynikającą z uwzględnienia kompetencji ludzi w kształtowaniu swojej przestrzeni. 

Działalność ruchów miejskich uzmysławia z kolei, że trudno mówić o jakiejś 

wszechogarniającej dominującej ideologii, która miałaby swoje odbicie w przestrzeni 

miejskiej. Są za to konkurujące, mniej lub bardziej opozycyjne, nierównomierne, wizje i 

plany. Ich skuteczność zależy jednak od uwzględnienia warunku ideologiczności, czyli tego, 

że jej podstawą jest wzmocnienie relacji pomiędzy stwierdzeniem problematycznej sytuacji 

(np. złej działalności urzędu miasta) a wysuwaniem roszczeń (żądanie zmiany, etc.). Takie 

nawiązywanie relacji, pomiędzy poziomami jednostkowymi a uniwersalnymi, jak również 

pomiędzy różnymi rodzajami uzasadnień jest jednym z głównych tematów, które analizuje 

Boltanski. Zastosowanie proponowanego przez niego modelu do analizy ideologii w 

przestrzeni i mieście jest więc szczególnie uzasadnione. 

Ostatni przed zakończeniem rozdział dotyczy architektury. Pokazuję w nim w jaki sposób jest 

ona ideologiczna i bierze udział w produkcji przestrzeni. Powracam też do argumentów za 

tym, żeby traktować ją w sposób relacyjny. Architektura jest szczególnym przypadkiem 

produkcji przestrzeni, który uwzględnia zarówno jej tworzenie i trwanie, jednostkowość i 

ogólność, działanie krytyczne i reprodukujące. Rozdział ten nawiązuje zatem do 

wcześniejszych, skupiając uwagę na konkretnym przypadku ludzkiej i materialnej 

działalności. Stwierdzenie fundamentalnie społeczno-przestrzennego charakteru architektury 

daje też możliwość pokazania na ile może być ona wykorzystana do formułowania 

ideologicznych uzasadnień, a więc także konstruowania krytyki ideologii. Stwierdzenie jej 

ważnej roli uzmysławia, że każde działanie ideologiczne w przestrzeni miejskiej może 

potencjalnie stanowić podstawę ideologicznej produkcji, wpływając również na tworzenie 

nowych praktyk, krytykę i przełamywanie istniejących ideologicznych warunków dominacji. 

Z tak zarysowanego zakresu pracy oraz jej wewnętrznych połączeń wyłania się kilka 

głównych tematów w niej poruszanych. Właściwie nazwać można by je tematycznymi 

trajektoriami, które określają problematykę i do których na różny sposób i z różnych stron, a 

także korzystając z różnych autorów powracam w toku rozważań. Przede wszystkim są to 

tytułowe ideologia, przestrzeń i miasto. Z tą pierwszą wiąże się przede wszystkim 
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konieczność przeformułowania jej rozumienia oraz kwestia społecznej krytyki. Na styku 

ideologii i przestrzeni sytuują się rozważania dotyczące materialności i cielesności, 

uprzestrzennienia, praktyk/praktykowania oraz reprodukcji i transformacji. Wpływ miasta w 

odniesieniu do pozostałych tematów jest również ważny w kontekście ideologicznej krytyki, 

zmiany, współistnienia różnorodności, uogólniania i powstawania konfliktów. Rzeczą wartą 

przypomnienia jest to, iż waga niniejszej pracy opiera się na reinterpretacjach, przybliżeniach, 

zestawieniach i relacjach, które – podobnie jak w przestrzeni – stanowią o produktywności i 

powodzeniu. 
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Przestrzeń jest społecznym produktem: Lefebvre 
 

 

 

 

Henri Lefebvre nie jest szerzej przywoływany w coraz bardziej rozpowszechnionym w Polsce 

dyskursie miejskim, związanym ze wzrostem zainteresowania miastem nie tylko w sferze 

akademickiej, ale także z dużą liczbą zróżnicowanych miejskich inicjatyw, powstałych przy 

okazji mniejszych lub większych konfliktów, jak również wzrastającą rolę miejskich ruchów 

społecznych54. Nieobecność ta jest tym wyraźniejsza, że w wielu innych krajach jego prace 

uznawane są za mające podstawowe znaczenie zarówno dla rozmaitych teorii miejskich, jak i 

praktyki politycznej. Prawo do miasta – hasło, które także w Polsce funkcjonuje jako nazwa 

przynajmniej kilku miejskich organizacji aktywistycznych, kojarzone jest raczej z Davidem 

Harvey’em55, niż z Lefebvrem, który wcześniej zaproponował jego o wiele bardziej radykalne 

rozumienie w artykule – manifeście o tym samym tytule56. Podczas gdy poza Polską w 

literaturze dotyczącej miasta czy przestrzeni, odwołania do Lefebvre’a są bardzo 

rozpowszechnione (inną kwestią jest, czy są one skutecznie i właściwie sytuowane), w Polsce 

jego dorobek wydaje się być wykorzystywany w małym stopniu. Tłumaczenia jego książek na 

język polski pojawiły się w latach 50. ubiegłego wieku, w czasie, gdy był on jeszcze 

oficjalnie związany z Francuską Partią Komunistyczną. Główne prace, dotyczące choćby 

życia codziennego, miasta, przestrzeni czy teorii państwa, są nadal niedostępne w języku 

polskim57. Dlatego też w rozdziale tym musi znaleźć swoje miejsce krótki opis teorii 

                                                           
54 Znaczącym wyjątkiem jest tu praca Bohdana Jałowieckiego, który szerzej wykorzystuje m. in. koncepcje 
Lefebvre’a do opisu przestrzeni – zob. B. Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010. (Po raz pierwszy książka ta wydana została w 1988 r.) 
55 Zob. D. Harvey, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Tłum. A. Kowalczyk, W. Marzec, M 
Mikulewicz, M. Szlinder. Warszawa: Bęc Zmiana 2012. 
56 H. Lefebvre, Prawo do miasta. Tłum. E. Majewska. Praktyka Teoretyczna 5/2012, s. 183 – 197. 
57 Krótka, acz istotna uwaga – w niniejszej pracy odwoływał się będę do dostępnych dla mnie ze względów 
językowych tłumaczeń książek Lefebvre’a na angielski, jak również artykułów i opracowań w tym języku. Może 
to mieć znaczenie ze względu na fakt, iż tłumaczenie z oryginału zawsze oznacza utratę części znaczenia, poza 
tym duża część prac, które stanowią kontekst teoretyczny nie zostanie tutaj zaprezentowana. Dodatkowo, w 
tym przypadku należy zwrócić uwagę na to, iż na rozpowszechnienie i popularność prac Lefebvre’a wpłynęła ich 
adaptacja w krajach anglosaskich, co często oznaczało kolejną reinterpretację. Jest to także częściowo 
przypadek polski – Lefebvre jako teoretyk miasta i przestrzeni pojawił się po raz pierwszy w bardzo krytycznym i 
zniekształcającym ujęciu w „Kwestii miejskiej” Castellsa (dz. cyt., s. 92 – 102). 
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przestrzeni Lefebvre’a oraz niektóre jej interpretacyjne konteksty. Pomimo, że niniejsza praca 

nie ma na celu całościowej rekonstrukcji i kompleksowego opisu zróżnicowanych i w 

różnych kontekstach użytecznych dokonań teoretycznych tego autora, konieczne będzie 

częściowe naszkicowanie wybranych ich aspektów. Pozwoli to na lepszą prezentację dalszych 

argumentów istotnych dla niniejszych rozważań oraz ich skontekstualizowanie. 

 

LEFEBVRE - KONTEKSTY 

Największa uwaga poświęcona będzie pracom dotyczącym miasta, miejskości i przestrzeni, z 

którymi Lefebvre jest najczęściej kojarzony, mimo że stanowią one jedynie wycinek jego 

całego naukowego wkładu. Także i one interesować mnie będą głównie pod kątem badania 

ideologiczności przestrzeni miejskich, a w związku z tym potraktowane zostaną nieco 

instrumentalnie. Zależy mi nie tyle na wiernej prezentacji wpływów, znaczeń i konsekwencji 

całości dzieła tego autora, co na takim opisie, który po pierwsze pozwoli na nawiązanie do 

przełomowych koncepcji społecznej przestrzeni, a po drugie umożliwi dalsze jej opracowanie 

oraz dialektyczne połączenie wskazujące na nowe zestawienia, w jakich mogą one 

funkcjonować przy zaakcentowaniu problematyki ideologii. Ten rozdział stanowi w rezultacie 

jedną z prób wykorzystania i rozwinięcia – z konieczności ograniczoną – teorii społecznej 

produkcji przestrzeni, którą przedstawił Lefebvre w „The Production of Space”58. Już tytuł 

niniejszej pracy wskazuje, że mieści się ona w zaproponowanej przez niego perspektywie 

badania przestrzeni i miejskości. Warto zatem na wstępie wskazać także na możliwe 

interpretacje, opisy i użycia, które składają się na „wiele wcieleń Henri Lefebvre’a”59, tym 

bardziej, że proponowane tutaj przybliżenia i zestawienia będą pod względem filozoficznym i 

socjologicznym nieortodoksyjne oraz proponować będą kolejne przekroczenia nienajlepszych 

interpretacji opartych na etykietach takich jak „humanistyczny marksizm”, którego 

przedstawicielem miałby być autor teorii produkcji przestrzeni.  

Przede wszystkim, obecnie można mówić o ponownym wzroście zainteresowania pracami 

francuskiego autora. Przekłada się to na przynajmniej częściową rewizję wcześniejszych 

interpretacji, szersze odniesienie nie tylko do jego prac, dotyczących przestrzeni, ale również 

sięgnięcie przy pracy interpretacyjnej po innych autorów, którzy mieli wpływ na jego teorię 

                                                           
58 H. Lefebvre, The Production of Space.  
59 K. Goonewardena, S. Kipfer, R. Milgrom, C. Schmid (red.), Space, Difference, Everyday Life. Reading Henri 
Lefebvre. New York, London: Routledge 2008, s. 6 – 10. 
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bądź też umożliwiają – poprzez krytyczne zestawienie – ich nowe odczytanie. Ma to związek 

z propozycją „trzeciej konstelacji” studiów nawiązujących do jego dzieł, która miałaby 

zerwać z ich wcześniejszym dwojakim rozumieniem: postmodernistycznym i kulturowym, 

którego głównym przedstawicielem jest Edward W. Soja, bądź miejskim i ekonomiczno-

politycznym związanym z Davidem Harvey’em60. Jak piszą jej inspiratorzy, 

„trzecia fala odczytań Lefebvre’a (…) łączy miejsko-przestrzenne debaty w 

bardziej stanowczy i znaczący sposób z pojmowanymi bez uprzedzeń 

zastosowaniami jego metafilozoficznej epistemologii ukształtowanej przez 

kontynentalną filozofię i zachodni marksizm”61.  

Autorzy i autorki dołączający do tych prób w różny sposób śledzą teoretyczne nawiązania, 

które wpłynęły na kształt argumentów Lefebvre’a. W cytowanej powyżej książce znajdują się 

opracowania podkreślające nie tylko oczywiste dla niego inspiracje (zarówno pozytywne, jak 

i negatywne), związane z Heglem (dialektyka), Marksem (alienacja, produkcja) czy 

Nietzschem (życie codzienne, sztuka)62, ale też z Heideggerem63 czy Gramscim64, żeby 

wspomnieć tylko tych autorów. Liczne są także odwołania do Guy Deborda i grupy 

Sytuacjonistów, z którymi Lefebvre dzielił skomplikowaną historię na przełomie lat 50. i 60. 

XX wieku65. 

Takie głównie filozoficzne rozumienie pracy i życia Lefebvre’a uzupełnia w swojej książce 

Łukasz Stanek, wskazując, że teorie miejskości i przestrzeni wynikały u niego wprost z 

podejmowanych konkretnych działań – badań i współpracy z architektami czy urbanistami66. 

Jak argumentuje, to właśnie z tego wynikło jego 

 „rozumienie przestrzeni (…) poprzez trzy główne teoretyczne decyzje: 

skoncentrowanie badań nie na samej przestrzeni, lecz na procesach jej produkcji, 

                                                           
60 Tamże, s. 3. Zob. także: S. Elden, Politics, Philosophy, Geography: Henri Lefebvre in Recent Anglo-American 
Scholarship. Antipode 33(5) 2001, s. 809 – 825. 
61 Tamże.  
62 C. Schmid, Henri Lefebvre’s Theory of the Production of Space. Towards a Three-Dimensional Dialectic. W: K. 
Goonewardena i in.., dz. cyt., s. 27 – 45. 
63 G. Waite, Lefebvre without Heidegger. “Left-Heideggerianism” qua contradictio in adiecto. W: 
K.Goonewardena i in.., dz. cyt., s. 94 – 114. 
64 S. Kipfer, How Lefebvre Urbanized Gramsci. Hegemony, Everyday Life and Difference. W: K. Goonewardena i 
in.., dz. cyt., s. 193 – 211. 
65 K. Goonewardena, Marxism and Everyday Life: on Henri Lefebvre, Guy Debord and Some Others. W: K. 
Goonewardena i in.., dz. cyt., s. 117 – 133. 
66 Ł. Stanek, Henri Lefebvre on Space. Architecture, Urban Research, and the Production of Theory. Minneapolis: 
University of Minnesota Press 2011. 
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włączenie do nich różnorodnych praktyk społecznych, które produkują przestrzeń 

i czynią ją społecznie produktywną oraz podkreślenie sprzecznego, konfliktowego 

oraz zasadniczo politycznego charakteru procesu produkcji przestrzeni.”67  

W tym miejscu można zaznaczyć, że analogiczne twierdzenia dotyczące przestrzeni 

powtórzyła Doreen Massey w „For Space”68 (o czym będzie jeszcze mowa), co potwierdza, 

że analiza przestrzeni jest zadaniem teoretycznie otwartym, a także wymagającym ciągle nie 

tylko nowych reformulacji, lecz także przypominania i rekonstytuowania kluczowych 

założeń. Poprzez historyczne i geograficzne usytuowanie Stanek kontekstualizuje prace 

Lefebvre’a oraz dowodzi, że filozoficzne odczytania nie są jedynymi możliwymi, a raczej, że 

również one mogą być dokonywane w odniesieniu do istniejących warunków i historii 

osobistego życia. Jednocześnie pokazuje to, że argumenty francuskiego filozofa dotyczące 

przestrzeni, choć mające uniwersalne znaczenie (przynajmniej jeśli chodzi o ogólne 

stwierdzenia o produkcji przestrzeni) nie były ahistoryczne, lecz wynikały z konkretnych 

doświadczeń. Ich ponowne użycie powinno zaś brać pod uwagę zmienne warunki, sytuacje i 

lokalizacje, przykładowo, jeśli chodzi o rolę państwa czy uwarunkowania projektowania 

architektonicznego, które to rzeczy nie są stałe w różnych kontekstach historycznych i 

geograficznych. Obecnie, gdy rola państwa, także w procesach miejskich, poddana jest 

znacznej rekonfiguracji69, krytyka tej instytucji oraz jej przestrzenne konsekwencje również 

powinny zostać zmodyfikowane i nie podążać ściśle za wcześniej wytyczonymi trajektoriami. 

Autorzy książkowych opracowań dotyczących całości dorobku Lefebvre’a w różny sposób 

akcentują tematy i problemy, które miałyby być dla niego szczególnie istotne. Inny nacisk 

kładą też na wpływ teorii filozoficznych, mających znaczenie dla jego prac. Rob Shields, 

którego książka jako jedna z pierwszych miała na celu całościowy opis i analizę prac 

francuskiego filozofa, zauważa, że da się wyodrębnić bardzo wiele różnorodnych 

interesujących go tematów, od wolności jednostki poprzez badania wiejskiej kultury i życia 

rolników, urbanizm i teorie przestrzeni aż do lingwistyki, semiotyki i teorii sztuki70. 

Jednocześnie można według niego mówić o pewnych wspólnych perspektywach, które 

organizowały tak różnorodną tematykę. Są to przede wszystkim humanistyczne podejście do 

                                                           
67 Tamże, s. ix. 
68 D. Massey, For Space, s. 9. 
69 Zob. np. N. Brenner, B. Jessop, M. Jones, G. MacLeod, State/Space. A Reader. Malden, Oxford, Carlton, Berlin: 
Blackwell Publishing 2003. 
70 R. Shields, Love and Struggle. Spatial Dialectics. London: Routledge 1999, s. 2 
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alienacji oraz związana z tym dialektyczna metoda analizy, będąca reinterpretacją myśli 

Marksa i Engelsa71. Oba te aspekty rzutują także wyraźnie na niniejszą pracę.  

Na życie codzienne jako najważniejszy obiekt zainteresowania Lefebvre’a zwraca uwagę 

Andy Merrifield, choć jego opracowanie, będące „krytycznym wstępem” jest gruntownie 

odmienne, ponieważ jest w większym stopniu połączeniem historii życia oraz teoretycznej 

działalności omawianego autora, przywołuje także szerzej dzieła artystyczne, a nie 

filozoficzne, jako odniesienia jego twórczości72. Przykładowo, opisując podejście do 

miejskości, Merrifield odwołuje się w niecodzienny sposób przede wszystkim do bardzo 

osobistych uwag, jakie Lefebvre poczynił w stosunku do dwóch bardzo różnych francuskich 

miasteczek73 – francuskiego typowego Nowego Miasta Mourenx oraz historycznego 

Navarrenx74. Omówienie teorii przestrzeni rozpoczyna zaś uwagami dotyczącymi recepcji 

„The Production of Space” w nauce anglosaskiej oraz różnymi losami tej książki w innych 

krajach. Merrifieldowi zdaje się głównie zależeć nie tyle na krytycznej ocenie działalności 

(nie tylko naukowej) Lefebvre’a, co na ożywieniu jego teorii, takim jej (re)pozycjonowaniu, 

które pozwoli na łatwiejsze użycia w obecnych warunkach. Jest to zgodne z jego 

poczynionymi w innym miejscu uwagami, iż  

„[ta] teoria interesowała mnie wyłącznie ze względu na to, że oferowała dostępne 

również dla mnie sposoby myślenia o świecie, ponieważ nie jest hermetycznie 

zamknięta, a także nieco ryzykowna, otwarta. [Lefebvre] nigdy nie miał własnej 

szkoły myślenia, jak Althusser czy inni. Można zawsze rozpocząć od czegoś, co 

już dokonał, ponieważ nic, co robił nie jest zakończone, zawsze istnieje 

możliwość manewru, dodania własnej cząstki wiedzy.”75 

Stwierdzenie to jest bardzo bliskie także mojemu stosunkowi do tego autora, który jest 

znaczący nie tylko ze względu na dostarczenie swoistego modelu myślenia, co raczej 

bodźców i inspiracji do rozwinięcia mocno postawionych argumentów i propozycji. 

                                                           
71 Tamże, s. 2 – 3. 
72 A. Merrifield, Henri Lefebvre.  A Critical Introduction. New York, London: Routledge 2006. 
73 Zob. H. Lefebvre, Introduction to Modernity. Twelve Preludes September 1959 – May 1961. Tłum. J. Moore. 
London, New York: Verso 2011, s. 116 – 126. 
74 A. Merrifield, Henri Lefebvre, s. 59 – 78. 
75 A. Merrifield, Authors meet Critics. Interview with Andy Merrifield. International Journal of Urban and 
Regional Research 17/01/2013; 
http://www.ijurr.org/SpringboardWebApp/userfiles/ijurr/file/Author%20meet%20critic%202013/Andy%20Am
C%20updated.pdf (dostęp: 23/01/2015). 
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Stuart Elden z kolei twierdzi, iż znaczenie myśli Lefebvre’a gubi się częstokroć poprzez jej 

jednoznaczne kojarzenie z i zakwalifikowanie wyłącznie do dziedziny geografii czy studiów 

miejskich oraz studiów kulturowych76, będące zapewne konsekwencją wspomnianej recepcji 

poprzez Harvey’a oraz Soję. Elden stara się całościowo zaprezentować dorobek Francuza, 

interesują go jednak przede wszystkim wątki filozoficzne, ponieważ według niego trzeba go 

„rozumieć w kontekście marksizmu i ogólniej – filozofii”77. Gdzie indziej argumentuje on 

również, że 

 „jego [Lefebvre’a] praca tworzy całościowy sens o ile argumenty Nietzschego i 

Heideggera zrozumiemy jako równoważne do tych Marksa i Hegla. (…) 

Rezydualny idealizm Hegla, rozumienie codzienności i doświadczania przestrzeni 

według Heideggera, komentarze Nietzschego o woli władzy (…) wszystkie 

można znaleźć w pracy Lefebvre’a.”78  

Książka Eldena realizuje takie wielowątkowe rozumienie omawianego tu dorobku, przy 

okazji starając się utrwalić jego pozycję jako istotnego autora współczesnego myślenia 

przestrzennego. Ponadto, pozwala docenić reformulację dialektyki, którą dokonuje Lefebvre 

w odniesieniu do Hegla i jakoby w odwołaniu do oryginalnej myśli Marksa. Stał on na 

stanowisku, że dopiero przekroczenie logiki formalnej oraz heglowskiej dialektyki pozwala 

na uwzględnienie w rozumowaniu historii, stawania się i procesu, słowem – ożywienie 

modelowego myślenia o świecie79. W kontekście jego prac o przestrzeni skutkuje to potrójną 

analizą, zawierającą nie tylko wyobrażone struktury (nadbudowę) czy praktyki procesów 

miejskich (bazę), ale także życie codzienne (wraz z symbolami, odczuciami i afektami), bez 

faworyzowania któregokolwiek z tych elementów. Argumenty, które tu proponuję są również 

próbą zastosowania tego podejścia – pozornie rozproszonego, ale nie wykluczającego 

żadnego aspektu społecznej przestrzeni. W związku z powyżej wspomnianą koncepcją 

potrójnej dialektyki nie dziwi, że – jak wskazuje Elden – Lefebvre był zdecydowanym 

krytykiem strukturalizmu, uosabianego przez Althussera80. W dalszej części rozdziału będę 

się jednak starał pokazać, że choć w istocie rozbieżność między nimi zdaje się absolutna, 

zestawienie ich koncepcji w celu analizy ideologii w przestrzeni nie jest wcale bezzasadne. 

Co więcej, konsekwentne trwanie przy określonych niegdyś podziałach, wynikających często 

                                                           
76 S. Elden, Understanding Lefebvre. Theory and the Possible. London, New York: Continuum 2004, s. 6. 
77 Tamże. 
78 S. Elden, Politics, Philosophy, Geography,  s. 820. 
79 S. Elden, Understanding Lefebvre, s. 27 – 39. 
80 Tamże, s. 25 – 27. 
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z minionej już sytuacji osobistej i politycznej, jest niezgodne z duchem myśli samego 

Lefebvre’a. 

Również najnowsze omówienia znaczenia autora „The Production of Space” wskazują, iż 

konieczne jest wzięcie pod uwagę zarówno jego konkretnych działań naukowych i 

politycznych, jak również usytuowanie go w filozoficznym kontekście. Ponadto 

uzmysławiają, że dokonywane są rozmaite zastosowania jego teorii81, co świadczy o 

wyjątkowym potencjale inspiracji. Znajduje ona swoje miejsce na przykład w studiach 

postkolonialnych, analizach miejskich ruchów społecznych, roli państwa, konceptualizacji 

skali, badaniach seksualności i gender, miejskiej ekologii politycznej czy debatach 

związanych z teorią regulacji82. Autorzy przywołanego omówienia argumentują, że w 

związku z obecnymi problemami społecznymi w miastach znaczenie odzyskuje manifest 

Lefebvre’a dotyczący prawa do miasta, przy czym powinien być on według nich wciąż na 

nowo reinterpretowany i dostosowywany do istniejących warunków i walk politycznych w 

różnych miastach i na różnych poziomach83. Niektóre problemy z tym związane oraz 

propozycje konkretnych rozwiązań dotyczących polityk miejskich analizuje także Mark 

Purcell, twierdząc, że prawo do miasta wyartykułowane przez Lefebvre’a jest dopiero 

punktem wyjścia do nowej organizacji procesów politycznych oraz relacji władzy w 

miastach, zwłaszcza tych, opartych na skali84. 

Przywołanie powyższych kilku książek i artykułów omawiających ma na celu ukazanie, że 

możliwości odczytań i zastosowań teorii Lefebvre’a jest bardzo wiele. Wynika to zarówno z 

jego wyjątkowo bogatego dorobku, charakteryzującego się wielką tematyczna 

różnorodnością, jak też samych cech jego pisarstwa, zostawiającego wiele miejsca na 

rozmaite interpretacje i uzupełnienia. Poza tym, jak piszą Nick Brenner i Stuart Elden, „taka 

różnorodność jest odbiciem nie tylko nadzwyczajnego bogactwa idei Lefebvre’a, ale także 

zmiennego intelektualnego, politycznego i społecznego kontekstu, w którym jego praca była 

czytana oraz debatowana przez ostatnie dziesięciolecia.”85 

                                                           
81 S. Kipfer, P. Saberi, T. Wieditz, Henri Lefebvre: Debates and Controversies. Progress in Human Geography 
37(1) 2012, s. 115 – 134. 
82 Tamże. 
83 Tamże, s. 127 – 129. 
84 M. Purcell, Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban Politics of the Inhabitant. GeoJournal 58 
2002, s. 99 – 108. 
85 N. Brenner, S. Elden, Henri Lefebvre in Contexts: An Introduction. Antipode 33(5) 2001 , s. 764. 



44 
 

Rozumienie jego dorobku jest przedsięwzięciem zarówno otwartym i złożonym, a ponadto 

przekraczającym granice dyscyplinarnej nauki. Pomimo tego, że Lefebvre prowadził badania 

socjologiczne i przez część swojej kariery naukowej mógł być oficjalnie określany 

socjologiem, próby reformulacji jego idei w stronę socjologii (i każdej innej ściśle określonej 

akademickiej nauki), czy też przełożenia ich na socjologiczną metodologię badawczą są z 

zasady bardzo utrudnione, jeśli nie wykluczone. Jest tak nie tylko ze względu na styl pisania, 

który „z gęstymi teoretycznymi argumentami, wieloma domyślnymi odniesieniami, ulotną 

strukturą organizacji tekstu i częstymi dygresjami”86 utrudnia znalezienie czytelnych, 

jednoznacznych i dających się operacjonalizować tez. Styl ten uzasadniony jest nie tylko 

metodą pisania, polegającą często na dyktowaniu tekstu innej osobie, lecz także wspomnianą 

wyżej metodą dialektyczną. Przekłada się ona na częste zestawienia sprzecznych 

argumentów, wyostrzanie tez w celu ich późniejszej równie silnej negacji, czy 

charakterystyczna odpowiedź na stawiane pytania – jednoczesne „tak i nie”. Jeśli zatem 

miałoby się potraktować dorobek Lefebvre’a z należnym mu zaangażowaniem, jego 

upraszczanie i definiowanie pozostawić należy jako oddzielną kwestię, zaś faktyczną próbę 

zastosowania podjąć można jedynie akceptując tego rodzaju niedookreślenia, przybliżenia i 

zestawienia. Nie oznacza to rezygnacji ze skrupulatnego śledzenia argumentów, podobieństw 

i różnic, jak też przekładania jego idei na warunki współczesne. Odwrotnie – jest to 

konieczne, aby odwołania do prac Lefebvre’a nie pozostały jedynie przypisami, lecz stały się 

kolejnymi punktami wyjścia do rozumienia rzeczy, którymi się zajmował – życia 

codziennego, przestrzeni, miasta, dialektyki jako metody, życia politycznego, etc. 

Akcentowanie w niniejszej pracy niektórych tylko wątków tej myśli nie oznacza, że odrzuca 

się to, co zostanie domyślne, opisane i zastosowane gdzie indziej. Chodzi tu raczej o ponowne 

przetworzenie, za pomocą innych autorów i w innych warunkach, tego, za czym Lefebvre 

argumentował we Francji kilkadziesiąt lat temu. Instrumentalność takiego użycia, 

powtórzenie pewnych tez, włączenie nowych wątków, polega nie na wyborze tego tylko, co 

bezproblemowo pasuje do niniejszej analizy, jest raczej w zgodzie z „otwartością” 

marksistowskiego podejścia87 autora teorii społecznej produkcji przestrzeni. Ponowne 

odczytanie nie jest oczywiście dowolne, nie polega jedynie na postmodernistycznym w duchu 

wyborze tego lub owego, lecz wynika wprost z dialektycznej formuły przekraczania, 

                                                           
86 Tamże, s. 767. 
87 Zob. G. Charnock, Challenging New State Spatialities: The Open Marxism of Henri Lefebvre. Antipode 42(5) 
2010, s. 1279 – 1303. 
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poruszania się po powiązanych poziomach, akceptacji krytyki (także autokrytyki), powrotów i 

przybliżeń.  

Specyficzna trudność w korzystaniu z myśli Lefebvre’a, zwłaszcza na poziomie 

teoretycznym, wynika nie tylko z nieobecności oczywistych i prostych tez i argumentów, lecz 

dodatkowo także z faktu, że zakres jego zainteresowań, a w konsekwencji możliwość 

odniesień, jest bardzo szeroki. Podejmując jakiś temat z zakresu teorii przestrzeni, socjologii 

miasta, refleksji o miejskości, etc. można być pewnym, że został on już w jakimś stopniu 

wcześniej przez niego podjęty. Dlatego też w krytycznym ujęciu każdy powrót do 

rozpoczętych przez niego wątków może zostać uznany za bezproduktywne powtórzenie 

sformułowanych wcześniej tez i refleksji. Takie cechy przywoływanej teorii wydać się mogą 

paradoksalne, jeśli weźmie się pod uwagę istotność życia codziennego dla Lefebvre’a. 

Właściwa jest mu tendencja do ujmowania opisywanych kwestii w sposób bardzo ogólny, na 

pierwszy rzut oka abstrakcyjny. Jeśli spojrzy się na to od zewnątrz, sprawia to wrażenie 

swego rodzaju zamkniętej teoretycznie kolistości, która utrudnia własny rozwój i dalsze 

zastosowania. Przykładowo, sama koncepcja potrójnego podejścia do przestrzeni jawi się jako 

kompletny schemat, do którego nie można dodać nic nowego. Trzeba jednak pamiętać, że po 

pierwsze, istotność myśli Lefebvre’a polega na rekonstytuowaniu relacji pomiędzy 

rozparcelowanymi wcześniej elementami (nie tyle na nostalgicznej zasadzie powrotu do 

idealnego stanu, co raczej przy podkreśleniu podejmowanej na nowo pracy przeciwko 

alienacji – zarówno osobistej, jak i teoretycznej). Po drugie, myśl ta nie jest ani teleologiczna, 

ani ahistoryczna, a w konsekwencji może być uruchamiana poprzez dostosowanie do 

lokalnych warunków, które nadają jej nowe znaczenia. Można zatem powiedzieć, że ma ona 

sens bardziej jako metoda teoretycznej analizy, która z założenia otwarta jest na rozmaite 

reformulacje i wypełnianie mniej lub bardziej konkretną treścią. Zarówno produkcja 

przestrzeni, jak i krytyka życia codziennego powinny być rozumiane jako otwarte zadania, 

kontynuacja których jest niezdeterminowaną koniecznością, stawiającą coraz to nowe 

wyzwania w zależności od warunków przestrzennych, historycznych i społecznych. Ponadto, 

ogólność myśli Lefebvre’a może być z sukcesem rozbita, o ile weźmie się pod uwagę jej 

wspomnianą wewnętrzną relacyjność. Jak zauważa Stefan Kipfer, 

 „można powiedzieć, że rozległa praca życia Lefebvre’a może (…) przypominać 

płynną konstelację koncepcji powiązanych ze sobą poprzez połączenie 

metodologicznych zainteresowań, orientacji politycznych i bogatych, choć 

kontrowersyjnych, doświadczeń życiowych. Każda koncepcja może być 
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rozumiana w relacji do całkowitej konceptualnej konstelacji oraz wspólnych 

zainteresowań, orientacji i doświadczeń, które pomagają w jej (re)kompozycji.”88  

Zasada taka stosuje się także do samej koncepcji przestrzeni. W „The Production of Space” 

trudno szukać jej jednoznacznej definicji, Lefebvre proponuje w zamian rozmaite określenia 

różnych rodzajów przestrzeni. Wynika to z potraktowania przestrzeni jako terminu zasadniczo 

relacyjnego. Relacyjność wiąże się nie tylko z umiejscowieniem przestrzeni względem teorii, 

ale zastosowana jest także do niej samej. Autor wyraźnie wskazuje na to, pisząc we wstępie, 

że nie ma zamiaru zaproponować po prostu kolejnego dyskursu o przestrzeni. Zamiast tego 

chodzi mu o wydobycie „faktycznej produkcji przestrzeni poprzez wniesienie różnych 

rodzajów przestrzeni oraz modalności ich genezy do jednej wspólnej teorii”89. Dlatego też 

przestrzeń jest redefiniowana w zależności od konkretnej formy, jaką przyjmuje, np. 

przestrzeń absolutną Lefebvre opisuje jako ukształtowaną w historii przed okresem dominacji 

systemu kapitalistycznego, który zaś doprowadził do powstania przestrzeni abstrakcyjnej90. 

Jest to także wyjaśnienie tego, iż w niniejszej pracy definicje znajdują się na końcu, pomimo, 

że używane są od pierwszych stron91. 

 

PRZESTRZENNE PRZYBLIŻENIA 

Takie samo podejście, które z jednej strony stawia na rozproszenie, a z drugiej na 

przybliżanie zastosowane zostało także do tzw. triady przestrzennej, do której różne podejścia 

czyni Lefebvre w „The Production of Space”. Nie tylko każdy jej element składowy jest 

nieodłącznie związany z dwoma pozostałymi, lecz także w konsekwencji możliwe jest 

pokazywanie za ich pomocą rozmaitych relacji poprzez skupienie uwagi na jednym z nich, 

patrzenie z różnych perspektyw. W przywołanej książce pojawiają się przynajmniej dwa 

główne zastosowania, wykorzystujące dwie odmienne perspektywy odnoszące się do 

                                                           
88 S. Kipfer, Preface to the New Edition. W: H. Lefebvre, Dialectical Materialism. Tłum. J. Sturrock. Minneapolis, 
London: University of Minnesota Press 2009, s. xxiv. 
89 H. Lefebvre, The Production of Space, s. 16. 
90 H. Lefebvre, The Production of Space, s. 48 – 49. 
91 Nie do końca przekonujące jest dla mnie rozwiązanie proponowane przez Shieldsa, który ze względu na 
rozmaitość rozumienia terminu przestrzeń decyduje się na mówienie raczej o uprzestrzennianiu 
(spatialization). Dla mnie, uprzestrzennianiem może być nazwana część relacji pomiędzy przestrzenią a 
społeczeństwem, która choć powszechna, nie jest jednolita, dlatego określanie zarówno przestrzeni, jak i 
społeczeństwa jest nie do uniknięcia, choćby powodowało to problemy terminologiczne - zob. R. Shields, 
Spatial Stress and Resistance: Social Meanings of Spatialization. W: G. Benko, U. Strohmayer (red.), Space and 
Social Theory. Interpreting Modernity and Postmodernity. Oxford, Malden: Blackwell Publishing 1997, s. 186 – 
202.  
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przestrzeni: jedna stanowiąca opis jej elementów składowych, druga, będąca spojrzeniem od 

strony „użytkownika” – ucieleśnionego człowieka w przestrzeni. Wydaje się także, że 

możliwe są inne zastosowania, które jednocześnie stanowią o powodzeniu otwartego projektu 

nauki o przestrzeni. Polegać one mogą choćby na koncentracji na relacjach dyskursu i 

materialności, przy zachowaniu generalnego schematu opartego na relacyjności. Tym 

niemniej, modyfikacje dotyczące triady przestrzennej w ramach samej „The Production of 

Space” są powodem nieporozumień. Według wyjaśnienia Christiana Schmida, podstawą jej 

zrozumienia są relacje oparte na reformulacji dialektyki Hegla (kojarzonego z logiką i myślą), 

której dokonał Lefebvre przy pomocy Nietzschego (kreatywność) i Marksa (praktyka 

społeczna). Potrójności przestrzeni należy poszukiwać właśnie w tych różnorodnych 

inspiracjach92. Jak pisze Schmid,  

„poprzez tę trójwymiarową figurę natura dialektyki została fundamentalnie 

zmieniona. Podczas gdy Heglowska (a także Marksowska) dialektyka opiera się 

na dwóch sprzecznych ze sobą terminach, które zostają przekroczone poprzez 

trzeci, potrójna dialektyka Lefebvre’a stawia na trzy terminy. Każdy z nich może 

być rozumiany jako teza, każdy odnosi się do dwóch pozostałych i bez nich 

pozostałby czystą abstrakcją. Ta potrójna figura nie kończy się syntezą, jak to 

było w przypadku systemu Hegla. Łączy za to trzy momenty, pozostające 

oddzielnie bez pogodzenia ich w syntezie – trzy momenty, które istnieją w 

interakcji, w konflikcie albo zgodzie z pozostałymi. Poprzez to owe trzy terminy, 

czy momenty, mają równą ważność, a każdy z nich jest w takiej samej pozycji 

względem innych.”93  

Takie rozumienie dialektyki, a także zaproponowany przy jej użyciu opis przestrzeni stanowi 

jednocześnie o jej innowacyjności, jak o powstaniu dodatkowych trudności w badawczej 

adaptacji, choć jak sygnalizowałem wcześniej, można w ramach potrójnej przestrzenności 

                                                           
92 C. Schmid, Henri Lefebvre’s Theory of the Production of Space, s. 31 – 32. 
93 Tamże, s. 33. Lefebvre stwierdza zdecydowanie: „Triada – to znaczy trzy elementy, a nie dwa. Relacje 
pomiędzy dwoma elementami sprowadzają się do opozycji, kontrastów i antagonizmów” – H. Lefebvre, The 
Production of Space, s. 39. Inną interpretację przedstawia Shields, łącząc reformulację dialektyki Lefebvre’a z 
dokonanym przez niego jakoby „uprzestrzennieniem” (spatialization) – zob. Shields, dz. cyt. s. 119 – 120.  
Jednak jak wskazuje Elden, stwierdzenie to jest problematyczne i wynika z niedocenienia istotności 
Nietzschego: „Fakt, iż Lefebvre używa tego [tj. nietzscheańskiego, a nie heglowskiego] rozumienia do 
przemyślenia relacji przestrzennych (…) nie oznacza, że dialektyka jest uprzestrzenniona. Raczej, 
nieteleologiczna dialektyka wnosi swój wkład do analizy kwestii przestrzennych” – S. Elden, Politics, Philosophy, 
Geography, s. 812. 
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starać się przybliżać relacje jej produkcji w odniesieniu do dwóch elementów, a także 

stosować ją w różnych historycznych i terytorialnych kontekstach.  

 

POTRÓJNOŚĆ PRZESTRZENI 

Triada przestrzenna, którą określał Lefebvre w „The Production of Space” jest próbą 

uchwycenia wielowymiarowości i relacyjności przestrzeni. Składa się ona z praktyk 

przestrzennych, reprezentacji przestrzeni oraz przestrzeni reprezentacji (zwanych także 

niekiedy reprezentacyjnymi przestrzeniami). Pierwszy raz jej składniki scharakteryzowane są 

następująco: 

Praktyka przestrzenna „obejmuje produkcję i reprodukcję, partykularne lokalizacje i 

przestrzenne zestawy charakterystyczne dla każdej formacji społecznej”. Praktyka społeczna 

„zapewnia kontynuację i pewien stopień spójności. W rozumieniu przestrzeni społecznej i 

relacji każdego członka społeczeństwa do tej przestrzeni ta spójność zawiera i gwarantuje 

pewien poziom kompetencji oraz określony poziom wydajności”94. 

Reprezentacje przestrzeni są „związane z relacjami produkcji oraz ‘porządkiem’, który te 

relacje narzucają, a w związku z tym z wiedzą, znakami, kodami i ‘frontalnymi’ relacjami”95.  

Przestrzenie reprezentacji „ucieleśniają złożone symbolizmy, czasami zakodowane, a czasami 

nie, powiązane z tajemnymi albo podziemnymi stronami społecznego życia, a także ze 

sztuką”96. 

Kolejne przybliżenie triady przestrzennej jest nieco jaśniejsze i wiedzie w stronę określenia 

jej istotności dla ludzkiego doświadczenia, łączy równoważne poziomy przestrzeni tak jak 

ona istnieje dla oraz jak jest postrzegana przez ludzi. 

Praktyka społeczna „społeczeństwa ukrywa przestrzeń tegoż społeczeństwa; przedkłada ją i 

zakłada w dialektycznej interakcji; produkuje ją powoli i pewnie, jak też włada nią i 

przywłaszcza”97. 

Reprezentacje przestrzeni to: 

                                                           
94 H. Lefebvre, The Production of Space, s. 33 
95 Tamże. 
96 Tamże. 
97 Tamże, s. 38. 
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„skonceptualizowana przestrzeń, przestrzeń naukowców, planistów, urbanistów, 

dzielących ją technokratów i społecznych inżynierów, jak też pewnego typu 

artystów z zacięciem naukowym; oni wszyscy identyfikują to, co jest przeżywane 

oraz postrzegane z tym, co wyobrażone. (…) To jest przestrzeń dominująca w 

każdym społeczeństwie (albo sposobie produkcji).”98 

Przestrzenie reprezentacji to: 

„przestrzenie bezpośrednio przeżywane poprzez kojarzone z nimi obrazy i 

symbole, a w związku z tym przestrzenie ‘mieszkańców’ i ‘użytkowników’, ale 

także niektórych artystów oraz może tych niewielu pisarzy i filozofów, którzy 

opisują oraz aspirują do tego tylko, aby opisywać. To jest przestrzeń 

zdominowana, a przez to doświadczana pasywnie, którą wyobraźnia stara się 

zmienić i przywłaszczyć.”99 

Od strony „fenomenologicznej”, czyli akcentującej sposób, w jaki przestrzeń zależna jest od 

doświadczenia ludzkiego, Lefebvre analogicznie opisuje ją jako potrójną: postrzeganą, 

wyobrażoną i przeżywaną100. Zgodnie ze wcześniejszym zastrzeżeniem o tym, że nie chodzi 

tylko o stworzenie kolejnego dyskursu o przestrzeni, przypomina on, że  

„triada postrzegana – wyobrażona – przeżywana (a w terminach przestrzennych: 

praktyka przestrzenna, reprezentacje przestrzeni i przestrzenie reprezentacji) traci 

całą swoją siłę, traktowana jako abstrakcyjny ‘model’. Jeśli nie potrafi uchwycić 

konkretnego (w odróżnieniu od ‘bezpośredniego’), to jej znaczenie jest znacznie 

ograniczone, stając się co najwyżej jedną spośród wielu ideologicznych 

mediacji.”101  

Także w tym sensie konceptualne zestawienie trojakości przestrzeni ze sposobami jej 

doświadczenia przez człowieka potwierdza podstawową formułę Lefebvre’a, iż „(społeczna) 

przestrzeń jest (społecznym) produktem.”102 Podkreślenie produkcji przestrzeni w 

społecznym procesie jest o tyle ważne, że stanowi próbę połączenia różnych jej wymiarów 

nie tylko z doświadczeniem. Jest równocześnie uwypukleniem rzeczywistego połączenia 

                                                           
98 Tamże, s. 39 – 40. 
99 Tamże, s. 39. 
100 Powtórzone to zostaje także w odniesieniu do trzech możliwych poziomów analizy w postaci formy, 
struktury i funkcji – zob. Tamże, s. 147. 
101 Tamże, s. 40. 
102 Tamże, s. 26. 
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pomiędzy społeczeństwem a materialnym środowiskiem, w jakim się ono znajduje. Relacja ta 

ma jednoczesny dwukierunkowy charakter – nie można mówić o społeczeństwie bez 

przestrzeni, tak jak nie można mówić o przestrzeni bez społeczeństwa. 

Konceptualną triadę przestrzenną, którą za Soją można nazwać trialektyką przestrzeni103, 

można scharakteryzować w sposób nieco bardziej zrozumiały, niż czyni to sam Lefebvre, 

choć obarczone jest to oczywiście ryzykiem uproszczenia. Faktycznie, jeśli skupić się na 

samym wyjaśnieniu każdego z jej elementów, przy tymczasowym zawieszeniu istotności 

filozoficznych wpływów czy dialektycznych relacji, elementy te są całkowicie i bez problemu 

zrozumiałe. Potwierdza to, że rozbicie dzielnicowe pomiędzy dyscyplinami nauki, z których 

każda zdaje sprawę z wyobrażonej przez siebie przestrzeni wiąże się z nieporozumieniem 

polegającym na ustaleniu pewności zrozumiałych wewnętrznie interpretacji, z trudnością 

przekładalnych na języki innych dziedzin, co związane jest także z utrzymywaniem siły i 

wagi twierdzeń104. Tymczasem Lefebvre postuluje raczej pomieszanie języków i piętrzenie 

utrudnień w celu podjęcia przynajmniej próby analizy przestrzeni. Poniżej przedstawiona 

charakterystyka trzech momentów przestrzeni powinna być zatem rozumiana jako próba 

przetłumaczenia języka Lefebvre’a na język interdyscyplinarnie zrozumiały. 

Praktyki przestrzenne można nazwać tym, co w przestrzeni przejawia się jako materialne i 

fizyczne: budynki, ludzkie ciała, ruch (mobilność), specyficzne miejsca, itd. Jest to wszystko 

to, co wprost postrzegane: forma budynku, poruszający się ludzie i przedmioty oraz dające się 

obserwować relacje między nimi. Praktyki przestrzenne w najbardziej konkretnej formie 

zawierają użytkowanie przestrzeni w codzienności – to, jakie ludzie mają możliwości 

poruszania się, w jakie relacje wejdą z innymi osobami i przedmiotami, w jaki sposób 

korzystają z pomieszczenia, budynku, ulicy. 

Reprezentacje przestrzeni, to wszelkiego rodzaju dyskursy przestrzenne, takie jak mapy, 

wizualizacje, opisy, reguły użytkowania, przepisy, różnego rodzaju analizy, teorie, itd. Jest to 

zasadniczo każda rzecz, która wiąże się z jakimś wyobrażeniem o przestrzeni, zwłaszcza – 

choć nie tylko – mająca charakter wiedzy eksperckiej, specjalistycznej i skodyfikowanej. 

                                                           
103 Zob. E. W. Soja, Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Malden MA, 
Oxford, Carlton; Blackwell Publishing 1996,  s. 8 – 12. (Z zastrzeżeniem, iż chodzi o sam termin, a nie całość 
proponowanej tamże interpretacji.) 
104 Mówiąc w skrócie, podstawowym zadaniem każdej z dziedzin nauki odnoszącej się do przestrzeni i miasta 
jest wypracowanie właściwej sobie perspektywy i pilne cyzelowanie terminologii, w celu uprawomocnienia 
roszczenia tworzonego przez siebie dyskursu (reprezentacji przestrzeni) oraz wzmocnienia wyjątkowości i 
trafności własnych dokonań. Dotyczy to także socjologii miasta i przejawia w wielości prób określenia 
podstawowego obiektu naukowej refleksji, czyli odpowiedzi na pytanie „czym jest miasto?”. 
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Przestrzenie reprezentacji, być może najmniej zrozumiały i najtrudniej uchwytny element, 

odnoszą się do tego, jakie symbole, odczucia i wrażenia przestrzeń wywołuje i zawiera. Jest 

to przestrzeń bezpośrednio przeżywana w życiu codziennym, poddana rozmaitym 

symbolizacjom, zależna od ludzkich uczuć, stad też określana w odniesieniu do sztuki, choć 

nie tylko w niej występująca.  

Taki szkicowy opis elementów triady przestrzennej znacznie się komplikuje w związku z 

wynikającym wprost z trialektycznego rozumienia faktem, iż są one w istocie analitycznie 

nierozdzielne – próba uchwycenia jakiejś przestrzeni implikuje odniesienie się do 

wzajemnych relacji pomiędzy praktykami przestrzennymi, reprezentacjami przestrzeni i 

przestrzeniami reprezentacji. Przykładowo, prosty zdawałoby się opis jakiejś materialnej 

struktury musiałby zawierać skomplikowaną analizę relacji pomiędzy jego projektem, 

prawem budowlanym, strukturą własności, tradycją i historią architektury, itd. (reprezentacje 

przestrzeni), faktycznym użytkowaniem określonym choćby przez dostępność, rodzaj użytych 

materiałów, wysokość, itd. (praktyki przestrzenne) a jego funkcjonowaniu symbolicznym, 

związanym z odczuciami, społeczną i indywidualną waloryzacją, itd. (przestrzenie 

reprezentacji). Jeśli weźmiemy pod uwagę, że badanie owych relacji zależy nie tylko od 

dookreślenia poszczególnych elementów, lecz powinna uwzględniać także kontekst 

historyczny (czyli odnosić się do społecznego procesu produkcji), zadanie opisu wydaje się 

wręcz niemożliwe, tym bardziej, że dodatkowo należałoby także wziąć pod uwagę 

współzależności pomiędzy poziomami: globalnym, pośrednim (miejskim) i prywatnym105.  

Jednak paradoksalnie jest to w zgodzie z dynamicznym podejściem Lefebvre’a, którego 

myślenie o przestrzeni zostawia wiele miejsca na nowe interpretacje. Jak pisze Merrifield, jest 

to korzystne, że Lefebvre przestrzenną triadę „szkicuje tylko wstępnie, pozostawiając nam 

możliwość dodania własnego miąższu, własnej zawartości, przepisania tego jako części 

własnego artykułu czy projektu badawczego.”106 Konsekwencja Lefebvre’a w stosowaniu 

własnego podejścia także do swojego dzieła jest w istocie zdumiewająca – zaprzeczenie 

alienacji odbywa się nie tylko na zasadzie podkreślania życiowej istotności teorii produkcji 

przestrzeni, ale skutkuje także tym, że ona sama może być uznana jako niewyalienowana, 

płynna, otwarta na nowe użycia. Tym niemniej, analiza przestrzeni, jeśli chcieć ją 

poprowadzić drogami wskazanymi przez Lefebvre’a jest kwestią bardzo skomplikowaną. 

Głównym wyzwaniem jest konieczność stworzenia nie tylko nowego sposobu opisu, który 

                                                           
105 Zob. H. Lefebvre, The Urban Revolution, s. 77 – 102. 
106 Merrifield, Lefebvre, s. 109. 
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zapewniłby możliwość uwzględnienia kompleksowej relacyjności przestrzeni, lecz 

potencjalnie także ukonstytuowanie unitarnej nauki o przestrzeni, która implikuje jej 

krytykę107. Jest tak, ponieważ istniejąca naukowa parcelizacja jedynie cząstkowo odnosi się 

do przestrzeni. Poszczególne dziedziny nauki zajmują się zwyczajowo w najlepszym razie 

jedną z relacji pomiędzy elementami przestrzennej triady. Jest to podobne do sytuacji 

przedstawionej przez China Mieville’a w powieści „The City and the City”108, gdzie 

faktycznie istniejąca przestrzeń podzielona jest na dwa miasta – Beszel i Ul Qomę. 

Mieszkańcy każdego z nich uczą się i starają nie dostrzegać tego, co jest przed ich oczami, a 

należy do drugiego miasta, mówią innymi językami, zaś separacji strzeże zewnętrzna policja. 

Triada przestrzenna jest zaprzeczeniem takiej sytuacji, ponieważ jest próbą zawarcia 

wszelkich perspektyw, jakie odnoszą się do przestrzeni, przełamuje bariery po to, aby scalić 

miasto, uwidocznić wzajemne relacje, które konstytuują rzeczywistość, ponieważ „ludzka 

rzeczywistość staje się znana w trzech wymiarach”, a ponadto „uchwycony trójwymiarowo 

(…) dialektyczny ruch wykracza poza analizę, nie może być skalkulowany. (…) 

Trójwymiarowość nie wyczerpuje się w skończonej wiedzy”109. Inspektor Tyador Borlú z 

książki Mieville’a musi poznać trzecie miasto – Orciny – oraz rozpoznać potrójne relacje, aby 

zbliżyć się do rzeczywistości. 

 

ALIENACJA (W) PRZESTRZENI 

Krytyka alienacji jest bardzo wyraźnie zaznaczona w „The Production of Space”, której 

znaczna część stanowi analizę sposobu produkcji przestrzeni w systemie kapitalistycznym. 

Także triadę przestrzenną charakteryzuje Lefebvre w sposób, który wskazuje na próby 

wyłonienia strategii krytyki wraz ze wstępnym nakreśleniem możliwości przezwyciężenia 

alienacji. Nieprzypadkowo reprezentacje przestrzeni określone są jako dominujące i 

charakterystyczne dla rozwiniętych państw kapitalistycznych. Przestrzenie, przyjmując 

wyobrażeniową formę dyskursów eksperckich, dyskursów władzy, są w stanie 

podporządkowywać sobie pozostałe elementy triady. Stanowią one podstawę przestrzeni 

abstrakcyjnej, czyli pewnej historycznej formy przestrzeni, ukształtowanej w związku z 

                                                           
107 H. Lefebvre, The Production of Space, s. 405. 
108 C. Mieville, The City and the City. London, Basingstoke, Oxford: Macmillan 2010. 
109 H. Lefebvre, Critique of Everyday Life. Volume 2: Foundations for a Sociology of the Everyday. Tłum. J. 
Moore. London, New York: Verso 2008, s. 155. 
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powstaniem relacji kapitalistycznych i ściśle powiązanej z wyabstrahowaniem relacji pracy, 

który to proces podkreśla w nawiązaniu do Marksa Lefebvre110.  

Jak stwierdza, 

 „reprezentacje przestrzeni są z pewnością abstrakcyjne, ale jednocześnie 

odgrywają dużą rolę w praktyce społecznej i politycznej: ustalone relacje między 

obiektami i ludźmi w reprezentowanej przestrzeni są poddane logice, która 

wcześniej czy później rozłamie je ze względu na brak konsekwencji.”111  

Wyraźnie zaznacza on, że reprezentacje przestrzeni, choć dominujące, są wewnętrznie 

sprzeczne ze względu na to, iż poszukując logicznych wzmocnień, usiłując zachować 

trwałość i spójność nigdy całkowicie nie osiągają swoich celów. Dlatego też zagrożone są 

rozpadem. Jest to do pewnego stopnia kwestia niemożności objęcia mapą całego terytorium i 

jego podporządkowania – wiedza o przestrzeni nigdy nie będzie pełna, choć będzie się starała 

tę pełnię osiągnąć lub przynajmniej symulować. Owa sprzeczność polega również na tym, że 

reprezentacje przestrzeni znajdują się w relacji z przestrzeniami reprezentacji, które nie dążą 

do reguł spójności i wewnętrznej zgodności, opierając się na życiu codziennym. Korzystając 

dalej z metafory mapy i terytorium, można powiedzieć, że nawet jeśli w jakiś sposób udałoby 

się stworzyć reprezentację całkowicie zgodną z rzeczywistością, ta druga, jako przeżywana, 

produkuje coraz to nowe wydarzenia, sytuacje i relacje, komplikując wytworzony i 

zewnętrzny obraz. Dodatkowo, sama mapa jest również nieustannie i niestabilnie tworzona, 

będąc „miksturą zrozumienia i ideologii”112. Tym niemniej, związane z przestrzenią wysiłki 

systemu kapitalistycznego koncentrują się na tej właśnie pracy – próbach podporządkowania i 

zdominowania życia przez jego wizerunek. Głównymi narzędziami służącymi do tego są 

homogenizacja i separacja, dające się łatwo zidentyfikować we współczesnych miastach 

kapitalistycznych choćby na przykładzie mieszkalnictwa. Włączenie reguł rynkowych do 

tworzenia i zarządzania mieszkaniami sprawia, że z jednej strony przestrzeń miejska poddana 

jest unifikującemu procesowi wyceny – poszczególne działki oceniane są ze ściśle rynkowej 

perspektywy. Z drugiej, następuje różnicowanie i podział na miejsca bardziej i mniej 

wartościowe, wspierany jeszcze przez samych właścicieli i inwestorów, starających się nadać 

zarządzanym przez siebie przestrzeniom cechy wyjątkowości. Obserwowane przez 

                                                           
110 H. Lefebvre, The Production of Space, s. 49. 
111 Tamże, s. 41. 
112 Tamże. 
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przedstawicieli szkoły chicagowskiej ekologiczne relacje systemów miejskich113 mogą być w 

tej perspektywie interpretowane nie jako naturalnie przynależne miastu i miejskości, lecz jako 

kształtowane w rezultacie kapitalistycznej gry rynkowej. Wbrew pesymistycznym 

stwierdzeniom o spektakularnym oddzieleniu jako głównej charakterystyce życia w 

społeczeństwie kapitalistycznym114, Lefebvre, za pomocą swojego potrójnego dialektycznego 

ujęcia (nie tylko przestrzennych) relacji utrzymuje, że podporządkowanie nigdy nie jest 

całkowite, a źródeł jego przezwyciężenia należy szukać w życiu codziennym, komplikującym 

gładkie działanie kapitalizmu. Pomimo działania kapitalistycznego zarządzania przestrzenią, z 

miejskiego życia nie dają się wykluczyć ludzkie afekty: przywiązanie do miejsca 

zamieszkania, uczuciowe relacje z sąsiadami czy wspomnienia związane z ważnymi 

miejscami. Poszukiwanie oparcia krytyki kapitalistycznego miasta na takich codziennych 

wymiarach życia jest jednakże według Lefebvre’a o tyle trudne, że według niego właśnie one 

traktowane są obecnie „tak jak niegdyś traktowano kolonizowane terytoria: ogromne 

placówki handlowe (supermarkety i centra handlowe); wartość wymienna zamiast użytkowej; 

podwójny wyzysk zdominowanych ludzi jako producentów i konsumentów”115. 

 

RELACJE W TOTALNOŚCI 

Bezwzględna krytyka alienacji, prowadzona przez Lefebvre’a, która zresztą spowodowała 

przypisanie go do kategorii „humanistycznych marksistów” jest ściśle związana z pojęciem 

totalności, jak choćby w zaczerpniętej z tradycji marksistowskiej figurze totalnego 

człowieka116. Koncepcja totalności daje się również odnaleźć jako forma triady przestrzennej 

– jej reguły rządzą także nauką o przestrzeni. Wspomniane powyżej dążenie Lefebvre’a, aby 

ujmować przestrzeń zarówno jako „konkretną abstrakcję”, jak i w sposób, który by nie 

priorytetyzował żadnego z jej trzech elementów, nie zostało w całości zrealizowane. Stało się 

tak choćby ze względu na kluczowe znaczenie, jakie przypisywał on życiu codziennemu, z 

                                                           
113 Zob. np. B. Jałowiecki, M. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe Scholar 2009, s. 13 – 20. 
114 Zob. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Tłum. M. Kwaterko. 
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2009. 
115 H. Lefebvre, Critique of Everyday Life. Volume 3: From Modernity to Modernism. Tłum. G. Elliott. London, 
New York: Verso 2008 s. 26. 
116 H. Lefebvre, Critique of Everyday Life. Volume 1: Introduction. Tłum. J. Moore. London, New York: Verso 
2008, s. 65; H. Lefebvre, Dialectical Materialism, s. 136 – 153. 
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tym, że znaczenie może tu mieć jego polityczne, a nie teoretyczne nastawienie117. Totalność 

w odniesieniu do przestrzeni jest zgodna z jego późniejszymi uwagami metodologicznymi, 

dotyczącymi rozdziału nauk i problemów, jakie to powoduje w dotarciu do „pola totalności”: 

„strefy, sektory i regiony nie mogą być po prostu zestawione”118. Jednakże,  

„pojęcia poziomu, nierówności, pauz czy przerw wykluczają reprezentację 

rozległych, spójnie skonstruowanych zestawów podzestawów: Totalności. Te 

przerwy, dziury, cienie i odbicia, nieobecności – również są częścią totalnego 

pola. (…) Każda specyficzność konstytuuje strefę, ale rozróżnienia są relatywne, a 

my nie mamy prawa rozciągać ich do absolutności.”119  

Dlatego też, „totalne pole, które mamy przed sobą jest nierówne jak górski krajobraz i 

burzliwe jak morze. (…) Napięcia są owocne, uległość jest sterylna”120. Odnosząc to również 

do tego, co Lefebvre głosił na temat przestrzeni – nie można pozwolić, aby reprezentacje 

przestrzeni, praktyki przestrzenne bądź przestrzenie reprezentacji stały się dominujące (w 

sensie analitycznym), jedynie ich wzajemne połączenia i dialektycznie sprzeczne relacje mają 

szansę przynieść zrozumienie procesu produkcji przestrzeni w całości. Wspomniane już 

wcześniej „czytanie przestrzeni” może być rozumiane właśnie jako nieuzasadnione 

uprzywilejowanie reprezentacji przestrzeni, nie zdające sprawy z całości relacji, jakie w niej 

istnieją. 

Triada przestrzenna ustanawia metodologię badania opartą na totalności, która zawiera nie 

tylko poszczególne elementy, ale – co równie istotne – przerwy pomiędzy nimi. Tworzy to w 

konsekwencji po pierwsze coś w rodzaju „totalności bez centrum”121, a po drugie totalność 

dynamiczną, w której świadome strategiczne wybory mogą ustanawiać tymczasowe relacje 

ważności. Lefebvre stosuje te zasady w „The Production of Space” najpierw proponując 

potrójny dialektyczny model przestrzeni, a potem analizując, już bez niego i niejako go 

przekraczając, konkretne rodzaje przestrzeni, zależne od wpływu systemu kapitalistycznego. 

                                                           
117 Zob. K. Goonewardena, Urban Sensorium: Space, Ideology and the Aesthetization of Politics. Antipode 37(1) 
2005, s. 64. 
118 H. Lefebvre, Critique of Everyday Life Vol. 3, s. 272. 
119 Tamże. 
120 Tamże, s. 273. 
121 J. Edwards, The Materialism of Historical Materialism. W: D. Coole, S. Frost (red.), New Materialisms. 
Ontology, Agency, and Politics. Durham, London: Duke University Press 2010, s. 286. 
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Według Lefebvre’a „pojecie totalności (…) rozpoznawało jej dynamiczną, otwartą i 

niezdeterminowaną charakterystykę”122. Jak pisał, 

 „totalność zawiera naturę i jej stawanie się, człowieka i historię, jego 

świadomość, wiedzę, idee i ideologie. Determinuje się sama jako ‘sfera sfer’, 

nieskończona całość poruszających się, częściowych całości, wzajemnie się 

implikujących w konflikcie i poprzez konflikt ze sobą.”123  

Można taką totalność określić jako „otwartą”, spójną, choć nie zdeterminowaną, również ze 

względu na konieczność uwzględnienia (historycznych) praktyk społecznych124. Totalność 

myślenia o totalności u Lefebvre’a oznacza jednakże istotne wezwanie do uwzględnienia jej 

wewnętrznych współzależności, opartych na przerwach i dziurach. Owe przerwy, a ściślej 

mówiąc relacje na nich oparte, również w odniesieniu do przestrzeni można nazwać 

mediacjami. Jeśli rozpatruje się zależność pomiędzy reprezentacją przestrzeni (np. projektem 

architektonicznym, opracowaniem kartograficznym albo teorią socjologii miasta) a 

praktykami społecznymi (czyli materialnym budynkiem z jego użyciami albo decyzjami 

politycznymi opartymi na socjologicznych danych), trzeba również uwzględnić przestrzenie 

reprezentacji (życie codzienne ukryte w i wokół budynku) jako równie ważną część, która 

wpływa na mediację pomiędzy tymi pierwszymi. Każda inna konfiguracja i zastosowanie 

oznacza to samo – konieczność uwzględnienia trzech przestrzennych elementów do analizy 

produkcji przestrzeni. 

 

IDEOLOGIA/STRUKTURA: LEFEBVRE I ALTHUSSER 

Niejako na zasadzie ryzykownego argumentu, można zauważyć, że taka koncepcja totalności 

ma wiele wspólnego z tą, proponowaną przez Louisa Althussera. Jak zauważa Martin Jay, 

strukturalizm, z którym Althusser jest kojarzony, „usilnie starał się określić priorytet całości 

(rozumianej jako relacyjny system diakrytycznych opozycji) nad częściami”125. W 

konsekwencji takiego podejścia, Althusser odrzucał empirycyzm i związaną z nim 

fetyszyzację wyizolowanych faktów, a w także porzucił redukujący podział na bazę i 

nadbudowę oraz, choć nie wprost, rozstał się z odwołaniami do ekonomii jako „ostatecznej 
                                                           
122 M. Jay, Marxism and Totality. The Adventures of a Concept from Lukács to Habermas. Berkeley, Los Angeles: 
University of California Press 1984, s. 296. 
123 H. Lefebvre, La notion de totalité dans les sciences sociales.  Cyt. za Jay, dz. cyt., s. 297. 
124 Zob. Ł. Stanek, Lefebvre on Space, s. 126 – 127. 
125 M. Jay, dz. cyt., s. 389. 
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instancji”126. Podobne stanowisko można zrekonstruować także w Lefebvre’a określeniu 

totalności oraz w jego odrzuceniu, ze względu na wspomniane wcześniej różnorodne 

inspiracje oraz praktykę badawczą, faworyzowania któregoś z trzech powracających w 

różnych formach elementów. Różnice w ich podejściach wydają się fundamentalne, a krytyki 

całkowite127, jak w przypadku swoistego scjentyzmu Althussera i wątpliwej politycznie 

„praktyki teoretycznej”128. Jednak chociażby z uwagi na niechęć Lefebvre’a do etykietowania 

i narzucania odgórnych podziałów, należy różnice potraktować jako wtórne w stosunku do 

istoty sprawy, którą w tym przypadku jest możliwość krytycznego ujęcia wpływu systemu 

kapitalistycznego na przestrzeń i jednostkę. Zresztą, mimo tychże etykiet (np. marksizm 

humanistyczny kontra strukturalistyczny) nawet w podejściu do jednostki oraz krytyki 

alienacji, można by odnaleźć ważne dla Lefebvre’a elementy także u Althussera, na przykład 

gdy ten drugi poprzez pojecie interpelacji129 usiłował połączyć poziomy strukturalne z 

jednostkowymi. Nawet proste odniesienie do historii życia tych autorów oraz ich rozmaitych 

losów związanych z partią komunistyczną nie skłania do łatwych uogólnień130. 

Także rekonstytuowane przez Althussera pojęcie naddeterminacji w odniesieniu do totalności 

można porównać z dialektycznym ujęciem relacji przez Lefebvre’a. Jeśli weźmie się pod 

uwagę, że obaj wyrastają z tradycji marksistowskiej nie dziwi, iż pewne kategorie są dla nich 

obu wspólne, wliczając w to kategorię totalności (która nie tworzy wszakże totalnych 

analitycznie różnic). Inaczej mówiąc, ani Lefebvre’a humanistyczny marksizm nie był 

całkowicie anty-strukturalistyczny (o czym dalej), ani Althussera strukturalistyczne 

odczytanie nie było całkowicie niezgodne z „humanizmem”. Warto też zauważyć, że w 

przypadku teorii tego drugiego (a zwłaszcza ich modyfikacji w czasie) ma się często do 

czynienia z rozstrzygnięciami paradoksalnymi – jak twierdzi François Matheron, „nie ma ani 

                                                           
126 Tamże, s. 390. 
127 Zob. S. Elden, Understanding Lefebvre, s. 26 – 27. 
128 Zob. L. Althusser, W imię Marksa. Tłum. M. Herer. Wydawnictwo Krytyki Politycznej: Warszawa 2009, s. 216 
– 226. Zob. także: A. Callinicos, Althusser’s Marxism. London: Pluto Press 1976, s. 102 – 106. 
129 L. Althusser, Ideologie i ideologiczne aparaty państwa. Nowa Krytyka 2010: 
http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article374 (dostęp 7 marca 2014). 
130 Przykładowo, Lefebvre w latach powojennych pisał dużo na zamówienie Francuskiej Partii Komunistycznej, 
wydała ona zaś tylko jeden zbiór esejów autorstwa Althussera, tymczasem to właśnie ten drugi kojarzony jest 
jako główny partyjny ideolog. Zob. M. Jay, dz. cyt., s. 293; G. Elliot, Althusser. The Detour of History. Leiden, 
Boston: Brill 2006, s. xiv. Poszukując wyjaśnienia, można wskazać, iż może to wynikać miedzy innymi z 
„mitologizacji” strajków 1968 roku, co do których postawy dwóch opisywanych autorów były bardzo odmienne 
i odmiennie odbierane; zob. np. F. Dosse, History of Structuralism. Volume 2. The Sign Sets, 1967-Present. Tłum. 
D. Glassman. Minneapolis, London: University of Minnesota Press 1997, s. 107 – 188. Trzeba jednak z 
wyrozumiałością pamiętać, że okres kilku miesięcy 1968 roku spędził Althusser lecząc się z depresji, co 
uniemożliwiło mu wzięcie bezpośredniego udziału a nawet udzielenia poparcia dla strajków. Dopiero późniejsza 
praca o ideologii była swego rodzaju odpowiedzią na Paryski Maj. 
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jednego Althusseriańskiego pojęcia, które by nie było [w jego pracach] ostatecznie 

modyfikowane przez swoje przeciwieństwo”131. 

Dlaczego jednak w ogóle poszukiwać odniesień i podobieństw pomiędzy mimo wszystko 

trudnymi do dopasowania wizjami Lefebvre’a i Althussera? Jest to wszakże zestawienie 

ryzykowne, którego pełne dokonanie wymagałoby prześledzenia i przekroczenia problemów 

teoretycznych wewnątrz i pomiędzy ich teoriami. Okazuje się jednak, że może mieć to istotne 

znaczenie dla przybliżenia zrozumienia kwestii dla niniejszej pracy podstawowych, czyli 

ideologiczności przestrzeni, ustalenia wzajemnych zależności pomiędzy pozornie 

nieprzekraczalnymi sferami praktyki i teorii, materii i myśli, przestrzeni i społeczeństwa. Jak 

wskazuje Kanishka Goonewardena, siła radykalnej teorii miejskiej, podkreślającej relacje 

między przestrzenią miejską a świadomością polityczną, może zależeć od uwzględnienia 

doświadczenia miejskości i jego relacji z radykalną polityką132. Jako punkt wyjścia proponuje 

on odwołać się właśnie do wyżej wspomnianych autorów: „Althussera, ze względu na jego 

koncepcję ideologii, nawiązującą w dużej mierze do Gramsci’ego oraz Lefebvre’a ze względu 

na jego koncepcję życia codziennego, dzielonego z Guy Debordem i Sytuacjonistami”133.  

Podkreśla on również, że Lefebvre, zwłaszcza w swoich pracach na temat państwa zwraca się 

w stronę tradycyjnie rozumianej ekonomii politycznej, tak Althussera teoria ideologii, choć 

zazwyczaj interpretowana strukturalistycznie, odnosi się głównie do jednostkowych 

podmiotów, tego, jak zarówno ludzie, jak i społeczna rzeczywistość tworzone są za 

pośrednictwem ideologii134. Podobny w teoretycznych konsekwencjach argument przedstawia 

Jameson, pisząc, że  

„analiza ideologii niekoniecznie z góry nakazuje akceptację tej czy innej ‘teorii 

ideologii’ (…), skazuje za to na ponowienie konfrontacji z problematyką, z której 

takie teorie dotyczą – problematyką, która jest wystarczająco ciężka do 

sformułowania(…), a która czasem opisywana była jako relacja jakiegoś systemu 

idei (…) z czymś pozostałym czy odmiennym, co znajduje się na zewnątrz albo 

                                                           
131 F. Matheron, Louis Althusser, or the Impure Purity of the Concept. W: J. Bidet, S. Kouvelakis (red.), Critical 
Companion to Contemporary Marxism. Leiden, Boston: Brill 2008, s. 504. 
132 K. Goonewardena, Urban Space and Political Consciousness: A Report on Theory. Review of Radical Political 
Economics 36(2) 2004, s. 168 – 169. 
133 Tamże, s. 169. 
134 Tamże. 
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na ziemi: relacja generalnie charakteryzowana w terminach reprezentacji jakiejś 

realności albo jako wyraz grupowego etosu czy praxis.”135 

W skrócie, zestawienie Lefebvre’a i Althussera, choć dalekie od oczywistości, może okazać 

się produktywne w kontekście analizy ideologii (w) przestrzeni miejskiej, przy czym każdy z 

tych autorów ma do wykonania inne zadanie, o tyle, że proponuje inne ujęcie tych samych 

pojęć. Nie jest wskazane kurczowe trzymanie się jednej ustalonej definicji ideologii. Przyjąć 

można za to, że zarówno jeden, jak i drugi ma coś ważnego na jej temat do powiedzenia. 

 

W STRONĘ KONCEPTUALNEGO MIEJSCA IDEOLOGII 

Właśnie koncepcja ideologii, a w tym przypadku ideologii w przestrzeni miejskiej, ujawnia 

wspólne krytyczne zainteresowania Lefebvre’a i Althussera. Zanim możliwe będzie 

dokonanie takiego swoistego „porównania”, aby następnie zasygnalizować możliwe dalsze 

rozwinięcie przy współudziale teorii praktyk społecznych, należy przedstawić rozumienie 

ideologii przez tego pierwszego w odniesieniu do przestrzeni. Jako wstępną uwagę 

przypomnieć należy po raz kolejny zasadniczo dialektyczny charakter teorii Lefebvre’a, co w 

tym przypadku przekłada się na brak jasnej delimitacji pojęć, przejawiający się we 

wspomnianym sposobie pisania, podkreślającym rzeczywistą ich relacyjność. Nie chodzi w 

tym bynajmniej o sztuczne komplikowanie w celu powiększania nieporozumień i zwiększania 

dystynkcji, o co trudno byłoby praktycznie i politycznie nastawionego Lefebvre’a 

podejrzewać. Jednak ta sama „praktyczna teoria”, która służyć ma możliwie najlepszemu 

przybliżeniu podejścia analitycznego do analizowanego obiektu ustala konieczność zawarcia 

relacyjności w samej budowie argumentów. Stąd też przedstawione poniżej wyizolowanie 

pojęcia ideologii w przestrzeni i jego usytuowanie w ramach triady przestrzennej i teorii 

produkcji przestrzeni nie jest interpretacją, która odwzorowuje oryginalne tejże miejsce. 

Rekonstrukcja ta jest przy tym jednocześnie do pewnego stopnia sztuczna, ponieważ pamiętać 

należy, iż liczy się relacja i mediacja, a nie stała pozycja. Sprawia to niewątpliwie problemy 

przy próbie odtworzenia. Inaczej mówiąc, ideologia w przestrzennej nauce Lefebvre’a zależy. 

Zależy od pozostałych składników triady, a także od przywołanego momentu historycznego. 

W tym samym czasie jest paradoksalnie stała (co nie znaczy, że nieruchoma) ze względu na 

swój wkład w proces produkcji przestrzeni. Przykładem takiego paradoksalnego – 

dialektycznego stwierdzenia może być fragment, gdy Lefebvre pisze, iż „to, co nazywamy 
                                                           
135 F. Jameson, Valences of the Dialectic. London, New York: Verso 2009, s. 316. 
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ideologią osiąga konsystencję poprzez interweniowanie w przestrzeń społeczną i jej 

produkcję i przyjmując jej ciało. Można powiedzieć, że ideologia per se składa się z dyskursu 

o przestrzeni społecznej.”136 Trudno bez szerszego odniesienia zdecydować na tej podstawie, 

czy ideologia opiera się według niego na cielesności i materialności, czy też jest dyskursem. 

O to jednak w tym przypadku chodzi – jest relacją związaną zarówno z jednym, jak i z 

drugim. Tym niemniej, przy zachowaniu w pamięci powyższych uwag, można podjąć próbę 

wyabstrahowania pojęcia ideologii w odniesieniu do przestrzeni, które proponuje Lefebvre. 

W „The Production of Space” wyraźnie sytuuje on ideologię jako część reprezentacji 

przestrzeni i odnosi się do niej jako do wyobrażenia. Charakterystyką ideologii jest „retoryka, 

metajęzyk, a w związku z tym gadulstwo i elaboracja (lecz nie w rodzaju filozoficznego i 

metafizycznego systematyzmu w ‘kulturze’ czy ‘wartościach’).”137 Zaskakująco często 

Lefebvre łączy ideologię z wiedzą, przy czym ta druga opisywana jest głównie jako czynnik 

produkcji w systemie kapitalistycznym. Współczesna nauka o przestrzeni jest w jego 

krytycznym ujęciu nieodróżnialna od ideologii, z którą tworzy reprezentacje przestrzeni, które  

„zastępują pojęcie ideologii oraz stają się przydatnymi (operacyjnymi) narzędziami do analizy 

przestrzeni, tak jak w tych społeczeństwach, które dały im się rozwijać i same w nich się 

rozpoznały.”138  

Mówiąc wprost, według niego rozwinięte społeczeństwa kapitalistyczne polegają na wiedzy, 

która jest ideologiczną reprezentacją przestrzeni. Służy ona organizowaniu własnej społecznej 

przestrzeni poprzez ukierunkowywanie procesu produkcji przestrzeni zgodnie z dominującą 

rolą kapitalizmu. Wiedza taka, mając za główne zadanie podtrzymywanie dominacji nad 

przestrzenią (Lefebvre identyfikuje ją głównie z państwem), posługuje się ideologiami, które 

służą segmentowaniu reprezentacji przestrzeni, chociażby jak w przypadku planowania 

przestrzennego. Warto już w tym miejscu nadmienić, że jest to zasadniczo zgodne z 

refleksjami, jakie na temat funkcjonowania ideologii w społeczeństwie wysuwał Bourdieu. 

Aby dotrzeć do pełnowymiarowego rozumienia procesu produkcji przestrzeni i ujęcia jej jako 

społecznego produktu, należy wykroczyć poza te ideologie, tym bardziej, im silniej „uchodzą 

[one] za ustanowioną wiedzę.”139 Zadanie tworzenia nowej wiedzy o przestrzeni i 

konieczność krytyki ideologii przestrzeni jest zadaniem politycznym. Wpisuje się w strategię 

                                                           
136 H. Lefebvre, The Production of Space, s. 44 
137 Tamże. 
138 Tamże, s. 45. 
139 Tamże, s. 90. 
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odzyskiwania społecznej przestrzeni, ponieważ ideologie (polityczne) w taką walkę są już 

zaangażowane, „odnoszą się do przestrzeni w najbardziej znaczący sposób, interweniują w 

przestrzeń na zasadzie strategii”140, usiłując ustanowić globalną, absolutną przestrzeń. 

Rozwój takiej przestrzeni w systemie kapitalistycznym już w dużym stopniu się dokonał. 

Omawiając przestrzeń abstrakcyjną, czyli tę, która – najogólniej rzecz ujmując – jest 

wynikiem działania kapitalistycznej dominacji, Lefebvre zauważa, że „praktycznie mówiąc 

(tj. w ramach praktyk przestrzennych)” przejmuje ona funkcje, „które były wcześniej 

wypełniane przez ideologię.”141 Oznacza to, że oddziaływanie ideologii jako jednej ze 

„struktur” mediujących służy wzmacnianiu procesów prowadzących do wzmacniania 

dominacji w przestrzeni – w związku z jej historycznym rozwojem, mogą stać się zbędne, 

choć jeśli weźmie się pod uwagę komplikujący ich działanie wpływ praktyk przestrzennych 

oraz przestrzeni reprezentacji, ostateczna dominacja wyznacza raczej horyzont kapitalizmu, 

niż osiągalny rezultat. 

Jeszcze inaczej definiuje Lefebvre ideologię w odniesieniu do zmysłowej, praktycznej i 

postrzegalnej przestrzeni, stwierdzając, iż przestrzeń społeczna nie może być po prostu 

definiowana w odniesieniu do ideologii działającej w neutralnej przestrzeni. Według niego 

„ideologie dyktują lokalizacje partykularnych aktywności, determinują na 

przykład, że jakieś miejsce ma być święte, a jakieś nie, że świątynia, pałac czy 

kościół ma znajdować się w jakimś miejscu. Ideologie jednak nie produkują 

przestrzeni, a raczej są w niej i z nią związane.”142  

Nawiązując bezpośrednio do Marksowskiej terminologii stwierdza, że  

„to siły wytwórcze i relacje produkcji produkują przestrzeń społeczną. W tym 

procesie powstaje globalna praktyka społeczna, zawierająca wszystkie różne 

aktywności, które dotychczas charakteryzowały każde społeczeństwo: edukację, 

administrację, politykę, organizację militarną i tak dalej. Wynika z tego, że nie 

wszystkie lokalizacje powinny być utożsamione z wpływem ideologii.”143  

Zatem pomimo tego, że przestrzeń jest ideologiczna, błędem byłoby przypisywanie 

absolutnego i jednostronnego wpływu ideologii, należy raczej brać jednocześnie pod uwagę 

                                                           
140 Tamże, s. 105. 
141 Tamże, s. 363 – 364. 
142 Tamże, s. 210. 
143 Tamże. 
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całość procesów, które składają się na produkcję przestrzeni, przy czym jasne jest, że w 

systemie kapitalistycznym będą one podlegać regułom panujących stosunków produkcji. Przy 

tej okazji pojawia się równie ważna uwaga Lefebvre’a, iż „postrzegane relacje nie odbijają w 

sensie ścisłym relacji społecznych – wręcz przeciwnie, zakrywają je. Relacje społeczne we 

właściwym znaczeniu – tj. relacje produkcji – nie są widoczne w zmysłowo-uczuciowej (czy 

praktyczno-postrzeganej) przestrzeni”144. 

Argumenty Lefebvre’a dotyczące roli i funkcji ideologii w przestrzeni, a także jej 

usytuowanie w jego ogólniejszej refleksji o społeczeństwie, nie są rozbieżne z tym, co o 

ideologii pisał Althusser. Wręcz przeciwnie, biorąc pod uwagę także niektóre elementy teorii 

tego drugiego, stwierdzić można, że pewien rodzaj skomplikowanego, dialektycznego 

myślenia jest im wspólny, a przeciwstawianie humanistycznego i strukturalistycznego 

marksizmu jest uzasadnione co najwyżej w aspekcie historiograficznym. Przypominając 

wcześniejsze uwagi, nie chodzi o to, aby tylko wymieniać różnice i wyliczać sprzeczności, ale 

aby skorzystać z dostępnych narzędzi analizy i krytyki, by tym lepiej rozpoznać 

wielowymiarowe oddziaływanie ideologii na społecznie produkowaną przestrzeń. 

Podobieństwa zaś, umożliwiające połączenia i kierujące w stronę opisu ideologii w 

przestrzeni, wynikają nie tylko ze wspólnego marksistowskiego słownika Lefebvre’a i 

Althussera, tym bardziej, że – ujmując rzecz relacyjnie – terminy mogą oznaczać co innego w 

zależności od ich usytuowania. Odnaleźć da się za to wspólne zainteresowania i problemy, 

które obaj podejmowali i których interpretacje są w pewnym stopniu zbieżne.  

Zbieżność można zauważyć w przypadku analizy ideologii. Lefebvre, podobnie jak Althusser, 

rozumie ideologię po marksistowsku, tj. jako swego rodzaju (wyobrażoną) reprezentację 

przestrzeni, mającą jednocześnie funkcję mediacji. Jest to interpretacja wprost zrywająca z 

klasycznym modelem relacji bazy i nadbudowy, co pierwszy z wymienionych autorów osiąga 

poprzez ustawienie jej w ramach potrójnej relacji. Mediację można interpretować w tym 

przypadku jako istniejącą zarówno pomiędzy rozdzielnymi sferami teorii i praktyki, czy 

społeczeństwa i przestrzeni, lecz także jako charakter relacji w samej przestrzeni, gdzie – 

podobnie jak w Althussera koncepcji naddeterminacji i jego ostatecznie ambiwalentnego 

stosunku do „ostatecznej instancji” ekonomii – nie da się przekonywająco i jasno stwierdzić 

bardziej lub mniej istotnej roli któregoś z elementów145. Jednocześnie ideologiczna mediacja 

                                                           
144 Tamże, s. 211. 
145 Por. W. C. Dowling, Jameson, Althusser, Marx. An introduction to The Political Unconscious. Ithaca, New 
York: Cornell University Press 1984, s. 66 – 71. 



63 
 

jest jak najbardziej konkretna – u Althussera jest to wyrażone w postaci materialnej i 

instytucjonalnej formy ideologii (jak i w pojęciu interpelacji), u Lefebvre’a, gdy, jak w 

przywołanym wcześniej cytacie, stwierdza on, że ideologia osiąga trwałość i funkcjonalność 

w konkretnej przestrzeni społecznej146. Pozornie sprzeczne są ich uwagi dotyczące ideologii i 

wiedzy, choć wyraźne jest, że również Lefebvre z trudnością usiłuje poradzić sobie z tym 

rozróżnieniem, na przykład, gdy z jednej strony stwierdza, iż mamy do czynienia z wiedzą 

jako ideologią (albo raczej ideologią, która staje się akceptowalną wiedzą), a z drugiej 

postuluje poszukiwanie prawdziwej wiedzy o przestrzeni, która ideologią nie byłaby 

obarczona147. Warto też zwrócić uwagę, że zarówno Lefebvre, jak i Althusser czynią, choć 

nie wprost, rozróżnienie na ideologie i ideologiczność, przy czym te pierwsze są ujmowane 

jako konkretne przejawy ideologicznego oddziaływania (w formie eksperckiej wiedzy czy 

aparatów państwowych), zaś ta druga określa ogólną właściwość życia społecznego. 

Lefebvre’a omówienie i interpretacja Marksowskiej teorii ideologii, w której nie tylko śledzi 

on historię tego pojęcia, lecz także łączy ją z wiedzą, nauką i reprezentacją148 nie są odległe 

od reformulacji zaproponowanej przez Althussera149, który usiłował wzmocnić kontrast 

pomiędzy prawdziwą i obiektywną wiedzą a fałszującą ideologią. 

Zidentyfikowane powyżej teoretyczne zbliżenia pomiędzy dwoma teoretykami, którzy, jak 

wspomniałem, są zazwyczaj prezentowani jako przedstawiciele sprzecznych tradycji 

marksizmu pozwalają na dookreślenie i podkreślenie kwestii, które bezpośrednio łączą się z 

problematyką produkcji przestrzeni, oraz roli, jaką odgrywa w tym procesie ideologia. W tym 

kontekście teoria Althussera może pełnić rolę dopełnienia tego, jak w potrójnej relacji rolę 

ideologii prezentował Lefebvre. Kwestia ta powróci zresztą w kolejnych rozdziałach, 

ponieważ w nieco innej, lecz zbieżnej interpretacji pojawia się również u Bourdieu. W tym 

miejscu można jednak argumentować, że próba odczytania ideologicznej relacji oraz miejsca 

ideologii w społecznej produkcji przestrzeni może zyskać dzięki pracy Althussera, 

jednocześnie to odczytanie konkretyzując i komplikując.  

                                                           
146 Nie tylko ideologia jest mediacją, w perspektywie totalności także sama przestrzeń może być rozumiana jako 
taka. Jest to zgodne z ogólną perspektywą Lefebvre’a, jak i niniejszej pracy, mówiącą o aktywnej roli przestrzeni 
w produkowaniu społeczeństwa, która jest jednocześnie tezą o społecznej produkcji przestrzeni. O przestrzeni 
jako mediacji, z uwzględnieniem interpretacji Althussera, zob. K. Goonewardena, Urban Sensorium. Powrócę 
jeszcze do tych kwestii w zakończeniu. 
147 Zob. także: H. Lefebvre, The Explosion. Marxism and the French Revolution. Tłum. A. Ehrenfeld. New York, 
London: Modern Reader Paperbacks 1969, s. 142 – 157. 
148 H. Lefebvre, The Sociology of Marx. Tłum. N. Guterman. New York: Columbia University Press 1968, s. 59 – 
88. 
149 L. Althusser, Ideologie i ideologiczne aparaty państwowe. 
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W przypadku obu przywoływanych tu autorów ma się do czynienia z próbą odpowiedzi na 

pytania dotyczące tego, jak struktura społeczna, zwłaszcza w konkretnym przypadku 

kapitalistycznych stosunków produkcji, wpływa na tworzenie jednostek społecznych oraz 

jakie znaczenie mają dla tej relacji urządzenia materialne i instytucjonalne. Kluczowym 

argumentem Lefebvre’a jest ten o niezbędnej roli przestrzeni materialnej (zwłaszcza 

miejskiej) w kontekście zapewniania dominacji relacji kapitalistycznych. Szczególnie ważne 

było dla niego określenie wpływu państwa na ten proces, co podkreślał wielokrotnie i w 

różnych kontekstach w „The Production of Space”. Jeśli odczyta się teorię ideologii 

Althussera na sposób przestrzenny150, tj. odniesie się jego ujęcie do kwestii przestrzennych 

warunków reprodukcji siły roboczej, powstawania i utrzymywania stosunków dominacji 

kapitalizmu za pomocą państwa, a także zauważy, że nieodłączną jej częścią jest 

problematyka wytwarzania obywateli – podmiotów i przedmiotów władzy, daje się odnaleźć 

zgodność z tym, co Lefebvre pisał o przestrzeni i państwie, w którym istnieją różne poziomy 

regulacji i który można za nim określić jako potężny Państwowy Sposób Produkcji, 

oddziałujący zarówno w sposób ideologiczny, praktyczny, jak i polityczny151. Okazuje się, że 

miejsce i rola, jakie obaj przypisywali przestrzeni i urządzeniom materialnym w ramach 

totalności relacji społecznych jest podobna. Obaj ujmowali je jako funkcjonalne w procesie 

systemowej reprodukcji produkty i zasoby, wykorzystywane przez kapitalistyczne państwo w 

celu utrzymywania społecznej dominacji. Podobnie jak Althusser, Lefebvre opisywał państwo 

jako posługujące się wytworzoną przez siebie ideologią w celu organizacji kapitalistycznych 

stosunków produkcji, jak też systemowej reprodukcji społecznej. Przestrzeń jest według niego 

kluczowym aspektem zwłaszcza w przypadku reprodukcji: „proces reprodukcji nie staje się 

funkcjonalnie autonomiczny, jest zaś aktualizowany w przestrzeni, przestrzeni politycznej, 

która jest warunkiem ogólnej reprodukcji.”152 Jeśli przypomni się, iż według Lefebvre’a 

produkowanie przestrzeni zawiera także produkcję podmiotów, paralela z podejściem 

Althussera, akcentującym materialne i ideologiczne zasady tworzenia jednostek staje się 

wyraźna. 

Zwłaszcza w konkretnych analizach i krytykach Lefebvre bliski był ujmowania relacji 

ideologicznych na podobieństwo Althussera. Przykładowo, jak wskazuje Andrzej 

                                                           
150 Choć jednocześnie w znacząco odmienny sposób, niż zrobił to Castells. Zob. porównanie pomiedzy 
Castellsem i Lefebvrem w: M. Gottdiener, The Social Production of Urban Space. Austin: University of Texas 
Press 1985, s. 110 – 156. 
151 Zob. H. Lefebvre, State, Space, World. Selected Essays. Tłum. i red. N. Brenner, S. Elden. Minneapolis, 
London: University of Minnesota Press 2009, s. 223 – 253. 
152 Tamże, s. 242. 



65 
 

Zieleniec153, Lefebvre opisywał planowanie przestrzenne w sposób, który można odnieść do 

koncepcji Ideologicznego Aparatu Państwowego. Według niego, w ujęciu planowania jako 

ideologii chodziło przede wszystkim o wskazanie na utrzymywanie hegemonii poprzez 

praktykowanie władzy i uzyskiwanie kontroli nad przestrzenią. Planowanie przestrzenne jest 

ideologią, która poprzez tworzenie reprezentacji przestrzeni zapewnia trwałość systemowi 

kapitalistycznemu, jednak nie tylko na poziomie reprezentacji, ale ze względu swoją 

praktyczną naturę (wdrażanie planów i projektów), jak również poprzez wpływanie na 

konkretne przejawy dominacji jednych grup (klas) nad innymi, na przykład przy okazji 

segregacji, dzielenia czy utowarowienia materialnej przestrzeni. W takim ujęciu planowanie 

przestrzenne, jako wiedza ekspercka wspierana przez państwo, ideologia, która zakrywa w 

„wiedzy” swoją ideologiczność, jest jednym ze środków, który zapewnia reprodukcję 

stosunków produkcji i to posiłkując się bardzo konkretnymi narzędziami. Jest to ideologia, 

której jedna z cech sprawia, iż rości sobie ona prawo do słuszności własnej reprezentacji: 

„planowanie jako doktryna, to jest jako ideologia, interpretuje częściową wiedzę, uzasadnia 

swoje aplikacje i podnosi je (poprzez ekstrapolację) do poziomu kiepsko uzasadnionej i 

legitymizowanej totalności.”154 

 

POZA IDEOLOGICZNĄ DOMINACJĘ 

Podczas gdy teorię ideologii Althussera można w kontekście marksistowskiej strategii 

politycznej określić jako bardzo pesymistyczną (oraz deterministyczną), jeśli weźmie się pod 

uwagę nie tylko aporie, które z niej wynikają, lecz także fakt, iż utrudnia ona – choćby 

poprzez stwierdzenie o specyficznej wieczności ideologii („ideologia nie ma historii”155) – 

praktykę polityczną, Lefebvre pozostaje optymistą względem możliwości przezwyciężenia 

ideologicznej dominacji lub też usiłuje wypracować pozytywny projekt społecznej zmiany. 

Proponuje on skupić się na sferze życia codziennego jako momencie przestrzeni mogącym 

przynieść rewolucyjne uwolnienie. Do pewnego stopnia dokonuje on reinterpretacji 

pomysłów Sytuacjonistów, którzy postulowali „rewolucję życia codziennego”156, dużą wagę 

                                                           
153 A. Zieleniec, Space and Social Theory. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE Publications 2007, s. 
80 – 84. 
154 H. Lefebvre, Philosophy of the City and Planning Ideology. W: Tegoż, Writings on Cities. Tłum. i red. E. 
Kofman, E. Lebas. Oxford, Malden: Blackwell 2000, s. 97. 
155 L. Althusser, Ideologie i ideologiczne aparaty państwowe. 
156 Por. R. Vaneigem, Rewolucja życia codziennego. Tłum. M. Kwaterko. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2004. 
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przykładając jednocześnie do kwestii miasta i możliwości tworzenia nowego urbanizmu157. W 

tekście – manifeście158 Lefebvre postuluje prawo do miasta, rozumiane jako prawo do 

miejskiego życia, które miałoby dać podstawy do zerwania z alienacją. Nie chodzi mu w tym 

jednak po prostu o możliwość dowolnego korzystania z miasta (na którym to 

nieporozumieniu opiera się obecna fetyszyzacja przestrzeni publicznych „dla wszystkich”) 

czy też nostalgiczne pragnienia powrotu do małych miasteczek i społeczności (realizowane 

dzisiaj do pewnego stopnia przez Nowy Urbanizm, a nawet w zmodyfikowanej formie przez 

osiedla grodzone), ale o oddanie kontroli nad miastem społeczeństwu oraz powrót do wartości 

użytkowej miejskiego życia.  

Prawo do miasta jest nie tylko wezwaniem do wzmocnienia miejskiej demokracji. Jego 

realizacja skutkuje całościowym programem społecznej zmiany, opartej właśnie na 

stosunkach miejskich. „Maksymalna różnica”, która wynika z wartości użytkowej i która 

powinna stanowić podstawę prawa do miasta 

 „wyłania się ze sprzeczności codziennego życia, tak jak są one artykułowane w 

żądaniach zakorzenionych w specyficznych doświadczeniach różnicy 

różnorodnych grup społecznych (robotników, studentów, imigrantów), które stają 

się urzeczowione nie tylko w oddzieleniach i segregacjach charakterystycznych 

dla dzisiejszego miejskiego życia.”159  

Podkreślenie konieczności zmiany codziennego życia znalazło także odzwierciedlenie w 

wezwaniach do kulturowej rewolucji, którą postulował Lefebvre. Jakkolwiek wątpliwe może 

się dzisiaj wydawać popieranie kreatywności jako sposobu na walkę z kapitalistycznymi 

relacjami, Lefebvre znajduje jej ważną rolę w kontekście przemian życia codziennego, przy 

czym nie chodzi mu wyłącznie o uczynienie z niego dzieła sztuki oraz przemianę 

zdominowanego społeczeństwa w społeczeństwo artystów, ale wykorzystanie tego w celu 

przeprowadzenia politycznej transformacji: 

„’Kreacja’ nie będzie już ograniczała się do dzieł sztuki, lecz będzie oznaczać 

samoświadomą aktywność, samo-wyobrażenie, reprodukujące swoje własne 

                                                           
157 Zob. np. T. McDonough (red.), Guy Debord and the Situationist International. Texts and Documents. 
Cambridge, London: The MIT Press 2002. 
158 H. Lefebvre, Prawo do miasta. 
159 K. Goonewardena, S. Kipfer, Spaces of Difference: Reflections from Toronto on Multiculturalism, Bourgeois 
Urbanism and the Possibility of Radical Urban Politics. International Journal of Urban and Regional Research 
29(3) 2005, s. 676. 
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warunki, adaptujące te warunki i swoją własną rzeczywistość (ciało, pragnienie, 

czas, przestrzeń), będącą swoją własną kreacją; społecznie termin ten oznaczać 

będzie aktywność społeczności, przyjmującej odpowiedzialność za swoje własne 

społeczne funkcjonowanie i przeznaczenie – innymi słowy samorządność.”160  

W kontekście przestrzeni projekt Lefebvre’a także odnosi się do zerwania z alienacją oraz 

ustanowienia społecznej nad nią kontroli, a inaczej mówiąc, przejęcia przez społeczeństwo 

procesu jej produkcji w pełnym rozumieniu. Jak wspomniałem, utrzymuje on, że w systemie 

kapitalistycznym dominujące są reprezentacje przestrzeni, oparte na podwójnych procesach 

homogenizacji i zróżnicowania, które służą wartości wymiennej i podtrzymują istniejącą 

hegemonię oraz wspierają alienację. W praktyce rewolucyjnej chodzi o zerwanie z tą 

dominacją reprezentacji przestrzeni, a w konsekwencji ideologii z nimi związanych i 

ustanowienie przestrzeni reprezentacji, rozumianych jako oparta na życiu codziennym 

podstawa życia społecznego. Połączenie pomiędzy kreatywnością, kojarzoną także ze sztuką, 

symboliką, a ostatecznie niewyalienowaną pracą staje się w tej perspektywie jaśniejsze i 

bynajmniej nie oznacza jedynie estetyzacji obecnych relacji przestrzennych. Wiąże się 

bowiem u Lefebvre’a z całościowym projektem społecznej kontroli nad przestrzenią. 

Przestrzeń, jako aktywny produkt/producent/mediacja społeczna jest kluczowym elementem, 

zapewniającym możliwość takiej transformacji, nie jest jedynie jej wynikiem, ale także 

zasobem – w konsekwencji walki w przestrzeni i o przestrzeń mają kapitalne znaczenie dla 

całego projektu politycznego, określonego przez Lefebvre’a.  

Warto też wyjaśnić, że jego rozumienie ideologii oraz usytuowanie jej w kontekście 

przestrzennym jako elementu reprezentacji związane było z konkretnym systemem 

państwowym, czyli powojenną Francją (co powiedzieć można także zresztą o Althusserze). 

Jak wskazał Stanek, powstanie teorii produkcji przestrzeni Lefebvre’a było zakorzenione w 

jego różnorodnych doświadczeniach badawczych, zwłaszcza tych dotyczących państwowego 

systemu budownictwa161. Napięcie pomiędzy zrealizowanym projektem modernistycznego 

budynku a sposobami „życiowego” radzenia sobie z nim przez zamieszkujących go ludzi 

wyraża Lefebvre jako przestrzenne przystosowanie. Opisuje on skomplikowane relacje, jakie 

pojawiają się w tym konkretnym przypadku pomiędzy reprezentacjami przestrzeni (projekt, 

                                                           
160 H. Lefebvre, Everyday Life in the Modern World. Tłum. S. Rabinovitch. New York, Evanston, San Francisco, 
London: Harper&Row 1971,, s. 204. Słowo “samorządność” to po francusku autogestion, termin który Lefebvre 
rozumiał specyficznie i który ma ważne znaczenie dla jego politycznego projektu; zob. N. Brenner, Henri 
Lefebvre’s Critique of State Productivism. W: Goonewardena i in., dz. cyt., s. 232 – 245.  
161 Ł. Stanek, Henri Lefebvre on Space, s. 81 – 99. 
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wizualizacja, wyobrażenie), przestrzennymi praktykami (budynek) a przestrzeniami 

reprezentacji (nadawanymi znaczeniami), które ujawniają sprzeczności wyrażające się 

koniecznością przystosowania budynku przez mieszkańców na poziomie afektów i 

symboliki162. Przy tej samej okazji Lefebvre przeprowadza krytykę ideologii, rozpoczynając 

ją stwierdzeniem: „Co do tego, że istnieje ideologia pavillonu – nie ma wątpliwości.”163 Jej 

działanie jako reprezentacji pokazuje on jednocześnie przynajmniej na dwóch poziomach – 

ludzi i przestrzeni, pisząc: 

„ideologia mieszkańców takich domów i tych, którzy preferują taki sposób 

mieszkania od innych jest ideologią, tj. zestawem reprezentacji. Ni mniej, ni 

więcej. Zestaw reprezentacji uzasadnia, wyjaśnia i dopełnia sposób życia 

społecznego; nie tworzy go w praktyce i się z nim nie pokrywa.”164  

Uwidacznia to według niego spełnienie całkowitej dominacji, w której reprezentacje 

przestrzeni kształtują nie tylko ją samą, ale także jej użytkowników. Działa tu podobna 

zasada, co przy tworzeniu ideologicznych podmiotów (albo: tworzenie podmiotów przez 

ideologię), co wyraża się w tym, iż „ta ideologia zakłada z góry pomieszanie, a nawet 

identyfikację, świadomości jednostki i rodziny z nieruchomością. W związku z tym jest to 

zawsze forma alienacji granicząca z reifikacją.”165 

Według Lefebvre’a taka ideologiczność przestrzeni jest uosobieniem i łączy się pośrednio z 

kwestiami państwa i polityki w ogólnym wymiarze, ponieważ „polityczna strategia 

wyprodukowała ideologię, która przejawiła się bardziej (lub mniej) kompletnym jej 

‘odbiorem’, różnym ze względu na różne powody i motywacje w różnych grupach i klasach 

społecznych.”166 Ideologia ta skutkuje również pojawieniem się konfliktu pomiędzy jednostką 

a społeczeństwem, który – choć charakterystyczny dla całego społeczeństwa – w konkretnym 

omawianym przez Lefebvre’a przypadku „skutkuje szczególnie ostrą formą”167. 

Reprezentacje przestrzeni, nazwane tu konkretnie ideologią, mają więc zdolność 

podporządkowywania sobie przestrzeni, stwarzania zarówno materialnych budynków, jak i 

konstruowania odpowiadających im jednostek społecznych, nie rozwiązują jednak konfliktów 

społecznych, które wynikają z klasowych i grupowych różnic.  

                                                           
162 H. Lefebvre, Preface to the Study of the Habitat of the ‘Pavillon’. W: Tegoż, Writings on Cities, s. 121 – 135. 
163 Tamże, s. 133. 
164 Tamże, s. 133 – 134. 
165 Tamże, s. 134. 
166 Tamże. 
167 Tamże. 
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Wziąwszy pod uwagę całość perspektywy Lefebvre’a, można stwierdzić, że wbrew 

powyższemu pesymistycznemu i krytycznemu opisowi konkretnego przypadku reprezentacje 

przestrzeni nigdy nie zdołają całkowicie zdominować społecznej produkcji przestrzeni, 

ponieważ zawsze istnieje mediujący wpływ praktyk społecznych i przestrzeni 

reprezentacji168. Kontrola nad przestrzenią nigdy nie jest całkowita. Tym niemniej nie 

oznacza to, że należy zdać się wyłącznie na „naturalne” procesy przestrzenno-społeczne, bo te 

– jak twierdzi Lefebvre – zależą głownie od relacji kapitalistycznych. Pomimo istnienia 

przykładów bliskich takim sytuacjom, trudno wyobrazić sobie zarówno wszechogarniającą 

dominację reprezentacji przestrzeni, jak też społeczeństwo rewolucyjne oparte na 

zróżnicowanych relacjach i przestrzeni przeżywanej, w którym nie istnieje alienacja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168 Konieczności uwzględnienia takiej całościowej (totalizującej?) perspektywy zdaje się nie dostrzegać w swojej 
krytyce Tim Unwin, pisząc, iż „koncentracja na produkcji przestrzeni oznacza, że Lefebvre w zasadzie niezdolny 
do podjęcia ważnych kwestii związanych z powstawaniem nierówności, biedy i ludzkiego nieszczęścia. Po części 
jest tak, ponieważ Lefebvre dehumanizuje przestrzeń; doprawdy, pomimo jego aspiracji, aby uwzględnić ciało 
jako składnik rozumienia przestrzeni, nie udaje mu się potraktować poważnie roli ludzkiej sprawczości w 
kształtowaniu własnej przyszłości.” – T. Unwin, A Waste of Space? Towards a Critique of the Social Production 
of Space… Transactions of the Institute of British Geographers. New Series 25(1) 2000, s. 24. Może to wynikać 
częściowo z faktu, że odczytuje on Lefebvre’a śladami interpretacji dokonanych przez Harvey’a i Soję, które 
również nie uwzględniają rozmaitych kontekstów jego teorii. 
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Utopia – instytucja – praktyka 
 

 

 

 

Jeśli przyjąć tradycyjne rozumienie ideologii, czyli takie, które zakłada istnienie jakiegoś 

rodzaju reprezentacji rzeczywistości, która jest wspólna pewnej grupie ludzi (podzielana 

przez społeczność), a dodatkowo stanowi podstawę roszczenia do politycznego 

oddziaływania, jej rozwinięciem i konsekwencją jest utopia – rodzaj wyobrażonego dążenia 

do oczekiwanego stanu społeczeństwa, zawierającego jednocześnie określone warunki 

przestrzenne i czasowe. W związku z zawartą w utopii koniecznością określenia zbioru 

praktyk społecznych i przestrzennych, jak też sposobów życiowego, codziennego odgrywania 

tychże, jest ona w sensie ścisłym wyobrażeniem, i to najczęściej wyobrażeniem miasta. 

Powodem tego jest fakt, że miasto to społeczny obszar możliwy do wyobrażenia – delimitacja 

zbioru zachowań społecznych (związanych zarówno ze strukturą, jak i działaniami) oraz 

określenie materialnego kształtu przestrzeni jest w zasięgu autorów podejmujących się 

tworzenia utopii zarówno jako gatunku literackiego, jak i projektu społecznego. W tym sensie 

utopia może być nazwana hiper-ideologią, tym bardziej jeśli wyciągnie się z niej absolutne 

konsekwencje. Różni to ją jednak od ideologiczności jako charakterystyki przestrzeni 

społecznej. Różnica ta jest warta podkreślenia nie tylko dlatego, że niniejsza praca dotyczy 

głównie ideologiczności przestrzeni i procesu jej społecznej produkcji, ale także ponieważ 

utopia zakłada zasadę etyczną, czy to w kontekście krytyki istniejącego stanu, przewidywań 

co do rozwoju społeczeństw, czy też wizji idealnego porządku. Poprzez odwołanie do utopii 

w kontekście analizy ideologii zyskuje się więc możliwość wprowadzenia wątków 

związanych z etyką i moralnością, w przeciwieństwie do ściśle interesownego społecznego 

funkcjonowania ideologii. Różnica pomiędzy utopią a ideologią da się jednocześnie 

wykorzystać do pokazania, iż choć myślenie utopijne nieobce jest analizom przestrzeni, to 

jednak pojęcie ideologii, ze względu na praktyczny i mediacyjny komponent, zawiera bardziej 

użyteczny potencjał badawczy i krytyczny. 
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ZESTAWIENIE: IDEOLOGIA I UTOPIA 

Biorąc pod uwagę fakt, iż „utopia nie ma historii”, czyli stanowi nieodłączny aspekt 

społecznego i przestrzennego życia, pełni ona rozmaite funkcje i w zależności od tego posiada 

różne wcielenia. Jak piszą Gregory Claeys i Lyman Tower Sargent, w granicach myślenia 

utopijnego można wyróżnić utopię, eutopię (pozytywną utopię), dystopię (utopię negatywną), 

utopijną satyrę, anty-utopię czy utopię krytyczną169, przy czym ta pierwsza kategoria jest 

najogólniejsza i określa „nieistniejące społeczeństwo opisane szczegółowo i zazwyczaj 

ulokowane w czasie i przestrzeni”170. W niniejszym fragmencie interesować mnie będzie 

zestawienie pomiędzy utopią (pozytywną) a dystopią, rozumianymi ponadto głównie w 

perspektywie przestrzennej. Chodzi o podkreślenie znaczenia przestrzeni w wyobrażeniowych 

konstrukcjach utopijnych i dystopijnych, które słusznie zakładają, że jest ona jednym z 

podstawowych czynników kształtujących społeczeństwo. Powody poświęcenia uwagi 

utopii/dystopii w kontekście analizy ideologii staną się – mam nadzieję – jaśniejsze pod 

koniec rozdziału. 

Jameson dokonuje rozróżnienia na utopijny program i utopijny impuls. Ten pierwszy określa 

on „systemowym”. Są to „świadome realizacje programu utopijnego”, „zarówno rewolucyjna 

praktyka społeczna, podejmowana z myślą o budowie zupełnie nowych społeczeństw, jak i 

ćwiczenia z pisania tekstów utopijnych”, są to także „samoświadome utopijne odstępstwa od 

porządku społecznego, zwane społecznościami intencjonalnymi, ale również próby 

zaprojektowania nowych całości (totalities) przestrzennych podejmowane w estetyce 

miejskiej”171. Z kolei impulsem utopijnym, który jest według niego „bardziej ukryty i 

zróżnicowany” określa on „inwestycję (investment) w dziedziny podejrzane i dwuznaczne: 

liberalne reformy i ułudy wytwarzane przez reklamę, te podstępne, acz kuszące szwindle 

dzisiejszych czasów, w których utopia służy jako wabik i przynęta dla ideologii” 172. Może to 

być choćby teoria społeczna i polityczna, reforma, miasto, a nawet pojedynczy budynek. 

Impuls utopijny, czy raczej jego zastosowanie i odkrycie, jest związany z procedurą 

hermeneutyczną, domaga się odczytania, a jednocześnie, jako zawierający systemowe 

wezwanie do zamknięcia (czyli totalności), może być odnaleziony w rozmaitych sferach 

ludzkiej działalności i twórczości. Wskazówki Jamesona mają na uwadze nie tylko 
                                                           
169 G. Claeys, L. Tower Sargent, Introduction. W: Tychże (red.), The Utopia Reader. New York, London: New York 
University Press 1999,  s. 1 – 2. 
170 Tamże, s. 1. 
171 F. Jameson, Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe. Tłum. M. Płaza, M. 
Frankiewicz, A. Miszk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011 , s. 4. 
172 Tamże, s. 4 – 5. 
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interpretację, ale są także swego rodzaju projektem, którego celem jest rehabilitacja utopii 

jako pozytywnego krytycznego narzędzia, służącego określeniu nie tyle samej treści 

utopijnego wezwania (czyli zawartości tekstu oraz projektowanego czy realizowanego 

wyobrażenia), co raczej znalezienia granic wyobraźni.  

Jak pisze, 

 „utopia (…) nie jest reprezentacją, ale operacją skalkulowaną na ujawnienie 

granic naszej wyobraźni przyszłości, za której linie wydajemy się niezdolni 

wykroczyć myśląc o zmianach naszych społeczeństw i świata (chyba, że w 

kierunku dystopii i katastrofy).”173  

Co ważne w kontekście niniejszych rozważań, twierdzi on, że to samo można powiedzieć o 

ideologii, której demaskacja nie wydaje się jednak już koniecznym zadaniem, ze względu na 

moralną i polityczną dewaluację tego pojęcia. 

Powracając do kontrastu utopii i dystopii – o obu można powiedzieć, że odnoszą się do 

„utopijnego impulsu”, choć jednocześnie nie są wyłącznie swoim przeciwieństwem, ponieważ  

„prawdziwym przeciwieństwem utopii byłoby społeczeństwo, które jest albo 

całkowicie niezaplanowane albo też zaplanowane celowo jako przerażające i 

straszne. Dystopia (…) nie jest żadnym z tych przypadków; raczej, jest to utopia, 

która się nie udała, albo utopia, która funkcjonuje tylko dla określonego segmentu 

społeczeństwa.”174 

Według takiej definicji, i z uwzględnieniem argumentów Jamesona, w zasadzie każda 

przestrzeń może być analizowana jako utopijna i dystopijna jednocześnie, w zależności od 

pozycji, jaką przyjmiemy175, ponieważ zarówno w dziele literackim czy filmowym, jak też w 

rzeczywistości są to mimo wszystko odwrotne strony tego samego procesu, czyli wyobrażenia 

pewnego modelu społeczeństwa. Dlatego też w odniesieniu do utopii/dystopii można odwołać 

się nie tyle do kwestii społecznych, co raczej prześledzić, na jakiej zasadzie konstruowane są 

przestrzenne warunki ich istnienia. Jak pisze Ewa Rewers, „zarówno koncepcje utopii, jak i 

                                                           
173 F. Jameson, Utopia as Method, or the Uses of the Future. W: M. D. Gordin, H. Tilley, G. Prakash (red.), 
Utopia/Dystopia. Conditions of Historical Possibility. Princeton, Oxford: Princeton University Press 2010, s. 23. 
174 D. Gordin, H. Tilley, G. Prakash, Introduction. W: Tychże, dz. cyt., s. 1. 
175 Na co zresztą zwraca uwagę Jameson, pisząc: „to, co jest obecnie negatywne może być wyobrażone jako 
pozytywne poprzez ogromną zmianę walencyjności, którą stanowi utopijna przyszłość” – Jameson, Utopia as a 
metod, s. 32. 
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dystopii (…) rozwinęły się historycznie w ścisłym związku z rozwojem miast.”176 W takim 

kontekście ma to bezpośrednie znaczenie dla możliwości określenia działania ideologii w 

przestrzeni miejskiej, ponieważ to jej funkcjonowanie jest znacząco odmienne od utopii, w 

której jakoby się zawiera. Wbrew wcześniej przywołanej uwadze Jamesona, który twierdzi, 

że utopia znajduje się w takiej samej analitycznej pozycji177, jak ideologia, odniesienie ich 

obu do przestrzenności ujawnia znaczące różnice. Odnoszę się tu do pewnego 

konceptualnego, czy też krytycznego rozumienia, przede wszystkim w celu ich odróżnienia, 

które ma znaczenie dla niniejszej pracy. W procedurze analitycznej przywołującej konkretne 

przypadki utopii i utopijności terminy te mogłyby być faktycznie zastępowane, jeśli taka 

byłaby intencja innych autorów i autorek. Byłoby to dopuszczalne, ponieważ miesza się tu 

poziom utopijnego tekstu, czyli przykładowo formy, znaczenia, funkcjonowania budynku 

(czy ogólniej materialnej przestrzeni) z dającym się odnaleźć w każdej ludzkiej działalności – 

o ile ustanowi się relacje z zasadniczo polityczną totalnością – utopijnym impulsem, głównie 

ze względu na to, że da się on odnieść do każdej dialektycznie rozumianej pozytywności. 

Świadczą o tym choćby opisywane przez Malcolma Milesa utopijne społeczności 

ekologiczne178. Mimo wszystkich dwudziestowiecznych perturbacji, także w architekturze i 

planowaniu przestrzennym dają się odnaleźć rozmaite utopijne z natury projekty miasta 

idealnego179. Tym niemniej będę utrzymywał, że utopijność – w odróżnieniu do 

ideologiczności – obarczona jest większym ryzykiem popadnięcia w oparte na strukturalnych 

uproszczeniach analizy, gdyż koncentruje się na napięciu pomiędzy stanem faktycznym a 

wyobrażonym, przy czym to ten drugi decyduje o jej istocie. 

 

 

 

 

                                                           
176 E. Rewers, Miasto jest wszędzie: ontologia miejskiej dystopii. W: M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, 
Kultura w czasach globalizacji. Warszawa: IFiS PAN 2004, s. 32 – 33. 
177 Trzeba jednak pamiętać, że według Jamesona ich polityczne funkcjonowanie jest odmienne, poza tym 
relacje między nimi jest dialektyczna, a nie dualistyczna – por. T. Bewes, Reification or The Anxiety of Late 
Capitalism. London, New York: Verso 2002, s. 24 – 25. 
178 M. Miles, Urban Utopias. The Built and Social Architectures of Alternative Settlements. London, New York: 
Routledge 2008. 
179 Zob. Z. Paszkowski, Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną. 
Kraków: Universitas 2011; J. Wujek, Mity i utopie architektury XX wieku. Wydawnictwo Arkady: Warszawa 
1986. 
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UTOPIA/PRZESTRZEŃ/DYSTOPIA 

W związku z powyższym, sytuacja przedstawia się inaczej, gdy na pierwszym miejscu w 

wyobrażeniach utopijnych i dystopijnych postawi się przestrzeń180, rozumianą jako 

podstawową infrastrukturę zapewniającą istnienie i trwałość społecznych utopii i dystopii 

(tym samym wracając do głównej problematyki produkcji przestrzeni). Można zauważyć, że 

to przestrzeń (społeczna) realizuje główny projekt utopii i dystopii181. W przypadku tej 

pierwszej można mówić o relacji, która zakłada pełną kontrolę społeczeństwa nad 

przestrzenią i odwrotnie, lub też – mówiąc inaczej – całkowitą zgodność pomiędzy tym jak 

wygląda i funkcjonuje społeczeństwo a tym, jaką przestrzenią materialną dysponuje. Dystopia 

jest sytuacją odmienną (choć nie wprost), w ramach której przestrzeń stanowi rzecz wysoce 

problematyczną, wpływającą na to, że społeczeństwo funkcjonuje źle lub zamiera, np. ze 

względu na podziały społeczne, upadek technologii czy katastrofę naturalną182. W dystopii 

następuje zerwanie relacji pomiędzy przestrzenią i społeczeństwem, które skutkuje również 

niemożliwością zmiany.  

Oba te przypadki można również opisać przyjmując bardziej antagonistyczną perspektywę. 

Jeśli utopia jest wyobrażeniem idealnego społecznego porządku, to realizuje się w niej 

zwycięstwo ludzi nad przestrzenią, czyli ich środowiskiem życia, unieważniona zostaje 

konieczność zmagania się z aktywnym oddziaływaniem przestrzeni, zawsze powodującym 

kłopoty i wymagającym pracy przekształcania, w konsekwencji czego następuje także 

zatrzymanie czasu. Dystopia zaś oznacza zwycięstwo przestrzeni nad społeczeństwem, czyli 

taki układ, w którym jej problematyczność (przeszkody, które stawia, niemożność jej 

transformacji) jest zmaksymalizowana, co prowadzi do zaburzeń wewnątrz samego 

społeczeństwa. Stąd też nawet w dystopiach literackich i filmowych, w których istnieje 

podział na dwa światy (tj. pozytywną utopię i negatywną dystopię) główną kwestią jest 

problem granicy, rozumianej także przestrzennie. Utrzymanie istniejącego stanu rzeczy 

skupia się na wysiłkach jej ochrony, przekraczanie zaś staje się stawką w grze o istnienie, 

uwolnienie czy emancypację.  
                                                           
180 Co jest tym bardziej uzasadnione, gdy uwzględni się uwagę Elizabeth Grosz o tym, iż „wszystkie wizje utopii, 
zarówno stworzone w przeszłości, jak i ukazywane we współczesnej fantastyce naukowej czy filmie łączy 
pragnienie zatrzymania czasu, zamiany upływu czasu na organizowanie przestrzeni, by stworzyć przyszłość na 
wzór (ograniczonych i zwykle służących samym sobie) ideałów teraźniejszości” – E. Grosz, Utopie ucieleśnione: 
czas architektury. W: B. Świątkowska (red.), Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku. Warszawa: Fundacja 
Bęc Zmiana 2011., s. 142. 
181 Zob. różne przestrzenne podejścia do utopii i dystopii w: R. Pordzik (red.), Futurescapes. Space in Utopian 
and Science Fiction Discourses. Amsterdam, New York: Rodopi 2009. 
182 Taka specyfika przestrzeni dystopii odróżnia ją jednocześnie od anty-utopii czy utopii krytycznej. 
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Można takie zestawienie scharakteryzować jeszcze inaczej, to jest w odwołaniu do triady 

przestrzennej Lefebvre’a183. Jeśli utopia to jednocześnie wyobrażenie całkowitego 

przystawania społeczeństwa i przestrzeni, a jednocześnie projekt całkowitej wzajemnej 

kontroli tych poziomów, odpowiada to sytuacji, gdy wszystkie trzy elementy (tj. reprezentacje 

przestrzeni, praktyki przestrzenne i przestrzenie reprezentacji) są nie tyle nawet połączone 

bezproblemowymi relacjami, co raczej ściśle na siebie zachodzą. Wyobrażona utopijna 

przestrzeń jest odgrywana w praktykach przestrzennych dokładnie według planu, a odczucia i 

cielesne przeżywanie przestrzeni odpowiada materialnym i estetycznym założeniom. Relacje 

dialektyczne, które powodują nie tylko konflikty pomiędzy tymi momentami przestrzeni, ale 

także dają okazję ich przekraczania i produkowania są nieobecne. Jednocześnie nie oznacza 

to, że przestrzeń jest nieaktywna i martwa, ale skutkuje to zatrzymaniem historii. Utopie są 

punktami w społecznym czasie i przestrzeni, dlatego że muszą być skończone, wykluczają 

zmiany i transformacje. Zakładają one maksymalne dopasowanie zasadniczo różnych 

elementów społecznej przestrzeni.  

W takim ujęciu dystopia jest sytuacją społeczno-przestrzenną, która oznacza zerwanie relacji 

pomiędzy reprezentacjami przestrzeni, praktykami przestrzennymi a przestrzeniami 

reprezentacji, albo też taką ich komplikacją, która anuluje możliwości ich nawiązania. Można 

powiedzieć, że w takiej sytuacji społeczeństwo straciło jakąkolwiek kontrolę nad przestrzenią, 

która z kolei staje się potworna (pusta, groźna, zanieczyszczona). Dlatego główne wysiłki 

ludzi w dystopijnych wyobrażeniach dotyczą formowania nowego świata w sensie 

przestrzennym (budowa osady, znalezienie bezpiecznego miejsca, kontrola nad maszynami, 

etc.). Inaczej mówiąc, chodzi o odzyskanie przynajmniej częściowej kontroli nad czasem i 

przestrzenią, ponowne nawiązanie relacji pomiędzy tym, jak przestrzeń jest wyobrażona, jak 

jest zmaterializowana i jak można ją przeżywać, co w konsekwencji oznacza także 

odzyskanie możliwości kształtowania historycznego procesu184.  

Przykładami, które najlepiej przekonują do takiego przestrzennego odczytania utopii i 

dystopii są dzieła, obrazujące przejście od jednej do drugiej, choćby powieści Jamesa G. 

                                                           
183 Por. rozdz. 1. Dodatkowo, o wątkach utopijnych u Lefebvre’a – zob. D. Pinder, Reconstituting the Possible: 
Lefebvre, Utopia and the Urban Question. International Journal of Urban and Regional Research, 
doi: 10.1111/1468-2427.12083 (dostęp 20/03/2014). 
184 W literaturze i filmie istnieją także radykalne dystopie (radykalne również w moralnym sensie), w których 
wykluczony jest powrót do sytuacji kontroli i odbudowy relacji, np. powieść Cormaca McCarthy’ego „Droga” 
(2006) czy film Michaela Haneke „Czas wilka” (2003) – zob. C. McCarthy, Droga. Tłum. R. Sudół. Kraków: 
Wydawnictwo Literackie 2008. 
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Ballarda, takie jak „Wieżowiec”185 czy „Królestwo nadchodzi”186. Ich akcje koncentrują on w 

przestrzeniach, które można nazwać współczesnymi utopiami (w pierwszym wypadku jest to 

tytułowy modernistyczny wieżowiec – symbol nowoczesności i spełnienia architektonicznych 

wizji, w drugim – podmiejskie centrum handlowe, co – na marginesie – również świadczy o 

dostępności miejskich reprezentacji przestrzeni i wyobrażeń). Zachodzi w nich proces 

zerwania relacji społeczno-przestrzennych, skutkujący nieoczekiwanymi i nie dającymi się 

przewidzieć wypadkami, przemocą czy wykluczeniem. Ballard w dużym stopniu odnosi także 

utopijność przestrzeni do technologii albo postępu społecznego; szybko staje się jasne, że 

oparte na nich nadzieje modernizacyjne są płonne, a ich konsekwencje zupełnie inne od 

oczekiwanych. Utopie przechodzące w dystopie są przykładami skrajnymi, pokazującymi, że 

analizując przestrzeń należy wziąć pod uwagę jej złożoną, przynajmniej trzyelementową 

charakterystykę i relacje, które ona tworzy. Efektem nieuwzględnienia tego jest oscylacja 

pomiędzy stanami wyobrażonymi i jednocześnie niemożliwymi – utopią struktury oraz 

dystopią idiosynkrazji. 

O użyteczności przykładu utopii i dystopii świadczy nie tylko przeprowadzone przez 

Jamesona rozróżnienie i próba rekonstytucji tego pojęcia dla badania współczesnych 

wyobrażeń politycznych i społecznych, lecz także uporczywe powroty utopijnych zamierzeń 

w rozmaitych próbach kształtowania przestrzeni i miast. Jak jednak będę się starał pokazać w 

dalszej części, to pojęcie ideologii, w rozumieniu społeczno-materialnej relacji (czy mediacji), 

która zakłada społeczne praktykowanie przestrzeni, jest bardziej stosowne. Stanowi również 

termin bardziej użyteczny analitycznie poprzez możliwość lepszego odniesienia go do 

społecznej rzeczywistości, a nie tylko dzieł literackich czy filmowych. Powroty utopii 

polegają również na kojarzeniu wielu kolejnych zjawisk miejskich i przestrzennych z tego 

rodzaju myśleniem, a nawet ustalania charakterystyk współczesnych utopii, które miałyby 

znacząco różnić się od tych z przeszłości187. Takie odczytanie utopii, jednocześnie czerpiące 

ze współczesnych zjawisk i projektów miejskich oraz częściowo skontrastowane z 

przeszłością proponuje Rewers, łącząc je zarazem z zestawem środków, które można by 

nazwać „postmodernistycznymi”, np. wizualnością, ironią, nostalgią czy nawet 

                                                           
185 J. G. Ballard, Wieżowiec. Tłum. L. Jęczmyk. Katowice: Wydawnictwo „Książnica” 2006. 
186 J. G. Ballard, Królestwo nadchodzi. Tłum. P. Grzegorzewski. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2007. 
187 Co, jak pokazuje Richard Barbrook, nie jest wcale oczywiste – zob. Tegoż, Imaginary Futures. From Thinking 
Machines to Global Village. London, Ann Arbor: Pluto Press 2007. 
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globalizacją188. Jest to przykład na to, iż pewien rodzaj myślenia o utopii daje się zastosować 

do analizy współczesnego miasta.  

Śledzenie utopii daje się zatem wykorzystać przynajmniej w dwóch przypadkach. Po 

pierwsze, może służyć do opisywania kolejnych prób urzeczywistniania utopii w konkretnych 

miastach i przestrzeniach, czyli czegoś, co można by nazwać z założenia cechą procesu 

produkcji przestrzeni, w związku z którą pewna część zjawisk w architekturze i 

projektowaniu jest zamierzona jako wytworzenie społeczeństw i stylów życia odnoszących 

się w przyszłość, albo też aktualizujących przyszłość obecnie. Po drugie, utopia jest procedurą 

ściśle analityczną, która odnajduje współczesne uwarunkowania i swego rodzaju granice 

wyobrażenia w tym, co dziś wydaje się utopijne. Pierwszy przypadek da się odnaleźć choćby 

w opisach zjawisk, które wydają się we współczesnych miastach całkowicie zwyczajne, na 

przykład w grodzeniu przestrzeni189 czy suburbanizacji190. Oba te zjawiska oparte są na 

próbach ustalenia niezmiennych relacji przestrzenno-społecznych, które realizują założenia 

dobrego, wygodnego i bezpiecznego życia. W wyobrażeniu tym wyklucza się niepowodzenie 

projektu, które jednak następuje bardzo szybko i związane jest z koniecznością 

praktykowania przestrzeni, na którą wpływ mają zewnętrzne czynniki191. Nie powoduje to 

rzecz jasna powstania dystopii (choć niewykluczone, że lokalnie może do tego doprowadzić), 

lecz uświadamia, że najważniejszy kontekst funkcjonowania przestrzeni, czyli jej codzienne 

praktykowanie i odtwarzanie wymyka się założeniom i wyobrażeniom. Z tym też łączy się 

drugi aspekt, to jest możliwość wykorzystania utopii analitycznie i związane z tym 

zastrzeżenia. O ile można zaakceptować fakt, iż jest to pewna propozycja procedury 

badawczej o uniwersalnym zastosowaniu, trzeba zwrócić uwagę, że jest ona związana z 

oddaleniem od przedmiotu badań, które polega na konieczności wysupłania utopijnych 

wątków z analizowanych zjawisk oraz ich zestawienie z warunkami utopijności myślenia na 

szerszym planie. Kosztem tego jest jednakże ignorancja w stosunku do praktyki społecznej, 

                                                           
188 E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków: Universitas 2005. 
189 J. Gądecki, Za murami. Osiedla gordzone w Polsce – analiza dyskursu. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki 
Polskiej 2009. Zob. także: S. Low, Behind the Gates. Life, Security and the Pursuit of Happiness in Fortress 
America. New York, London: Routledge 2003. 
190 K. Kajdanek, Suburbanizacja po polsku. Kraków: Nomos 2012. Zob. także: R. Fishman, Bourgeois Utopias. The 
Rise and Fall of Suburbia. New York: Basic Books 1987. 
191 Zarówno Gądecki w przypadku osiedli grodzonych, jak i Kajdanek w podmiejskiej migracji odnajdują ślady 
utopii, związanej przede wszystkim z tęsknotą za małą społecznością, bezpieczeństwem czy kwestiami 
estetycznymi. Jak wskazują Gordon MacLeod i Kevin Ward, „utopijny impuls” (a także jego dystopijne 
przeciwieństwo) daje się zlokalizować również w wielu innych współczesnych zjawiskach miejskich, np. 
budowie Edge Cities czy gentryfikacji śródmiejskich dzielnic oraz – przeciwnie – w społecznej segregacji i 
kontroli – zob. Tychże, Spaces of Utopia and Dystopia: Landscaping the Contemporary City. Geografiska 
Annaler. Series B. 84 (3-4), s. 153 – 170.  
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przy nieodłącznym uwzględnieniu której można mówić o produkcji przestrzeni. Inaczej 

mówiąc, strategie badania utopijności wiążą się z wykluczeniem tego, co – jak argumentuję – 

jest kluczowe przy możliwości ujęcia relacji społeczno-przestrzennych.  

Problemów takich unika się zaś, gdy weźmie się pod uwagę ideologie w przestrzeni 

rozumiane nie jako czysty system wyobrażeń, ale raczej jako materialnie i społecznie 

podtrzymywane relacje, czyli w niejakim odróżnieniu od Lefebvre’a (choć odróżnienie to 

polega nie tyle na zerwaniu, co na innym rozłożeniu akcentów). W szerszym kontekście 

uwidacznia to zresztą porównanie pomiędzy utopiami i dystopiami, które nigdy nie są 

całkowite i nigdy się nie udają, a ideologiami, których operacyjność oraz równoczesna 

banalność i niewidzialność umożliwia skuteczniejsze działanie. Zgodzić się można do 

pewnego stopnia z Jamesonem, twierdzącym że krytyczna pozycja utopii i ideologii jest 

podobna i obarczona podobnymi problemami. Nie oznacza to jednak, że ich wykorzystanie 

jest tak samo konceptualnie stosowne i pożądane, zwłaszcza w perspektywie społecznej 

analizy przestrzeni. 

 

PROBLEMATYCZNA TOTALNOŚĆ UTOPII 

Pewną utopijność (tj. niemożliwość) myślenia utopijnego postaram się pokazać na 

przykładach, które jednocześnie zapewnią wprowadzenie do kolejnego przybliżenia 

wykorzystania pojęcia ideologii do analizy przestrzeni. Jest to zadanie, które wykracza poza 

samą krytykę poszukiwania utopii, warunków jej powstawania i konsekwencji (a która jak 

wspominałem może być niekiedy przydatna). W tym celu należy jednak najpierw wskazać 

przestrzenie, instytucje i sytuacje o „dużej zawartości” utopii, a przynajmniej za utopijne (lub 

– w zależności od przyjętych zewnętrznych kryteriów – dystopijne) mogące być uznane, które 

jednak istnieją lub istniały w rzeczywistości. Są to zwłaszcza wszelkiego rodzaju instytucje 

totalne, takie jak szpitale psychiatryczne, więzienia czy obozy koncentracyjne. Mogą one być 

uznane za formy utopii/dystopii, ponieważ wydają się zakładać relację maksymalnej kontroli 

społecznej i przestrzennej. Mówiąc inaczej, spełniają definicję lokalnych, zamkniętych 

całości o ustalonej materialnej i społecznej strukturze, funkcji i formie. Przyjmują także 

specyficzne formy przestrzenne – polegają na odgraniczeniu fizycznym, separacji, 

ustanowieniu zestawu dopuszczalnych praktyk oraz norm i sankcji z nimi związanych, które 

zresztą dotyczą wszystkich biorących w nich udział, ponieważ są oni ciągle aktywnie 

zaangażowani w podtrzymywanie instytucjonalnego istnienia. 
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W klasycznym studium instytucji totalnych Erving Goffman192 prześledził ich 

funkcjonowanie, stwierdzając, że poza tym, co oficjalne, to jest zaplanowane i akceptowane, 

istnieje także „sekretne życie”, opierające się na praktykach wymykania się regułom i 

normom, które nimi rządzą. Inaczej mówiąc, pomimo rzeczywistego istnienia opresyjnego 

stanu, normalizacji zachowań oraz sankcji ich strzegących, nawet w instytucji totalnej dają się 

wyodrębnić sfery, chwile i miejsca, które są nienormatywne. Część pracy wprost poświęca 

Goffman przestrzeni instytucji totalnych, którą opisuje jako aktywną, czyli określającą i 

modelującą zachowania przebywających w niej ludzi. Przykładowo, wyróżnia on sferę 

zabronioną (niedostępną), w której pacjenci193 nie mogli przebywać w ogóle lub 

samodzielnie, przestrzeń nadzoru, czyli większą część obszaru instytucji, w której stosuje się 

zwyczajowe normy, ale także strefy wolności o obniżonym poziomie kontroli i restrykcji194. 

Jak stwierdza, „swoboda miała swoją geografię”195. Co więcej, w ramach stref wolności 

możliwe jest również wyznaczenie przestrzeni opartych na „własności” grupowej lub 

indywidualnej, a więc ograniczenie ich dostępności do wybranych osób, co jest wprost 

sprzeczne z oficjalnym podziałem na funkcjonariuszy i pacjentów/więźniów. Goffman 

zauważa także, iż „im trudniejsze do zniesienia jest środowisko, w którym jednostka 

zmuszona jest żyć, tym łatwiej miejsca będą zyskiwać status stref wolności”196. Wszystko to 

świadczy o tym, że nawet w instytucjach zaprojektowanych do sprawowania maksymalnej 

kontroli istnieją momenty i fragmenty przestrzeni, w których możliwe jest częściowe 

uwolnienie się spod jej panowania197. Wspierająca separację i normalizację aktywna 

przestrzeń instytucji totalnych zawiera miejsca, które wyłączone są spod kontroli. Planowa 

utopijność, odzwierciedlona także w urządzeniu przestrzeni, nie może być więc całkowicie 

zrealizowana. 

                                                           
192 E. Goffman, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji 
totalnych. Tłum. O. Waśkiewicz, J. Łaszcz. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2011. 
193 Ten fragment odnosi się głównie do szpitala psychiatrycznego. 
194 Tamże, s. 216 – 226. 
195 Tamże, s. 219. 
196 Tamże, s 226. 
197 Nie jest to jednocześnie całkowicie sprzeczne z odmiennymi pod względem przyjętej perspektywy badawczej 
analizami Michela Foucault, których wnioski dotyczą wszechistnienia władzy (a także historycznych sposobów 
jej sprawowania, np. przejścia od suwerenności do dyscypliny i biowładzy); Goffman koncentruje się na 
wewnętrznym życiu instytucji totalnych, a więc zakłada niejako z góry to, o czym pisał Foucault, tj. ogólniejsze 
zmiany społeczne związane z podejściem do pacjenta i ich wpływ na praktykę leczenia i nadzorowania, choć 
jednocześnie wysnuwa podobne wnioski, np. pisząc, że „istota natury pacjenta zostaje przedefiniowana w taki 
sposób, że – w jej wyniku, a być może celowo – pacjent staje się swego rodzaju przedmiotem usługi 
psychiatrycznej. Stać się pacjentem oznacza zostać przekształconym w możliwy do naprawienia przedmiot 
[władzy?]” – Tamże, s. 354. Zob. także M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Tłum. T. 
Komendant. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2011; Tegoż, Bezpieczeństwo terytorium populacja. Wykłady w 
Collège de France 1977-1978. Tłum. M. Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010. 
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Jeszcze bardziej znamienne są analizy związane wprost z przestrzenią totalitarną, której 

organizacja (społeczna i materialna – poprzez architekturę i planowanie) kojarzy się często 

jednoznacznie z utopią/dystopią systemów totalitarnych198. Szczególnym przypadkiem są 

tutaj hitlerowskie Niemcy. Podczas kilkunastu lat istnienia tego państwa podejmowano w nim 

odgórnie próby przebudowy państwa oraz określenia ładu przestrzennego i 

architektonicznego, który byłby w zgodzie z obowiązującym systemem politycznym199. 

Zamierzenia te wiązały się jednak nie tylko z koniecznością ustalenia estetycznego i 

funkcjonalnego kanonu, lecz także z rekonstrukcją systemów zarządzania ekonomicznego i 

gospodarowania przestrzenią, dzięki którym możliwe byłoby powstawanie konkretnych 

realizacji. Stąd też próby szukania wpływu pomiędzy polityczną ideologią oraz układem 

politycznym III Rzeszy a formą i oddziaływaniem powstałych w czasie jej trwania budynków 

dają tylko częściowy obraz sytuacji.  

Jak pokazuje Paul Jaskot, jeśli przyjrzeć się warunkom realizacji inwestycji w Niemczech w 

tym okresie, okazuje się, że wpływ na nie miały nie tylko poddane politycznemu naciskowi 

projekty, ale także całość sytuacji ekonomicznej (związanej głównie z dostępnością środków 

finansowych i materiałów) oraz równie zmienne w czasie układy sił wewnątrz elit 

politycznych i gospodarczych państwa200. Twierdzi on przede wszystkim, że „polityczna 

funkcja architektury jest w tym przypadku osadzona w warunkach ekonomicznych”, a 

„dynamika ta nie może być oddzielona od historii sztuki tego okresu”201. Jaskot pokazuje na 

przykład, że marmurowy i granitowy monumentalizm pokazowych projektów III Rzeszy nie 

zależał wyłącznie od słynnych planów i makiet Alberta Speera (oraz estetycznych predylekcji 

Adolfa Hitlera), chcącego dorównać starożytnym rzymskim budowlom, lecz także od 

zdawałoby się prozaicznych warunków wojennej gospodarki, w której materiały takie jak stal 

były niezbędne w przemyśle militarnym, a w związku z tym były niedostępne dla 

budowniczych, piastujących nawet najwyższe stanowiska. Sytuacja ta wpłynęła także na 

rozwój systemu obozów pracy i obozów koncentracyjnych, które w większości przypadków 

                                                           
198 Architekturę taką opisuje i porównuje w ten sposób choćby  Deyan Sudjic – zob. Tegoż, The Edifice Complex. 
How the Rich and Powerful Shape the World. London: Penguin Books 2005. 
199 Zadziwiające w tym kontekście jest stwierdzenie historyka architektury Nikolausa Pevsnera, iż „W Niemczech 
kres rozwojowi architektury położył Hitler w roku 1933 i kraj ten, po wielu latach przodownictwa, zniknął ze 
sceny nowoczesnej architektury.” – w: Tegoż, Historia architektury europejskiej. Tłum. A. Morawińska, H. 
Pawlikowska. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1976, s. 416. Oczywiście architektura okresu hitleryzmu w 
Niemczech była w sensie formalnym (choć zapewne nie funkcjonalnym) zerwaniem z „rozwojem”, trudno 
jednak ten okres określić jako jej „kres”. 
200 P. Jaskot, The Architecture of Oppression. The SS, Forced Labor and the Nazi Monumental Building Economy. 
London, New York: Routledge 2000. 
201 Tamże, s. 8. 
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lokowane były w pobliżu kamieniołomów. Dzięki temu, firmy kontrolowane przez SS miały 

możliwość wykorzystywania więźniów do wydobywania materiałów pożądanych przez 

architektów i budowniczych. Oczywiście nie da się zaprzeczyć, że polityczne cele były 

bardzo istotne, jednak sama organizacja systemu pracy przymusowej była zależna od 

wspomnianych wcześniej preferencji rynku budowlanego, który z kolei zależał od ogólnej 

sytuacji ekonomicznej i wojennej. Można zatem stwierdzić, że architektoniczny 

monumentalizm, z którym zwykle kojarzy się III Rzeszę (pomijając przy tym choćby 

nawiązujące do tradycyjnych form budownictwo mieszkaniowe), jest tylko częścią 

wyjaśnienia utopijnych planów politycznej przebudowy i organizacji przestrzeni, na którą 

wpływ mają rozmaite czynniki202.  

Wynikają z tych przykładów dwie istotne dla niniejszej pracy rzeczy. Po pierwsze, 

konieczność uwzględnienia do badania i opisu społecznej produkcji przestrzeni różnorodnych 

elementów, które na nią wpływają, a dodatkowo są wzajemnie powiązane (dialektycznie 

naddeterminowane). Po drugie i w związku z powyższym, błędne jest zakładanie możliwości 

prostego stwierdzenia, iż w jakiejś przestrzeni przejawia się „duch” czy charakter 

społeczeństwa lub też proste wcielenie politycznych ideałów władzy. Należy zaś zwrócić 

uwagę na relacyjne komplikacje wynikające z ciągłych strategicznych wyborów i działań oraz 

związanych z nimi praktyk społecznych, które wpływają na przestrzeń. Zarówno materialna 

przestrzeń, jak i praktyki ją konstytuujące są co najwyżej na różnych poziomach czynnikami 

stabilizującymi funkcjonowanie społeczeństwa. Ponadto, o ile można mówić o „wrodzonej” 

opresyjności i przemocy przestrzeni203, nigdy nie jest ona kompletna, a poza tym przejawia 

się na różne sposoby i jest przynajmniej dwuaspektowa – działa jako ograniczenie oraz 

umożliwienie, zależy przy tym jednak od społecznych praktyk. 

 

 

 
                                                           
202 Kenneth Frampton zauważa na przykład, że projektowanie terenu zjazdów partyjnych w Norymberdze 
uzależnione było także (od czasu nagrywania tam filmu Leni Riefenstahl „Triumf Woli”) od potrzeb filmowej 
propagandy i perspektyw osiąganych przez ówczesne obiektywy  kamer filmowych – zob. K. Frampton, Modern 
Architecture. A Critical History. London, New York: Thames&Hudson 1992, s. 218. 
203 O inherentnej w architekturze przemocy i przymusie świadczy także to, że można je odnaleźć nie tylko w 
przywoływanych tutaj ewidentnych przykładach instytucji totalnych, lecz także m. in. we współczesnych 
szpitalach, biurach i osiedlach – zob. T. Ferenc, M. Domański (red.), Architektura przymusu. Interdyscyplinarne 
studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury. Łódź: Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w 
Łodzi 2013. Będzie jeszcze o tym mowa w dalszej części pracy. 
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UTOPIA TRWAŁOŚCI STRUKTURY 

Odniesienie do utopii i dystopii pozwala na otworzenia pola do krytyki innych perspektyw nie 

tyle ze względu na ich utopijność, lecz dlatego, iż prezentują one w skondensowanej formie 

założenie relacji pomiędzy społeczeństwem a przestrzenią (i czasem). W odniesieniu do 

triady przestrzennej stanowią one coś w rodzaju granic, czy też przypadków brzegowych 

możliwości jej funkcjonowania. Jednak to pomiędzy tymi przypadkami pojawia się to, co 

interesujące w procesie produkcji przestrzeni – fundamentalny czynnik, który go określa, 

czyli odnoszące się także do ideologii praktykowanie przestrzeni. Taka identyfikacja pozwala 

także dostrzec w wyostrzonej formie istnienie zalążków utopijnych założeń w podejściach do 

przestrzeni, które – choć pozornie i terminologicznie na praktyki wyczulone – ześlizgują się 

w stronę swoistego przestrzennego determinizmu. Wbrew swoim wysiłkom uniemożliwiają 

określenie żywej dialektycznej relacji, która, jak w przypadku społecznej przestrzeni, nie jest 

tylko „pomiędzy”, ale także „wewnątrz” łączonych elementów, zmieniając je swoim 

działaniem.  

Szczególnym przypadkiem takiego zaprzepaszczenia okazji na pokazanie relacyjności 

działania społecznej przestrzeni są idee Michela de Certeau. Szczególnym, ponieważ po 

pierwsze, jego najbardziej znane interpretacje powstały w dużej mierze jeśli nie z inspiracji, 

to przynajmniej w nawiązaniu do prac Lefebvre’a204, po drugie, poprzez swoje pozorne 

skomplikowanie i działanie na wielu skojarzonych poziomach (przestrzeń i język, władza i 

codzienność, etc.) zdaje się on być autorem bardzo innowacyjnym, a po trzecie i w związku z 

tym jest stosunkowo łatwy do zaakceptowania i zaadaptowania w obecnym dyskursie 

naukowym. Sam fakt przystosowania de Certeau np. do socjologii codzienności czy studiów 

kulturowych (co jest całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, iż może być on nazwany 

jednym z twórców współczesnej analizy codzienności205) jest znaczący i wskazuje na duży 

stopień dopasowania kategorii, jakimi te nauki się posługują oraz tych, jakie stanowią szkielet 

teoretyzowania tego autora. Ponadto, choć jest to zapewne kwestia bardziej psychologiczna, 

daje on przekładalne na praktyczne i życiowe doświadczenie narzędzia wyobraźni związanej 

z oporem, przekroczeniem, partykularnością, konkretem – czyli w zasadzie zestaw, który 

doskonale mógłby być uwzględniony w słowniku niniejszej pracy. Dlaczego więc nie jest? 

                                                           
204 Por. D. Gregory, Geographical Imaginations. Cambridge, Oxford: Blackwell 1994, s. 302 – 303. (W tej książce 
znajduje się także świetny opis przestrzennych wątków w myśli de Certeau.) 
205 Por. S. Moran, Making Sense of Everyday Life. Cambridge, Malden: Polity 2009, s. 3. 
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De Certeau podstawowym dla swojej pracy opisania codzienności czyni podział na strategie i 

taktyki. Te pierwsze charakteryzuje jako 

 „rachunek stosunków sił (lub manewrowanie nimi), powstający z chwilą, gdy 

możliwe jest wyodrębnienie podmiotu i woli władzy (takich jak przedsiębiorstwo, 

armia, miasto, instytucja naukowa). Strategia zakłada istnienie miejsca, które 

mogłoby być opisane jako własność, i stanowić postawę do regulowania 

stosunków z zewnętrznością, w której sytuują się cele i zagrożenia (…)”206  

Dalej de Certeau własność kojarzy ze „zwycięstwem miejsca nad czasem”, „opanowanie 

miejsc za pomocą wzroku” oraz z władzą, która wytwarza i opiera się na wiedzy207. W 

kontraście (i analogii) do strategii, de Certeau taktykę określa jako „skalkulowaną czynność 

charakteryzującą się brakiem własnego miejsca”, która „nie ma (…) możliwości stworzenia 

dla siebie całościowego planu działania ani ujarzmienia przeciwnika w innej, widocznej i 

obiektywnie istniejącej przestrzeni”, przy czym ów brak miejsca „gwarantuje jej z pewnością 

mobilność, która, choć zależna od upływu czasu, ułatwia pochwycenie w locie możliwości, 

jakie oferuje chwila”208. W konsekwencji takiego zestawienia, de Certeau określa, iż 

„strategie działają poprzez dominację przestrzenną, ustanawiając opór wobec czasu przez 

wprowadzanie permanentności, taktyki zaś czerpią swoją produktywność z czasu i 

czasowości”209.  

Wynika z tego podstawowy problem związany nie tylko z podwójnością tak określonej 

relacji, ale głównie z utożsamieniem przestrzeni ze stałością, trwałością i niezmiennością, a 

dodatkowo, jak wynika z powyższych cytatów, z lokalizacją władzy właśnie w przestrzeni. W 

konsekwencji de Certeau powraca w istocie do podziału pomiędzy strukturą i działaniem. Co 

więcej tę pierwszą jednoznacznie definiuje jako poddaną działaniu władzy i wiedzy, niejako 

narzucającej się „z góry”210, a to drugie swoimi argumentami uwzniośla, poszukując w 

taktykach możliwości oporu przeciw dominacji. Wyklucza to możliwość strukturalnej zmiany 

poprzez praktyki (nie mówiąc o skutecznej systemowej zmianie), ponieważ 

                                                           
206 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Tłum. K. Thiel-Jańczuk. Kraków: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, s. 36 
207 Tamże, s. 36 – 37. 
208 Tamże, s. 37. 
209 M. Sheringham, Everyday Life. Theories and Practices from Surrealism to the Present. Oxford, New York: 
Oxford University Press 2006, s. 216. 
210 Jak w słynnym rozdziale „Chodzenie po mieście” z przywoływanej książki, który rozpoczyna się wizytą na 
platformie widokowej nowojorskiego World Trade Center – zob. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność, s. 93 – 
98. 
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przestrzeni/strategii/władzy można co najwyżej starać się wymykać, pozostawać 

niewidocznym, ale na pewno nie uzyskiwać ją lub rekonfigurować. Zaprzeczona w związku z 

tym zostaje w zasadzie decydująca o produkcji przestrzeni relacja pomiędzy różnymi 

poziomami, a także pomiędzy społeczeństwem a przestrzenią. Jak zauważa w swojej krytyce 

Massey, de Certeau próbuje „wydostać się z impasu strukturalizmu (poprzez wprowadzenie 

pojęcia oporu), w tym samym czasie pozostawiając struktury konceptualnie nienaruszone 

oraz zdefiniowane jako przestrzenne”211. 

Inaczej rzecz ujmując, de Certeau w swoich zamierzeniach, chcąc określić drogi ucieczki 

spod „oka władzy” oraz porzucając w istocie projekt krytyki totalności relacji212 

paradoksalnie przyczynia się do podtrzymania jego dominującej pozycji. Jest tak, ponieważ 

działa on na podstawie strukturalnych z charakteru opozycji, co wbrew pozorom 

uniemożliwia mu nawiązanie produktywnej relacji pomiędzy np. władzą i oporem 

(strategiami i taktykami) a w rezultacie niweluje podkreślaną przez niego istotność 

codziennych praktyk społecznych.  

O możliwości wykorzystania podobnego podejścia, akcentującego codzienne przeżywanie 

przestrzeni skontrastowane z wyobrażonym i „chłodnym” systemem budownictwa (oraz 

materialną przestrzenią), a w konsekwencji o konstrukcji relacji pomiędzy tymi elementami 

przestrzeni oraz sformułowaniu bardziej skomplikowanego jej obrazu przekonuje wydana po 

raz pierwszy w 1979 roku książka Jean-François Augoyarda „Step by Step”213, będąca zresztą 

inspiracją dla opisywanego powyżej autora. Jego wnioski kierują w stronę zamazania 

nieprzekraczalnej wydawałoby się różnicy pomiędzy materialnym budynkiem a 

zamieszkiwaniem, czego efektem jest kompleksowa, choć ze względu na istotę badań 

ograniczona, analiza procesu produkcji przestrzeni. Przykładem tego jest stwierdzenie bliskie 

niniejszej pracy, puentujące zarazem pośrednio problematyczność podejścia de Certeau: 

 „Zaznaczyć, że każda budowla jest naddeterminowana na co dzień (to jest 

powiedzieć, że wszystkie codzienne doświadczenia życiowe gromadzą innego i 

cały świat w każdym zamieszkałym miejscu – i odmówić przedstawiania tej 

naddeterminacji jako pewnej dysfunkcji, semantycznego pomieszania albo 

defektu w postrzeganiu ‘czytelności’ architektury): przez takie rozumienie, w 

                                                           
211 D. Massey, For Space, s. 46. 
212 Por. M. E. Gardiner, Critiques of Everyday Life. London, New York: Routledge 2000, s. 163 – 164. 
213 J-F. Augoyard, Step by Step. Everyday Walks in a French Urban Housing Project. Tłum. D. A. Curtis. London, 
Minneapolis: University of Minnesota Press 2007. 
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którym interpretacja codziennego życia jest dbała o jego pełne wyrazu 

właściwości, można zdekonstruować trywialne oraz zbyt łatwe dychotomie, które 

odrzucają jednocześnie produkcję urbanistyczną, jak i mieszkańców.”214  

W stronę podobnego rozumienia kieruje się zbiorowe studium dotyczące „niewidzialnego 

miasta”, czyli  

„wszystkich fragmentów miejskich przestrzeni i te aspekty życia w mieście, które 

będąc doskonale widoczne, są jednocześnie ignorowane i traktowane jako 

nieistotne, niewarte uwagi – i to pomimo tego, że stanowią integralne części 

procesów zachodzących na obszarach zurbanizowanych.”215  

Tym niemniej także w tym przypadku można zauważyć częściowe216 osuwanie się analizy w 

kierunku podtrzymania opozycyjnych kategorii, co zresztą daje się zauważyć już w 

tytułowym określeniu, które odsyła do dychotomii pomiędzy tym, co oficjalnie rozpoznane 

(przez władze i administracje miejskie), a tym, co oddolne, spontaniczne, banalne, codzienne, 

wymykające się sztywnym ramom planów i legalnych inwestycji. Autorzy i autorki nie 

popadają przy tym w idealizowanie tego rodzaju „taktyk” (co dało się zauważyć w przypadku 

de Certeau, który inwestował w nie niemal w zupełności możliwość oporu), zauważając, iż 

niewidzialne miasto ma także swoje reguły, regulacje i wzorce, „działające z równie dużą siłą 

jak te o charakterze prawnym, instytucjonalnym, administracyjnym czy akademickim”217. 

Inaczej mówiąc, następuje tu zerwanie z wyidealizowaną wizją codzienności, która nie jest 

przestrzenią całkowitej wolności, lecz jest także społecznie normalizowana. Tak czy inaczej, 

fundamentalna opozycja pozostaje w mocy, a jej konsekwencje nie odnoszą się wyłącznie do 

sfery akademickiego dyskursu, ponieważ nawet jeśli uzna się, że równie ważne dla istnienia i 

funkcjonowania miasta jest jego „niewidzialne” wcielenie, pozostaje ono nadal niewidzialne 

dla miasta widzialnego (oficjalnego). Może wydawać się to zarzutem przejaskrawionym, ale 

pomimo społecznych ambicji projektu „Niewidzialne miasto”218, postawienie na dychotomie 

w oficjalnym bądź co bądź dyskursie akademickim okazuje się stawaniem po stronie władzy i 

nie chodzi tu o zagrożenia związane z „ujawnianiem” i „upublicznianiem”, gdyż te – 

                                                           
214 Tamże, s. 171. 
215 M. Krajewski (red.), Niewidzialne miasto. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana 2012. s. 330. 
216 Poszczególne studia przypadków i kategorii przestrzeni są bardzo zróżnicowane, trudno zatem odnieść się 
do nich po kolei, mówię tu raczej o ogólnej ramie teoretycznej i konceptualnej. 
217 M. Krajewski, Niewidzialne miasto – uspołeczniająca moc fotografii. W: Tegoż (red.), Niewidzialne miasto, s. 
17. 
218 O których pisze w epilogu Rafał Drozdowski – zob. Tamże, s. 301 – 312. 
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odpowiednio wykorzystane – mogą istotnie przynieść społeczne korzyści (wyraźnie 

podkreślone przez autorów i autorki „więziotwórstwo”). Problematyczne jest raczej to, że 

wskazując na codzienne tworzenie przestrzeni niewidzialnej odgranicza się ją od przestrzeni 

oficjalnej, która pozycjonowana jest jako „wyższa”, ma moc decydowania wbrew próbom i 

taktykom podejmowanym przez mieszkańców i mieszkanki w celu upiększania czy 

uspołeczniania miasta.  

Problem zatem należałoby przeformułować w stronę relacyjności, pytając o momenty 

styczności nie tylko na zasadzie „cichego sojuszu”219, a raczej o to, co i kto tworzy miasto 

oficjalne i czy nie jest tak, że codzienna produkcja przestrzeni odbywa się równocześnie i 

równoważnie w obu sferach – oficjalnej i nieoficjalnej. Inaczej – politycznie – rzecz ujmując, 

codzienne procesy produkcji przestrzeni odbywają się pomiędzy alternatywnie określonymi 

sferami (oficjalną i nieoficjalną, jeśli w ogóle pozostawać przy takim rozróżnieniu), kwestią 

kluczową dla jej określenia jest przekładalność tego, co ludzie robią w mieście i co miasto 

robi z nimi, zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie. Podtrzymując zasadniczo (choć nie 

funkcjonalnie) strukturalną opozycyjność ogranicza się zaś przekładalność codzienności (jej 

urządzeń, dyspozycji, przeżywania, wyobrażania, etc.) oraz jej krytyczną pozycję w 

ideologicznym procesie produkcji przestrzeni. 

Przykładem podobnego do omawianej wyżej książki rodzaju analizy, która jednak nie 

lekceważy możliwości nawiązania relacji pomiędzy jednostkową wiedzą praktyczną, 

związaną także z tworzeniem przestrzeni, oraz instytucjami o szerszym znaczeniu jest praca 

„Seeing Like a State” Jamesa C. Scotta220. Jest ona spojrzeniem z drugiej strony, to jest z 

perspektywy państwa oraz tego, w jaki sposób instytucje państwowe, posługując się między 

innymi politykami widoczności i uwidaczniania, starają się regulować procesy społeczne. 

Zachowując bardzo krytyczne podejście do możliwości kształtowania korzystnej społecznie 

zmiany poprzez odgórnie narzucone procesy planowania, Scott podkreśla istotność 

praktycznej wiedzy, którą nazywa greckim terminem mētis. Są to „praktyczne umiejętności 

oraz inteligencja nabyta w odpowiedzi na nieustannie zmienne środowisko naturalne i 

ludzkie”221. Opiera się to na prostym zasadniczo rozpoznaniu, że lokalne warunki życia oraz 

robienia rzeczy stanowią najlepszą naukę dla ludzi, niedostępną dla zewnętrznych ekspertów. 

Nie chodzi przy tym jednak o całkowite zerwanie z projektami polepszania ludzkiego życia, 
                                                           
219 Tamże, s. 317. 
220 J. C. Scott, Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New 
Haven, London: Yale University Press 1998.  
221 Tamże, s. 313. 
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ale o włączenie tego rodzaju lokalnej wiedzy do podejmowanych przez instytucje 

przedsięwzięć. Jak postuluje Scott, konieczna jest transformacja instytucji tak, aby stały się 

one „wielofunkcyjne, plastyczne, zróżnicowane i zdolne do adaptacji – inaczej mówiąc, 

instytucje powinny być silnie kształtowane przez mētis”222. Nie ma tu mowy o odrzuceniu 

pozytywnych cech, jakie posiadają instytucje (np. możliwość koordynacji dużej ilości zadań 

czy podejmowania przedsięwzięć niedostępnych dla małych grup ludzi i jednostek). 

Najważniejszym zadaniem jest zaś zbudowanie relacji umożliwiających połączenie tego co 

widzialne z tym co niewidzialne, energii całościowego podejścia z partykularną wiedzą i 

umiejętnościami zainteresowanych ludzi. Przy tej okazji można wskazać, że jedną z 

najważniejszych cech miasta jako społeczno-materialnej struktury jest właśnie taka 

umiejętność, wspierana dodatkowo przestrzennym ograniczeniem. Miasto jako generator 

relacji umożliwia zarówno całościowe spojrzenie, jak i odwołanie do lokalnych, 

jednostkowych czy grupowych praktyk i interesów. Zmuszenie do uwzględnienia zarówno 

całości jak i pojedynczości jest jedną z najważniejszych cech miejskości. 

Powracając zaś do de Certeau i problemów, które stwarza jego podejście w kontekście 

zarówno (niemożliwości) określenia relacji pomiędzy strategiami i taktykami, jak i 

kłopotliwej pozycji, w jakiej ustawia on praktyki społeczne i przestrzenne, problemy owe i 

nieporozumienia są tym bardziej zaskakujące, gdy przypomnieć, że krytycznie odnosi się on 

do teorii Bourdieu, którą ten nakreślił w „Szkicu teorii praktyki”223. Analizując głównie 

pojęcie habitusu, de Certeau zarzuca mu dokładnie to, co stanowi winę jego samego, czyli 

wprowadzanie takich schematów wyjaśniania, które sprowadzają się do strukturalnego i 

praktycznego unieruchomienia. Dla de Certeau, habitus „staje się (…) miejscem 

dogmatycznym, jeśli przez dogmat rozumiemy potwierdzenie jakiejś rzeczywistości, 

potrzebnej dyskursowi do określenia jego totalnego charakteru”224, dalej zaś pisze, że 

Bourdieu 

 „przez fetyszyzację habitusu, odrzuci to, czego potrzeba rozumowi, aby stał się 

czymś innym, niż racją silniejszego. Za pomocą habitusu potwierdzi odwrotność 

tego, co wie (…) a protekcja ta (hołd złożony powadze rozumu) będzie go 

                                                           
222 Tamże, s. 353. 
223 P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów. Tłum. W. Kroker. 
Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2007. 
224 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność, s. 60. 
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kosztować możliwość naukowego oglądu tychże taktyk w dokładnie opisanych 

miejscach.”225  

To prawda, że teoria Bourdieu ma charakter swego rodzaju kolistości, wewnątrz której 

istnieją samopotwierdzające się relacje226, a poza tym interesuje go głównie reprodukcja oraz 

to, w jaki sposób strukturalne ograniczenia znajdują swoje miejsce w jednostkach (i 

odwrotnie). Krytyka, którą przeprowadza de Certeau jest jednak uzasadniona tylko przy 

założeniu, że porównuje się pojedyncze terminy (tj. habitus i taktyki)227. Sposób taki jest 

uprawniony, lecz wysoce nieodpowiedni (by nie rzec niestosowny i nieefektywny), ponieważ 

podczas gdy de Certeau przy opisie życia codziennego interesują oddzielne sfery strategii i 

taktyk, tak zasadą Bourdieu jest relacyjność. Oba te podejścia, choć pozornie odnoszą się do 

tego samego, są zasadniczo niewspółmierne. Wyprzedzając nieco przebieg analizy (kolejny 

rozdział jest nawiązaniem do pewnych aspektów teorii Bourdieu), można stwierdzić, że 

utożsamianie habitusu z dogmatycznym podkreślaniem trwałości, jak to robi de Certeau 

(interpretując go jako „miejsce, w które wpisują się struktury, marmurowa płyta, na której 

zostaje wyryta ich historia”228) mija się całkowicie z celem, jeśli weźmie się pod uwagę, że 

autor „Dystynkcji” widzi habitus jako element dynamiczny i zmienny, co zresztą znajduje 

swój wyraz w rozmaitych jego definicjach, podawanych niejako na zasadzie przybliżenia do 

uchwycenia tej jednostkowo-zbiorowej struktury229. Inaczej mówiąc, de Certeau niejako 

projektuje własne problemy, powstałe wskutek ostrego oddzielenia strategii i taktyk, na 

stosunkowo elastyczną w porównaniu teorię Bourdieu, zaś jego argument, iż „dyskurs 

skrywający to, co wie (zamiast tego, czego nie wie) miałby wartość ‘teoretyczną’ na tyle, na 

ile właśnie praktykowałby to, co wie”230 obraca się przeciwko niemu. On sam zdaje się 

wiedzieć, że praktyki (taktyki) są pojedyncze, nieobliczalne, potencjalnie innowacyjne, a 

jednak nie doprowadza ich praktykowania do końca, „nie wie” jak przełożyć je na żywotność 

i generatywność codziennego życia oraz anuluje siłę ich oporu, jednoznacznie utożsamiając 

strukturalne strategie z zewnętrzną władzą. Pozostając na gruncie jego perspektywy, spytać 

można, cóż pozostaje z wielości taktyk, lokalnego sprzeciwu, wymykania się przestrzennej 

przemocy, której pułapki zastawia władza, jeśli nie mają one – bo móc w tym modelu nie 

mogą – żadnego na tę władzę wpływu, nie uogólniają się w moc, która zewnętrzne struktury 

                                                           
225 Tamże., s. 61. 
226 Zob. rozdz. 3. 
227 Co w skrócie referuje Sheringham – zob. Sheringham, dz. cyt., s. 215. 
228 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność, s. 59. 
229 Zob. np. P. Bourdieu, Scattered Remarks. European Journal of Social Theory 2(3) 1999, s. 334 – 340. 
230 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność, s. 61. 
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mogłaby zmienić? Wbrew pozorom, wizja de Certeau jest głęboko pesymistyczna, a w 

pewnym sensie nawet, poprzez odrzucenie relacji, dystopijna. 

Postawić te kwestie należy moim zdaniem zupełnie inaczej, zbliżając się do relacyjnej teorii 

praktyki Bourdieu – strategie i taktyki to dwie strony tej samej rzeczy, która ucieleśnia się w 

praktykach jednostek, ich rozróżnienie zaś jest pracą teoretyczną, która niekoniecznie (a na 

pewno nie wprost) przekłada się na opis rzeczywistego funkcjonowania ludzi w przestrzeni. 

Można raczej stwierdzić, że są oni w życiu codziennym nieustannie zamieszani w tworzenie 

struktur, które ich stwarzają i których główną właściwością faktycznie jest reprodukcja. Nie 

oznacza to jednak niemożliwości zmiany, reprodukcja ani nie przekłada się na przestrzeń 

gładką i działającą bezproblemowo (jak utopia), ani nie prowadzi do rozbicia przestrzeni na 

sztywną strukturę i pojedyncze praktyki (jak dystopia). Decyduje o tym codzienna praktyka 

społeczna. 
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Praktyczne materializacje ideologii: Bourdieu 
 

 

 

 

Miasto w teorii Bourdieu nie stanowi specyficznie wyodrębnionego obszaru badań. 

Przestrzenią interesował się on niejako przy okazji innych badań231, odżegnywał się dość 

zdecydowanie od używania pojęcia ideologia, a w dodatku jego praktyka badawcza oraz 

myślowa orientacja pozostawała diametralnie inna od tej prezentowanej przez Lefebvre’a. 

Będę starał się udowodnić, nie tylko w nawiązaniu do poprzedniego rozdziału, iż odwołanie 

do prac Bourdieu może okazać się korzystne i przydatne w badaniu i zrozumieniu ideologii w 

przestrzeni miejskiej, zwłaszcza w zarysowanym wcześniej kontekście wyróżniającym 

między innymi praktyki, materialność i życia codzienne. Jego teorie i badania interesować 

mnie będą jednak w pewien specyficzny sposób, to znaczy tylko o tyle, o ile dadzą się 

wykorzystać w celu zbliżenia do analizy ideologiczności przestrzeni. Jest to jak sądzę 

możliwe nie tyle w przypadku wiernego odtworzenia i zastosowania schematów, kategorii i 

pojęć przez niego określonych, lecz raczej poprzez zestawienie z koncepcją produkcji 

przestrzeni oraz dzięki podkreśleniu zasadniczo dialektycznej relacyjności, którą on 

wykorzystywał. Chodzi o wysnucie niektórych aspektów swego rodzaju metodologicznej 

teorii Bourdieu, dzięki której jemu samemu udało się uchwycić w nowy sposób oraz opisać 

relacje, z jakimi ma się do czynienia także w przestrzeni. 

 

POMIĘDZY LEFEBVREM I BOURDIEU 

Wspomniana relacyjność teorii Bourdieu decyduje w dużym stopniu o wcale nieoczywistej jej 

przydatności do badania przestrzeni. Umożliwia jednocześnie jej usytuowanie w związku z i 

naprzeciwko myśli Lefebvre’a. W tym akurat kontekście zasadna jest próba odczytania ich 

obu razem oraz w niejako kontrastowym (choć dla jasności dodam, że nie w typowo 
                                                           
231 Wbrew temu, co twierdzą Simon Susen oraz Bryan Turner uważam, że nie można w przypadku Bourdieu 
mówić o jakiejś spójnej prezentacji socjologii przestrzeni u tego ostatniego – zob. S. Susen, B. S. Turner, 
Introduction. W: Tychże (red.), The Legacy of Pierre Bourdieu. Critical Essays. London, New York, Delhi: Anthem 
Press 2011, s. xx. 
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porównawczym) ujęciu, które może umożliwić przekroczenie ich teoretycznych ograniczeń 

oraz ułatwić zrozumienie ideologii w przestrzeni. Chodzi tu mianowicie o czytanie Bourdieu 

w odniesieniu do Lefebvre’a i odwrotnie, co nie jest jedynie stylistyczną i intelektualną 

gierką, samą w sobie niespecjalnie produktywną i interesującą, jeśli weźmie się pod uwagę 

wyobrażone i realne różnice ich dzielące. Będę jednak argumentował, że mimo wszystko 

pewne ich wspólne zainteresowania i odkrycia mogą być użytecznie przysposobione w celu 

analizy materialności i praktyczności procesu produkcji przestrzeni232. 

Koncepcja przestrzeni Lefebvre’a przedstawiona w „The Production of Space”, która 

stanowiła opis przestrzennej dominacji w ramach systemu kapitalistycznego, zawierała 

jednocześnie możliwość przełamania tejże dominacji, głównie na zasadzie odzyskania 

społecznej kontroli nad produkcją przestrzeni. Może być ona zatem warunkowo nazwana 

koncepcją pozytywną, to jest zawierającą zalążki programu zrywającego z alienacją i 

podporządkowaniem. Była jednocześnie tworzona niejako z pozycji zewnętrznej, bez 

oczywistego naukowego rygoru, raczej na zasadzie marksistowsko zorientowanej 

zaangażowanej krytyki społecznej. Takie ujęcie jest wyraźnie sprzeczne z postawą 

teoretyczną i metodologiczną Bourdieu, nie tylko dlatego, że jego argumenty są (w 

nieoczywisty sposób) pesymistyczne, skupione na badaniu społecznej dominacji, która „nie 

ma historii”. Jest tak również, ponieważ to Bourdieu podejmował usilne próby, jeśli nie 

zerwania z wyniosłą postawą zewnętrznego obserwatora i krytyka, to przynajmniej wskazania 

kierunku, który umożliwiłby „obiektywizację” pozwalającą na uzasadnioną krytykę z 

wewnątrz systemu. Również – wydaje się – z wewnątrz przestrzeni, z przestrzenią, miejscem 

i pozycją powiązaną. Kwestią dyskusyjną jest, na ile to jego zamierzenie było 

przekonywająco zrealizowane, (do czego odniosę się jeszcze dalej), ale nie to jest teraz istotą 

sprawy. Ujmując rzecz inaczej, Lefebvre jest niezwykle pomocny w naszkicowaniu granic 

terytorium badawczego oraz ustaleniu podstawowych relacji, jakie w nim zachodzą (tj. 

procesu produkcji przestrzeni oraz trzyczęściowej dialektyki pomiędzy różnymi kategoriami 

przestrzeni) właśnie ze względu na swoją zewnętrzną pozycję oraz odwagę formułowania 

argumentów nie do pomyślenia i nie do zaakceptowania z pozycji wewnętrznych. Bourdieu 

zaś okazuje się niezbędny, gdy chce się zrozumieć i opisać relacje wewnętrzne już nie 

pomiędzy kategoriami przestrzeni, lecz pomiędzy konkretnymi praktykami oraz konkretnymi 

                                                           
232 O tym, iż podobne zestawienie może być produktywne świadczy przykład pojęcia „kapitał przestrzenny” 
(spatial capital) – zob. R. Centner, Places of Privileged Consumption Practices: Spatial Capital, the Dot-Coms 
Habitus, and San Francisco’s Internet Boom. City & Community 7(3) 2008, s. 193 – 223.  
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przestrzeniami, jakie tworzą233. Opis taki dodatkowo nie jest z zasady obarczony 

koniecznością jednoznacznej krytyki systemu kapitalistycznego, albo raczej – 

kwestionowania niepodważalnych zdawałoby się podstaw jego funkcjonowania na zasadzie 

„odkrywania”, opisu jego społecznych uwarunkowań czy też „denaturalizacji”. I mimo tego, 

że Bourdieu, zwłaszcza w ostatnich dekadach swojej pracy, nie stronił od jednoznacznego 

potępiania kapitalistycznej ekonomii neoliberalnej, jego przekonania socjologiczne 

pozostawały w dużym stopniu izolowane od politycznej działalności, której stanowiły 

podstawę. Choć dla obu powyższych teoretyków kluczowa jest kwestia reprodukcji i 

dominacji, których analizie i krytyce poświęcili wiele miejsca w swoich pracach, to u 

Bourdieu znaleźć można bardziej przekonywające i zarazem realistyczne opisy ich 

funkcjonowania. Domagają się one zarazem uzupełnienia i rozwinięcia, jak to jest choćby w 

przypadku przemocy symbolicznej, operującej jednocześnie na poziomie grupowym 

(strukturalnym), jak i jednostkowym (praktycznym i cielesnym). Tym większą pracę należy 

wykonać, jeśli chce się zastosować elementy teorii tego socjologa do analizy ideologii w 

perspektywie społecznej produkcji przestrzeni, nakreślonej przez Lefebvre’a 

 

SOCJOLOGIA PRZESTRZENNA 

Należy już na wstępie poczynić zastrzeżenie, iż zwrócenie się w stronę teorii Bourdieu nie 

wynika z tego, iż ukształtowana przez niego terminologia ma charakter wybitnie 

przestrzenny. Pojęcia takie jak pole, gra czy przestrzeń społeczna, a także szczególne 

znaczenie, jakie w procesie kształtowania habitusu przypisywał on materialnemu 

ucieleśnieniu, niewątpliwie ułatwiają uprzestrzennienie jego teorii, jednak tylko w przypadku, 

gdy zostaną postawione w relacji z praktykowaną przestrzenią materialną, praktykowanymi 

przedmiotami, etc., a mówiąc ogólniej – jeśli tych powierzchownie przestrzennych pojęć uda 

się użyć w analizie specyficznie dotyczącej przestrzeni. Inaczej rzecz ujmując i dookreślając 

przy okazji cel niniejszego rozdziału, chodzi o taką interpretację teorii społecznej Bourdieu, 

która dawałaby się zastosować do analizy przestrzeni. Wymaga to jednak do pewnego stopnia 

reformulacji, czy też reinterpretacji jego myśli, wypełnienia metaforycznie przestrzennych 

pojęć przestrzennymi odniesieniami.  

                                                           
233 Obszerniej do teorii Bourdieu odnosi się w takim rozumieniu np. Harvey, nie można jednak określić tego jako 
głębszej inspiracji czy wykorzystania, a tym bardziej przestrzennej reinterpretacji – zob. D. Harvey, The 
Condition of Postmodernity, s. 213 – 216.  
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W pewnym stopniu niewątpliwie Bourdieu był zainteresowany przestrzenią, ciężko jednak 

byłoby zlokalizować w jego twórczości jakąś specyficzną teorię czy socjologię przestrzeni. 

Znacznie wyraźniejsze zdaje się być jego zainteresowanie czasem, rozumianym jako aktywny 

składnik społecznych procesów i to nie tylko w ogólnej historycznej perspektywie, ale także 

na poziomie relacji międzyludzkich (np. przy opisie honoru u Kabylów) czy określeniu 

zmiany społecznej (np. zjawisko histerezy przy zmianach w polu). Przestrzenne refleksje i 

badania Bourdieu są jednakże w dużej mierze nieprzyswojone przez teorie przestrzeni czy też 

same studia miejskie, co wynikać może choćby z konieczności zmierzenia się z 

wielowątkową i skomplikowaną jako całość jego teorią społeczną234. Poza tym, faktem jest, iż 

pomimo przestrzennych metafor, Bourdieu do kwestii przestrzennych odnosił się wprost 

zazwyczaj jedynie w celu ilustracji swojego ogólnego podejścia do społeczeństwa, jak na 

przykład – ponownie – przy opisie kabylskiego domu235, będącym post-strukturalistycznym 

szkicem antropologicznym, czy też w „The Social Structures of Economy”236, gdzie analiza 

przestrzenna rynku mieszkaniowego podporządkowana jest w zasadzie krytyce współczesnej 

ekonomii jako nauki. Sprawia to, że choć nie był on niezainteresowany kwestiami 

przestrzennymi oraz odnosił się do przestrzeni w swojej socjologicznej teorii, to dopiero 

wysnuwając pewne poruszane przez niego wątki i wyartykułowane refleksje można 

doszukiwać się czegoś w rodzaju socjologii miasta czy przestrzeni. Powinna powinna być ona 

przy tym uzupełniona i rozbudowana. 

O tym, że jest to zadanie skomplikowane i wymagające, a jednocześnie potrzebne, nie tylko 

ze względu na naukową rzetelność, ale także dla rozwoju samych studiów miejskich, 

przekonuje Mike Savage, wskazując na „zapoznaną socjologię miasta” Bourdieu237. Twierdzi 

on, iż to nie wzmiankowana niekiedy w studiach miejskich koncepcja habitusu, lecz raczej 

teoria pola może okazać się przydatna do analizy przestrzennej. Według Savage’a teoria ta, 

odniesiona do przestrzeni pozwala na ustanowienie swoistej homologii pomiędzy regułami, 

jakie określił dla pola społecznego (i ogólnie przestrzeni społecznej) Bourdieu, a tymi, które 

                                                           
234 O poziomie swoistości i komplikacji teorii Bourdieu niech świadczy fakt, iż bywa ona krytykowana przy 
pomocy całkowicie przeciwstawnych zarzutów, choćby zarówno ze względu na nadmierne przywiązanie do 
strukturalizmu, jak i zbytnie podobieństwo do teorii racjonalnego wyboru – zob. np. A. King, Thinking with 
Bourdieu against Bourdieu. A ‘Practical’ Critique of Habitus. Sociological Theory 18(3) 2000, s. 417 – 433; C. 
Calhoun, Habitus, Field, Capital: The Question of Historical Specificity. W: C. Calhoun, E. LiPuma, M. Postone 
(red.), Bourdieu: Critical Perspectives. Cambridge, Oxford: Polity Press 1993, s. 61 – 88. 
235 P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki, s. 59 – 79. 
236 P. Bourdieu, The Social Structures of Economy. Tłum. C. Turner. Cambridge, Malden MA: Polity Press 2005. 
237 M. Savage, The Lost Urban Sociology of Pierre Bourdieu. W: G. Bridge, S. Watson (red.), The New Blackwell 
Companion to the City. Malden MA, Oxford: Blackwell 2011, s. 511 – 520. 
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obowiązują w przestrzeni materialnej. Na taką możliwość istotnie wskazywał on sam, choćby 

w krótkiej przestrzennej analizie „Site Effects”, pisząc:  

„jako ciała (i biologiczne jednostki), i w taki sam sposób, jak rzeczy, ludzie są 

usytuowani w pewnej pozycji (nie są obdarzeni możliwością wszechobecności, 

która pozwalałaby im na przebywanie w kilku miejscach jednocześnie), a także 

zajmują pewne miejsce. Miejsce może być zdefiniowane absolutnie jako punkt w 

fizycznej przestrzeni, w której agent albo rzecz się znajduje, ‘ma miejsce’, istnieje 

– to znaczy, jako lokalizacja, albo też, przyjmując relacyjny punkt widzenia, jako 

pozycja, miejsce w szeregu.”238  

Na podstawie podobnych stwierdzeń Savage argumentuje, że u Bourdieu pojawiła się z 

czasem  

„reorientacja koncepcji pola, w której właściwości przestrzeni społecznej są 

częściowo wnioskowane z analizy przestrzeni fizycznej, co sprawia, że 

zainteresowanie związkiem pomiędzy społecznym i przestrzennym podejściem 

staje się analitycznie istotniejsze.”239  

Skłania się on także ku nowemu charakteryzowaniu podejścia Bourdieu, który miałby 

„demonstrować, że pola mają konkretne znaczenie, że relacyjne walki o władzę, którą one 

wyjaśniają nie mogą nie odznaczać się w samym miejskim krajobrazie”240. 

Na tej podstawie Savage proponuje „radykalizację analizy pola”, której można według niego 

dokonać sięgając równocześnie do koncepcji deterytorializacji/reterytorializacji Gillesa 

Deleuze’a. Miałoby to pozwolić na odrzucenie teoretycznego podejścia, które bazuje na 

stałych pozycjach umiejscowionych w geometrycznej przestrzeni na rzecz interpretacji 

wskazującej na działanie przepływów i potencjałów sił funkcjonujących zarówno w 

przestrzeni materialnej, jak i społecznej, co z kolei umożliwiłoby wzbogacenie zrozumienia 

nierówności społecznych. Savage nie wyjaśnia jednakże, jeśli pominiemy materialno-

przestrzenną reinterpretację teorii pola, w jaki sposób przechodząc od statycznych ujęć w 

stronę ujęć procesualnych – co niewątpliwie jest potrzebne – możemy uzyskać nową 

perspektywę analizy procesów społeczno-przestrzennych.  
                                                           
238 P. Bourdieu, Site Effects. W: P. Bourdieu et. al., The Weight of the World. Social Suffering in Contemporary 
Society. Tłum. P. P. Ferguson, S. Emanuel, J. Johnson, S. T. Waryn. Stanford: Stanford University Press 1999,  s. 
123. 
239 M. Savage, The Lost Urban Sociology of Pierre Bourdieu, s. 514. 
240 Tamże, s. 515. 
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Argument, iż ludzie są nieustannie uczestnikami procesów przepływu, który jednocześnie 

stanowi o różnicach społecznych (np. poprzez oddzielanie różnych jednostek od siebie, 

umożliwianie bądź utrudnianie ruchu), jest dość oczywisty i nie wymaga odchodzenia od 

tradycyjnych analiz opartych choćby na dystansach społecznych i fizycznych. Podobne 

stwierdzenia można znaleźć już u socjologów miasta ze szkoły chicagowskiej. Inaczej 

mówiąc, próba reinterpretacji i znalezienia socjologii miasta u Bourdieu, której dokonuje 

Savage, ogranicza znacznie bardziej doniosłe i użyteczne konsekwencje dla badania 

przestrzeni, jakie mogłyby z takiego zabiegu wynikać. Można zaryzykować stwierdzenie, że 

jest to wprost związane z koncentrowaniem się na teorii pola i jednoczesnym pominięciu, w 

dużej mierze, koncepcji habitusu i praktyki, które decydują o innowacyjności podejścia autora 

„Dystynkcji”. Ponadto, wydaje się, że Savage popełnia błąd polegający na dosłownym, a 

przynajmniej nie dość zdystansowanym przyjęciu przestrzennego słownika, jaki stosuje 

Bourdieu, co oczywiście znacznie ułatwia ustanowienie homologii pomiędzy polem 

rozumianym społecznie i przestrzenie, omijając jednakże jednocześnie problem samej 

„translacji” czyli relacji pomiędzy społeczeństwem i przestrzenią. Wynika to zresztą 

faktycznie ze wskazówek, jakie pisząc o przestrzeni pozostawił francuski socjolog, które 

ograniczają się najczęściej właśnie do określenia współmierności struktury czy pola 

społecznego oraz przestrzeni fizycznej, jednak nie wprost odnoszą do procesu inskrypcji 

społecznych różnic w przestrzeni oraz przestrzennego oddziaływania na społeczeństwo. 

Dopiero powracając do teorii praktyki (oraz habitusu) Bourdieu, można zacząć bardziej 

skomplikowaną próbę znalezienia konsekwencji jego teorii do badań przestrzennych.  

Jeśli postawić sobie za zadanie odnalezienie jakiegoś rodzaju socjologii miasta w teorii 

Bourdieu, należy zrobić to może nie tyle wbrew niemu, ale do pewnego stopnia obok, 

zastosowawszy krytyczne i autokrytyczne (refleksyjne i autorefleksyjne) podejście. Nie 

oznacza to, że teoria pola nie może być z sukcesem zastosowana do analizy przestrzennej – 

wręcz przeciwnie, może być efektywnie uwzględniona, lecz jako jeden z elementów 

przestrzennego badania. Będąc w zgodzie z ogólnym podejściem Bourdieu należałoby 

wszakże stwierdzić, że pole nie istnieje jako oddzielna samoistna struktura (materializująca 

się w przestrzeni), ale jest relacyjnym zbiorem habitusów, podtrzymywanych nieustannie 

przez praktyki, etc. Lekceważenie habitusu i praktyki przy analizie przestrzennej skutkuje w 

istocie odejściem od próby powiązania różnych poziomów produkcji przestrzeni, a w 

rzeczywistości niesie zagrożenie sprzeciwienia się temu, do czego rozbudowana teoria 

społeczna Bourdieu może służyć. Zresztą, wspominanie przez Savage’a nierówności, mając 
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swój przestrzenny wymiar, nie są uzależnione tylko od pola i nie istnieją tylko jako 

przepływające procesy czy nieustabilizowane tożsamości, lecz materializują się również w 

habitusach, czy też instytucjonalizują i obiektywizują jako formy kapitału241. Przeoczenie 

tego aspektu i koncentracja na niewątpliwej użyteczności teorii pola może skutkować 

niekompletnością wyjaśniania procesu produkcji przestrzeni; w analogiczny sposób jak 

nierozsądne jest wyjaśnienie przestrzeni przy zastosowaniu tylko jednego elementu triady 

przestrzennej Lefebvre’a, ponieważ oznacza to regres, zsunięcie się w stronę jednego z 

podejść, które starał się on poprzez połączenie przekroczyć. 

W związku z powyższym w dalszej części będę starał się pokazać, że po pierwsze, teoria 

społeczna Bourdieu może być znaczącym elementem analizy procesu produkcji przestrzeni, 

zwłaszcza w kontekście socjologicznym, a po drugie, że aby takim się stała, konieczna jest jej 

przestrzenna reinterpretacja, czyli ustanowienie punktów wspólnych oraz relacji pomiędzy 

teorią społeczną a teorią przestrzeni242. 

 

DIALEKTYKI PRAKTYK 

Podkreślić należy, iż podstawowe założenia teorii społecznej Bourdieu czerpią z relacji 

dialektycznych. Znaleźć w nich można próby połączenia przeciwstawnych wartości, które ich 

nie unieważniają, ale raczej lokują w ten sposób, iż stają się one na nowo produktywne. Mam 

tu szczególnie na myśli wartości wynikające z jednej strony z tradycji naukowej (podmiot – 

społeczeństwo, jednostka – struktura, obiektywizm – subiektywizm), ale także te kojarzone 

wprost ze strukturalizmem, które Bourdieu wykorzystuje w swojej pracy badawczej (kultura – 

natura, góra – dół, etc.)243. Wyłożenie takiego podejścia podejmuje on w „Szkicu teorii 

                                                           
241 P. Bourdieu, Forms of Capital. W: J. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of 
Education. New York, Westport, London: Greenwood Press 1986, s. 241 – 258. 
242 Jest to też próba krytycznej reinterpretacji, ryzykownej o tyle, że „socjologia [Bourdieu] jest socjologią w 
socjologii, każdy możliwy zarzut pod jej adresem został już w niej odparty. Każda możliwa krytyka przekształciła 
się nieuchronnie w pytanie, na które autor już dawno udzielił odpowiedzi. Zgłaszane wątpliwości, zgodnie z 
logiką konstrukcji socjologii w socjologii, powodują natychmiastowe samodobudowanie się kolejnego piętra tej 
myśli, która zastanawia się nad sobą. Podchwytliwe pytanie staje się więc pytaniem wewnętrznym wobec tej 
teorii.” – M. Jacyno, Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu. Warszawa; Wydawnictwo IFiS 
PAN 1997, s. 15 – 16. Podobne zastrzeżenia czyni Karolina Sztandar-Sztanderska w: Tejże, Teoria praktyki i 
praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu. Warszawa: Wydawnictwa uniwersytetu Warszawskiego 
2010, s. 13. 
243 Sam Bourdieu charakteryzował się jako „strukturalny konstruktywista” albo „konstruktywistyczny 
strukturalista”, wyjaśniając: „Poprzez strukturalizm albo strukturalistyczny rozumiem to, że istnieją, w samym 
społecznym świecie, nie tylko symboliczne systemy, język, mity, etc., ale także obiektywne struktury niezależne 
od świadomości i pragnień agentów, które są zdolne kierować i ograniczać ich praktyki i ich wyobrażenia. Przez 
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praktyki”244, będącym niezwykle ostrą krytyką sposobów naukowego poznania245. Krytyka ta 

służy mu jednak nie tyle do odrzucenia wcześniejszych podejść, lecz stanowi podstawę 

wprowadzenia pojęć, które są w nich jednocześnie zakorzenione oraz wykraczające poza nie. 

Centralne dla tego przedsięwzięcia pojęcia habitusu oraz praktyki wskazują wszakże zarówno 

na istnienie struktury, jak i jednostkowości (osobowej czy interakcyjnej), jednocześnie jednak 

całkowicie je reinterpretując poprzez ponowne usytuowanie względem siebie.  

Warto wspomnieć w tym miejscu o dwóch cechach powstałego w rezultacie teoretycznego 

schematu. Przede wszystkim, charakteryzuje się on swego rodzaju kolistością246, która 

wynika z dodania trzeciego elementu do wcześniej ustanowionego podwójnego podziału. 

Znajduje to swój wyraz także w charakterystycznym dla Bourdieu sposobie pisania247, który 

można pokazać na przydatnej tu definicji habitusu. Habitusy to: 

 „systemy trwałych dyspozycji, struktury ustrukturyzowane predestynowane do 

działania jako struktury strukturujące, tzn. jako zasada generowania i 

strukturowania praktyk i wyobrażeń, które, nie będąc bynajmniej efektem 

poddania się regułom, mogą być obiektywnie ‘regulowane’ i ‘regularne’; nie 

wiążąc się ze świadomym dążeniem do określonych celów i wyraźnym 

opanowaniem działań niezbędnych do ich osiągnięcia, są obiektywnie 

dostosowane do celów, którym służą; a przy tym wszystkim, nie będąc wynikiem 

organizującego działania dyrygenta, mogą być kolektywnie orkiestrowane.”248  

Dążenie do precyzji definicji, znajdujące swój odblask także w świadomej językowej 

stylistyce, doprowadzonej często do skrajnego skomplikowania, jest założone i ma za zadanie 

konstrukcję teoretyczną, odnoszącą się jednocześnie do obu stron równania oraz podkreślenia 

                                                                                                                                                                                     
konstruktywizm rozumiem to, iż istnieje społeczna geneza z jednej strony wzorów percepcji,  myślenia i 
działania, które są konstytutywne dla tego, co nazywam habitusem, a z drugiej społeczne struktury, zwłaszcza 
to, co określam polem czy grupą – głównie to, co zwykle nazywa się klasą społeczną.” – P. Bourdieu, In Other 
Words. Essays Towards a Reflexive Sociology. Tłum. M. Adamson. Stanford: Stanford University Press 1990, s. 
123.  
244 P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki. 
245 Krytyka owa związana jest zresztą bezpośrednio ze stanem, w jakim znajdowało się „pole akademickie” w 
tamtym okresie, zdominowane przez strukturalistów, którzy z kolei wypracowywali pozycje opozycyjne wobec 
(humanistycznego, jednostkowego) egzystencjalizmu reprezentowanego przez Sartre’a – por. R. Keucheyan, 
The Left Hemisphere. Mapping Critical Theory Today. Tłum. G. Elliott. London, New York: Verso 2013, s. 45 – 46. 
246 Zwraca na to uwagę np. Jacques Bidet, określając stworzony model HPSP (habitus-praktyka-struktura-
habitus) – zob. J. Bidet, Bourdieu and Historical Materialism. W; J. Bidet, S. Kouvelakis (red.), Critical Companion 
to Contemporary Marxism, s. 590. 
247 O języku używanym przez Bourdieu i jego sposobie pisania – zob. R. Jenckins, Pierre Bourdieu. London, New 
York: Routledge 1992, s. 106 – 113. 
248 P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki, s. 193. 
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środkowego znaku, w tym przypadku koniunkcji. Habitus jest jednocześnie ucieleśnioną 

zindywidualizowaną strukturą, jak i ustrukturyzowaną przez strukturę cielesną jednostką, 

pominięcie któregoś z tych wymiarów mogłoby doprowadzić nie tylko do nieporozumienia, 

ale także do osłabienia istotności tego pojęcia. Jest zresztą znaczące, że do definicji habitusu 

powraca Bourdieu wielokrotnie w swoich późniejszych pracach, podkreślając jego 

różnorodne cechy i funkcje. Osiągnięta przez wprowadzenie pojęcia habitusu kolistość polega 

na tym, iż jest on (jak najbardziej konkretnym) momentem przejścia pomiędzy strukturą a 

jednostką. Z jednej strony jest produkowany przez zastane i napotykane warunki zewnętrzne 

(społeczne), a z drugiej bierze udział w ich produkcji poprzez praktyki (same tworzone przez i 

wytwarzające habitusy), Bourdieu określa to jako „dialektykę wnętrza i zewnętrza, tzn. 

interioryzację zewnętrzności i eksterioryzację wewnętrzności”249. Same zaś praktyki są 

wytwarzane przez habitus „jako generator strategii pozwalających stawić czoła 

nieprzewidzianym i wciąż nowym sytuacjom, nawet kiedy jawią się determinowane przez 

przyszłość”, które „zawsze dążą do odtworzenia obiektywnych struktur, których w 

ostatecznej analizie są wytworem”250.  

Rozróżnienie pomiędzy praktyką i habitusem opiera się na spostrzeżeniu, że ta pierwsza 

 „jest konieczna, ale zachowuje też względną autonomię wobec sytuacji 

rozpatrywanej w jej punktowej bezpośredniości, bowiem jest produktem 

dialektycznej [podkr. – K. K.] relacji między sytuacją i habitusem rozumianym 

jako system trwałych i przekazywalnych dyspozycji, który, obejmując wszystkie 

przeszłe doświadczenia, działa w każdej chwili jak matryca postrzeżeń, ocen i 

działań i umożliwia wypełnienie nieskończenie zróżnicowanych zadań dzięki 

analogicznym transferom schematów pozwalających rozwiązywać podobne 

problemy i dzięki stałemu korygowaniu osiągniętych wyników, dialektycznie 

[podkr. – K. K.] wytwarzanemu przez te rezultaty.”251  

Zaznaczenie dialektycznej relacji pomiędzy opisywanymi elementami schematu jest 

zabiegiem, który przypomina ten zastosowany przez Lefebvre’a przy opisie triady 

przestrzennej. W tym wypadku chodzi o podkreślenie w dużym stopniu zamkniętego układu 

relacji pomiędzy strukturą a jednostką, mediowanego przez praktykowany i praktyczny 

habitus będący punktem stycznym i miejscem przenikania tych wymiarów. Wynika z tego 
                                                           
249 Tamże, s. 192. 
250 Tamże, s. 193. 
251 Tamże, s. 197. 
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także to, iż nadal jest możliwe mówienie o strukturze społecznej, jak też o indywidualnych 

działaniach pojedynczych aktorów, jednakże z krytycznym zastrzeżeniem konieczności 

uwzględnienia ich współwystępowania oraz braku logicznego wynikania pomiędzy nimi (w 

jednym lub drugim kierunku).  

Po drugie, sukces dialektycznego postrzegania relacji społecznych opartych na mediacji 

habitusu polega na tym, iż powyższy schemat jest trójelementowy. Jest to strategiczna 

zbieżność teorii Bourdieu i Lefebvre’a, nie wynikająca bynajmniej z braku zdecydowania (tj. 

opowiedzenia się po stronie struktury lub jednostki), lecz raczej z krytycznego pragnienia 

jednoczesnej komplikacji i wyjaśnienia rzeczywistości społecznej. Potrójna dialektyka, 

widoczna w obu przypadkach (choć w jednym wypracowana i wyjaśniona bardziej 

świadomie, tj. jako taka) jest sposobem na nadmierne przywiązanie do jednej z dwóch 

dominujących naukowych perspektyw. W przypadku Bourdieu, pozwala to na jednoczesne 

uznanie realizmu struktury oraz istotności jednostkowego działania pod warunkiem ich 

istotnej modyfikacji i przy uwzględnieniu ustanawiającego relację habitusu. Podobna 

konstrukcja jest również zauważalna na wyższym poziomie, gdzie głównymi pojęciami, 

również do pewnego stopnia nieodłącznymi są habitus, kapitał i pole, które służą do opisu 

funkcjonowania i reprodukcji społeczeństwa. Oczywiście nie twierdzę, że da się w prosty 

sposób dopasować modele teoretyczne zaprezentowane przez Lefebvre’a i Bourdieu, ale 

chciałbym zwrócić uwagę na to, iż potrzeba modyfikacji dualnej struktury teoretycznej stała 

się dla nich obu metodologiczną podstawą, świadczącą ostatecznie o innowacyjności ich 

podejść. Ponadto, zestawienie takie staje się produktywne dla teorii obu tych autorów w 

kontekście opisu procesu produkcji przestrzeni. 

 

ODPOWIEDNIOŚĆ POZYCJI CIAŁA W (SPOŁECZNEJ) PRZESTRZENI 

Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do ciała i materialnej cielesności, która dla nich 

obu jest kolejną kluczową kwestią, i w której przypadku można mówić o istotnych 

podobieństwach. U Bourdieu habitus jest kategorią ściśle związaną z ciałem, które 

praktycznie umożliwia włączenie się do „społecznej gry”. Jest to ze zrozumiałych względów 

proces o dwojakim znaczeniu – po pierwsze ciało jest tworzone w konkretnych społecznych 

warunkach, a po drugie poprzez swoje działanie przyczynia się do społecznej reprodukcji, w 

większości przypadków zgodnie z zajmowaną pozycją i regułami pola, do którego się odnosi. 

Istotność ciała jest tym większa, iż jest ono „nieuświadomione”, jednostkowo 
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niekontrolowane (a przynajmniej nie w pełni), nie zależy od poznania. Te same właściwości 

zapewniają mu jednak skuteczność działania, dopasowanie praktyk, a w konsekwencji 

stanowią o powodzeniu strukturalnej reprodukcji. Bourdieu wyjaśnia to za pomocą metafory 

„zmysłu praktycznego” czy „wyczucia reguł gry”, które porównuje do społecznej magii, a 

przynajmniej jako taką magią je prezentuje.  

Zmysł praktyczny to  

„niemal cielesne nastawienie na świat, które nie zakłada żadnego wyobrażenia 

ani ciała, ani świata, a w jeszcze mniejszym stopniu ich wzajemną relację. (…) 

Szczególnie wzorcową postacią zmysłu praktycznego jest antycypowanie 

dostosowania do wymogów pola jest coś, co język sportowy nazywa 

‘znajomością reguł gry’ (…) – daje ona dość dobre pojęcie o niemal cudownym 

spotkaniu między habitusem a polem, między historią wcieloną a historią 

zobiektywizowaną, co umożliwia niemal doskonałą antycypację przyszłości 

wpisane we wszystkie konkretne konfiguracje przestrzeni gry.”252  

W tym przypadku metafory przestrzenne u Bourdieu są znaczące – ciało jednoznacznie 

znajduje się w „polu”, czyli w określonej społecznie i strukturalnie przestrzeni. Jednak można 

zaryzykować rozciągnięcie tego argumentu na całość przestrzeni rozumianej materialnie. 

Można więc uznać, iż ciało, a w konsekwencji habitus, zależy nie tylko od konkretnej pozycji 

jednostki w odniesieniu do całości pola (ekonomicznego, symbolicznego, etc.). lecz także 

pozycji wobec innych osób w przestrzeni materialnej. Nabywanie cielesnego habitusu, 

wyczucia reguł gry, możliwość dopasowywania strategii do danej sytuacji, a w konkluzji sam 

udział w grze mediowany przez określony poziom wyczucia praktycznego jest w takim 

wypadku związany z zajmowaniem przez ciało pewnej pozycji w przestrzeni materialnej. 

Pozycja ta jest więc nie tylko odbiciem ustrukturyzowanego miejsca jednostki w 

społeczeństwie (a więc posiadanego kapitału), ale także w bezpośrednim sensie zależy od 

materialnej przestrzeni, w jakiej człowiek się znajduje. Oznacza to jednocześnie 

uwzględnienie ciała w jego materialności, a nie tylko jako społecznego konstruktu, co w dużej 

mierze słusznie zarzucała antropologicznym ujęciom (w tym Bourdieu) Setha Low253.  

                                                           
252 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny. Tłum. M. Falski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, s. 
91. 
253 S. Low, Embodied Space(s). Anthropological Theories of Body, Space and Culture. Space and Culture 6(1) 
2003, s. 9 – 18. 
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Nie bagatelizując znaczenia społecznych nierówności oraz różnic posiadania różnych 

rodzajów kapitału (i ich wielkości), trzeba jednak także uwzględnić pozycję w samej 

przestrzeni oraz to, jak przestrzeń ta wpływa na kształtowanie habitusu, jak również, czy 

wynikające z niego praktyki jednostki są dopasowane do przestrzeni. Wziąć pod uwagę zaś 

należy szczególnie fakt, iż przestrzeń materialna, choć podlega regułom strukturalnym – za 

Lefebvrem określić ją można jako zdominowaną i podporządkowaną – posiada jednocześnie 

sama w sobie znacznie bardziej skomplikowane reguły funkcjonowania, zgodnie z 

przestrzenną triadą przywołaną w pierwszym rozdziale. Nie da się przestrzeni materialnej i 

społecznej (w rozumieniu Lefebvre’a) przyrównać i postawić w pozycji homologicznej do 

pola i przestrzeni społecznej (w rozumieniu Bourdieu). W „Dystynkcji” ten drugi wskazuje w 

pewnym sensie właśnie na taką uproszczoną możliwość, pisząc:  

„szanse, którymi dysponuje określona grupa, aby przyswoić sobie jakąś klasę 

rzadkich dóbr (i którą mierzy się wartością oczekiwaną dostępu do tych dóbr), 

zależą z jednej strony od jej zdolności do specyficznego przyswajania sobie tych 

dóbr, określanych przez kapitał ekonomiczny, kulturowy i społeczny, jaki może 

ona uruchomić, aby zdobyć materialnie i/lub symbolicznie te dobra, tj. od jej 

pozycji w przestrzeni społecznej. Z drugiej strony, zależą one od relacji między 

rozłożeniem tej grupy w przestrzeni (tę relację da się zmierzyć średnimi 

dystansami do dóbr lub urządzeń albo czasem potrzebnym do przemieszczania 

się, co zakłada dostęp do indywidualnych lub zbiorowych środków transportu)”254  

Także w swoich późniejszych refleksjach, w których wprost odnosi się do kwestii 

przestrzennych, Bourdieu podtrzymuje swoje argumenty. Jest to widoczne przykładowo we 

fragmencie, który łączy cielesność poznania i podmiotu z materialnym byciem w przestrzeni, 

przy której to okazji stwierdza on, iż „milcząco rozszerzył” pojęcie przestrzeni 

„wprowadzając do niej oprócz przestrzeni materialnej (…) to, co nazywam 

przestrzenią społeczną, będącą miejscem współistnienia pozycji społecznych, 

wzajemnie wykluczających się punktów leżących u podstaw punktów widzenia 

zajmujących je ludzi”255  

                                                           
254 P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Tłum. P. Biłos. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe Scholar 2005, s. 158. 
255 P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie. Tłum. K. Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa 2006, s. 186. 
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dodając jednocześnie, iż można mówić o „ja”, które jest „ogarnięte, czyli pochłonięte, 

wpisane, stanowi część tej przestrzeni”256.  

Oczywiście, Bourdieu jest zbyt rozsądnym realistą, aby nie wyjaśnić w innym miejscu, iż nie 

ma prostego przełożenia pomiędzy przestrzenią pozycji społecznych a przestrzenią 

materialną:  

„dystanse przestrzenne – na papierze – współgrają ze społecznymi. Nie można 

tego powiedzieć o realnej przestrzeni; to prawda, że niemal wszędzie można 

zaobserwować tendencję do przestrzennego separowania; ludzie bliscy sobie w 

przestrzeni społecznej zazwyczaj są sobie bliscy – z wyboru lub konieczności – w 

przestrzeni geograficznej. Tym niemniej, ludzie bardzo odlegli od siebie w 

przestrzeni społecznej mogą się spotkać i wejść ze sobą w interakcję, choćby 

krótkotrwale i sporadycznie, w przestrzeni fizycznej.”257  

Nie jest to jednakże specjalnie przekonywające dookreślenie, ponieważ to samo – czyli 

możliwość spotkania i interakcji – jest możliwe w przestrzeni społecznej. Nie znosi ono więc 

postulowanej gdzie indziej homologii. 

Problematyczność takiego ogólnego ujęcia polega na tym, iż pojmuje ono przestrzeń w 

sposób jednoznacznie geograficzny, co jest znacznym uproszczeniem i nie może być 

utrzymane, jeśli w pełniejszy sposób dostrzeże się społeczną aktywność przestrzeni, wraz z 

jej wielowymiarowym oddziaływaniem. Zastosowanie takiej perspektywy u Bourdieu, które 

przekłada się na mało skomplikowaną wizję oddziaływania przestrzeni materialnej oraz 

(mimo wszystko) jej deprecjację258, może wynikać z tego, iż przypisanie jej większej roli 

skutkować mogłoby oskarżeniami o prosty funkcjonalizm, którego był on przeciwnikiem. Jak 

staram się jednak przekonać w tej pracy, nie jest to jedyne teoretyczne rozwiązanie, a uznanie 

funkcjonalności przestrzeni w procesach społecznych niekoniecznie oznacza opowiedzenie 

się za jakąś formą strukturalnego determinizmu. Trzeba też zauważyć, że jeśli weźmie się pod 

uwagę aspekt historyczny (czy temporalny), staje się zrozumiałe, iż przestrzeń materialna i 

                                                           
256 Tamże. 
257 P. Bourdieu, In Other Words, s. 127. 
258 W krytycznym ruchu na wzór Doreen Massey można powiedzieć nawet, że w swojej teoretycznej strukturze 
pojęciowej Bourdieu wyraźnie ustawia przestrzeń jako trwałą (nawet do pewnego stopnia substancjalną), zaś 
czas jako aktywny i działający. Metafory przestrzenne, takie jak pole, są wyraźnie strukturalne i oznaczają 
trwałość, metafory temporalne zaś jednostkowe i odnoszą się do działania/praktyki. W podobny sposób ujmuje 
to Judith Butler – zob. Tejże, Performativity’s Social Magic. W: R. Schusterman (red.), Bourdieu. Critical Reader. 
Oxford, Malden MA: Blackwell Publishing 1999, s. 125. 
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przestrzeń społeczna cechują się odmiennymi dynamikami trwania i reprodukcji – warunki 

wewnątrz pola mogą w pewnych przypadkach zmienić się stosunkowo szybko, charakteryzują 

się dodatkowo niemal namacalnym, codziennym „wewnętrznym drganiem”, czyli nieustanną 

rekonstrukcją i reprodukcją, zaś materialna przestrzeń posiada o wiele większą inercję ze 

względu na konieczność zaangażowania znacznych środków i energii w jej konstrukcję, 

rekonstrukcję i podtrzymywanie.  

Problematyczność ta wynika też poniekąd z przyjętej perspektywy, która u Bourdieu skutkuje 

ujęciem przestrzeni jako jednego z wielu czynników wpływających na zróżnicowania 

społeczne (czyli pozycję w przestrzeni społecznej, tak, jak ją definiuje), co z kolei przekłada 

się na swego rodzaju schematyczność, polegającą na konieczności odwołania się do 

odległości od zasobów w przestrzeni materialnej. Takie ujęcie jest oczywiście uprawnione, 

lecz sprawia, że rozumienie przestrzeni jest ujednolicone, co utrudnia nawiązanie relacji 

pomiędzy nią a cielesnym habitusem. W innym miejscu Bourdieu zdaje się to zauważać, 

stwierdzając, iż  

„wobec praktycznej przestrzeni życia codziennego, wraz z występującymi w niej 

dystansami, które się utrzymuje lub zaznacza, i bliskimi osobami, które mogą 

okazać się dalsze, niż cudzoziemcy, pełni ona [przestrzeń społeczna] tę rolę, 

podobną do roli przestrzeni geometrycznej wobec homologicznej przestrzeni 

potocznego doświadczenia, wraz z jej lukami i nieciągłościami.”259  

Ponadto w gdzie indziej stwierdza, iż  

„przestrzeń społeczna skłonna jest odwzorowywać się w mniej lub bardziej 

zniekształconej postaci w przestrzeni fizycznej jako ustanowienie pewnego 

porządku aktorów i właściwości. Wynika z tego, że wszystkie podziały i 

rozróżnienia w przestrzeni społecznej (…) są w sposób materialny i symboliczny 

wyrażone w odpowiedniej przestrzeni fizycznej jako urzeczowiona przestrzeń 

społeczna.”260 

Najistotniejsze w powyższym cytacie jest stwierdzenie „w mniej lub bardziej zniekształconej 

postaci” – właśnie tu ujawnia się to, co decyduje o istotności przestrzeni, czyli zawarta w niej 

nieokreśloność, pojemność i sprzeczność, która nie pozwala na proste przełożenie i 

                                                           
259 P. Bourdieu, Dystynkcja, s. 215. Warto nadmienić, iż cytat ten pochodzi z bardziej „jakościowo” 
zorientowanego opisu, podczas gdy poprzedni jest fragmentem rozdziału opartego na analizie statystycznej. 
260 P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, s. 192. 
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odwzorowanie struktury społecznej na materialne ukształtowanie przestrzeni. Jest to miejsce, 

w którym kluczową rolę odgrywa praktyka społeczna i wielość strategii, jakie w przestrzeni 

są realizowane. Przywołując ponownie Lefebvre’a – jest to miejsce życia codziennego i 

przestrzeni przeżywanej, oczywiście w dużej mierze zdominowanej i określonej przez 

warunki społeczne i ekonomiczne, lecz jednocześnie stanowiące podstawę różnych otwartości 

przestrzeni i możliwości zmiany. Takie uwzględniające teorię przestrzeni Lefebvre’a ujęcie 

kieruje w stronę o wiele bardziej złożonego – odnoszącego się także do rozmaitych praktyk i 

strategii przestrzennych opisu – niż ujmowanie fizycznej przestrzeni jako w istocie podłoża, 

na którym realizują się relacje społeczne. Inaczej mówiąc, zerwanie z prostą homologią 

przestrzeni społecznej i materialnej jest warunkiem społecznym i politycznym pojmowania 

przestrzeni miejskich jako miejsc w pełni aktywnych i aktywizujących, co sprawia, iż są one 

tak istotne zarówno dla zmiany, jak i reprodukcji społecznej. Jest to jednocześnie otwarcie 

możliwości uwzględnienia produkowanego i produktywnego ciała i habitusu jako elementu 

produkowanego przez i produkującego przestrzeń.  

Ogólniejszym zaś wnioskiem jest po raz kolejny przypomnienie, iż pojęcia i schematy 

stosowane przez Bourdieu są przydatne do analiz przestrzeni, o ile nie są przyjmowane i 

aplikowane wprost, lecz przeformułowane. Nie można autora „Dystynkcji” oskarżyć o 

uproszczony obraz społecznego świata (a przynajmniej nie taki, który zakładałby istnienie 

jakiegoś rodzaju bezpośredniego systemowego determinizmu), brał on wszakże pod uwagę 

wielość pozycji i pól, które składają się zarówno na strukturę społeczną, jak i działanie 

jednostek i grup. W związku z tym nie chodzi tutaj o selektywną krytykę polegającą na 

oskarżeniach o ignorowaniu współzależności, lecz wykorzystanie społecznej teorii Bourdieu 

w celu analizy relacji społeczno-przestrzennych, co jednakże wymaga wstępnego wyłożenia 

jej wewnętrznych ograniczeń w stosunku do przestrzeni. Można to po raz kolejny określić 

mianem strategii dialektycznej, która zakłada zachowywanie i przekraczanie pomocnych 

argumentów. Takich argumentów, dających się odnaleźć u Bourdieu jest przynajmniej kilka. 

 

PRZESTRZENNA RELACJA POJĘĆ 

Argumenty dające się wykorzystać w analizie przestrzeni skoncentrowane są wokół pojęć, 

które Bourdieu zredefiniował w swoich praktycznych i teoretycznych przedsięwzięciach. 

Chcąc je przywołać, należałoby je po kolei zrekonstruować, aby móc odnieść je do kwestii 

przestrzennych. W istocie byłoby to jednak sprzeczne z wybitnie relacyjną perspektywą, 
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której był on twórcą. Trzeba pamiętać, że jeśli weźmie się ową perspektywę pod uwagę, 

każdy teoretyczny element jest w niej powiązany z innymi. Przykładowo, na gruncie teorii 

Bourdieu ciężko mówić o polu lub dystynkcji bez przywołania pojęcia habitusu czy praktyki. 

Pomimo tych zastrzeżeń, a może nawet – w związku z nimi – chciałbym wyszczególnić kilka 

pojęć, które mogą okazać się istotne dla analizy przestrzeni. Są to: praktyka, doksa, przemoc 

symboliczna oraz pole. Ma to dwojakie uzasadnienie: po pierwsze, odnosi się do 

socjologicznego pogłębienia rozumienia funkcjonowania ideologii w przestrzeni (co jest 

nadrzędnym zadaniem całej niniejszej pracy), a po drugie i w związku z tym, służy 

uprzestrzennieniu społecznej teorii Bourdieu oraz wskazaniu, które jej momenty można 

poddać przestrzennej reinterpretacji, jak również pokazaniu co z takiej reinterpretacji wynika 

dla rozumienia przestrzeni. Wspomniana relacyjność, kompleksowość i komplementarność 

teoretyczna powoduje także, iż reinterpretacja może być wychodzić z różnych miejsc. 

Pamiętać jednak należy, że miejsca te są ze sobą zwrotnie powiązane. Nie chodzi tu zatem o 

ułożenie argumentów w logicznym ciągu, ale o takie ich zestawienie, aby były do pewnego 

stopnia wobec siebie referencyjne. 

Rzeczą, która może służyć za punkt wyjścia i podstawę dalszych odczytań jest doksa. Wybór 

tego teoretycznego miejsca może wydać się zaskakujący, choćby ze względu na jego 

powszechność i ogólność. Jest ono o tyle ważne w niniejszym kontekście, że odsyła wprost 

do problematyki ideologiczności, w dużej mierze odnosząc się także do ciała i materialności. 

Pojęciem doksa, zapożyczonym od Husserla, posługuje się Bourdieu przy różnych okazjach, 

nie tylko w studiach etnograficznych, w których pojawia się ona po raz pierwszy261. Termin 

ten odnosi się choćby do krytycznego opisu orientacji i praktyk naukowych262, jest również 

traktowany najzupełniej „życiowo” i konkretnie jako funkcjonalny element rzeczywistości, 

który dopiero poprzez socjologiczną pracę obiektywizacji oraz osobisty wysiłek można 

próbować przezwyciężyć263.  

W „Dystynkcji” Bourdieu definiuje doksę jako „zgodę na relacje porządku, które – ponieważ 

w sposób konieczny leżą u podstaw świata rzeczywistego i świata myślanego – akceptowane 

                                                           
261 Zob. C. Deer, Doxa. W: M. Grenfell (red.), Pierre Bourdieu. Key Concepts. Durham: Acumen 2008, s. 119 – 
130. 
262 „Dekonstrukcji” naukowej doksy poświęcił Bourdieu pracę „Homo Academicus” – zob. P. Bourdieu, Homo 
Academicus. Tłum. Peter Collier. Stanford: Stanford University Press 1988. 
263 Zob. zwłaszcza P. Bourdieu, Science of Science and Reflexivity. Tłum. R. Nice. Chicago: The University of 
Chicago Press 2004, s. 85 – 114. 
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są jako zrozumiałe samo przez się.”264 Doksa jest w tym przypadku określona jako 

podstawowe i pierwotne doświadczenie społecznego świata, z konieczności reprodukujące 

istniejące podziały zarówno w sferze mentalnej, jak i praktycznej. Mówiąc inaczej, doksa to 

nierefleksyjne (albo: pre-refleksyjne), quasi-naturalne poznanie świata przez człowieka, a 

raczej obraz i praktykowanie tego świata, który uznawany jest jako dany, zrozumiały, 

niekwestionowany, a nawet niezmienny. Takie pierwotne wyobrażenie świata jest zawsze  

„aktem poznania posługującego się zasadami konstrukcji zewnętrznymi wobec 

konstruowanego przedmiotu, uchwyconego w jego bezpośredniości, lecz akt ten – 

ponieważ nie panuje nad tymi zasadami ani nad ich stosunkiem do porządku 

rzeczywistego, który odtwarzają – jest aktem błędnego rozpoznania, 

implikującym najbardziej absolutną formę uznania porządku społecznego.”265  

W „Dystynkcji” podkreślone zostają te charakterystyki doksy, które odnoszą się do akceptacji 

zastanego porządku społecznego. Sprawiają one, iż istniejące relacje społeczne wydają się 

jednostce niepodważalne, a jej miejsce w tychże relacjach ustalone i naturalne. Wiążą się z 

tym chociażby granice życiowych możliwości, które oddziałują w zwrotnej relacji z 

cielesnym habitusem, zarówno symbolicznym, jak i zewnętrznie symbolizowanym. Co 

ważne, doksa nie jest wyłącznie kwestią poznania, wyobrażenia czy wierzenia w realność 

rzeczywistości, nie oznacza również tradycyjnego podporządkowania normom czy regułom 

społecznym, a raczej wykracza poza nie zarówno pod względem tego, iż dotyczy formy 

struktury społecznej (a więc jest określana klasowo), a także dlatego, że jest w dużej mierze 

praktycznym i materialnym stosunkiem do świata (realizuje się w praktykach 

zapośredniczonych przez habitus). Jak w innym miejscu pisze Bourdieu,  

„doksa to relacja bezpośredniej przynależności, konstytuująca się w praktyce 

między habitusem a polem, do którego jest on przypisany, to nieme 

doświadczenie świata, który jest oczywisty sam przez się, zapewniane przez 

zmysł praktyczny.”266 

W takim ujęciu jest to coś innego zarówno od „zdrowego rozsądku”, jak i wierzenia, 

świadomości czy celowego poznania reguł świata. Jednocześnie jest to rzecz, która odwołuje 

się do naturalności (czy też znaturalizowania) postrzeganego świata i funkcjonujących w nim 

                                                           
264 P. Bourdieu, Dystynkcja, s. 578. 
265 Tamże, s. 578 – 579. 
266 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, s .94. 
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reguł, która z jednej strony stanowi o jego społecznej stabilizacji, a z drugiej umożliwia 

reprodukcję i dominację. Doksa jest jednak w dużym stopniu para-doksalna: jest zasadniczo 

niepoznawalna, jednak jej funkcjonowanie może być według Bourdieu przynajmniej 

ujawnione, co przyczynia się do jej odnaturalizowania i umożliwia społeczną krytykę. Można 

to uczynić na dwa sposoby: poprzez socjoanalizę267, czyli użycie socjologicznej 

refleksyjności lub też, jak uważam (i na co niekiedy wskazuje Bourdieu), poprzez taką analizę 

historyczną (czy też genetyczną), która wskazałaby na zasadniczo przygodny i arbitralny 

charakter społecznej rzeczywistości268.  

Problemem wspólnym dla dwóch powyższych podejść, który zostanie jeszcze poruszony w 

dalszej części pracy, jest to, iż wymagają one ustalenia pozycji, która choć niekoniecznie 

musiałaby być zewnętrzna wobec określonej rzeczywistości, to jednak czerpałaby siłę z 

zerwania z tą rzeczywistością w stronę zewnętrzności. Problematyczność taka ujawnia się 

szczególnie w przypadku przestrzeni, którą można odnaturalizować albo uhistorycznić, lecz 

nie wykroczyć poza nią, przynajmniej w przypadku związanych z nią praktyk (lub też można, 

lecz z dużym ryzykiem, symbolizowanym przez wspomniane we wstępie „czytanie” czy 

odniesienie wyłącznie do dyskursu).  

 

DOKSYCZNA IDEOLOGIA 

Należy teraz wyjaśnić, dlaczego w ogóle warto przywoływać pojęcie doksy przy okazji 

analizy przestrzeni oraz ideologii w przestrzeni. Wyszczególniłbym dwa główne powody oraz 

argumenty za wykorzystaniem doksy do określania społecznie produkowanej przestrzeni. 

Jeden jest bardziej „socjologicznie neutralny” i dotyczy samych warunków reprodukcji 

przestrzennych w procesie społecznym, drugi zaś wiąże się z możliwością krytycznej 

interpretacji „rzeczy przestrzeni” i pozostaje w bezpośrednim związku z ideologicznością 

przestrzeni. 

Na początek – twierdzenie. Społecznie produkowaną przestrzeń materialną można określić 

mianem doksy. Przestrzeń taka społecznie funkcjonuje zasadniczo jako doksa. Twierdzenie to 

łączy się z uznaniem, iż przestrzeń: jest dana habitusowi jednostki jako zastana; jest 

                                                           
267 Którą Bourdieu usiłował zastosować do samego siebie (a raczej do własnego habitusu i pozycji) – zob. P. 
Bourdieu, Science of Science and Reflexivity, s. 94 – 96. Rozwinięcie tego fragmentu przyjęło postać książki – 
zob. P. Bourdieu, Sketch for a Self-Analysis. Tłum. R. Nice. Chicago, London: University of Chicago Press 2007. 
268 Por.: G. Steinmetz, Bourdieu, Historicity and Historical Sociology. Cultural Sociology 5(1) 2001, s. 45 – 66. 
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niekwestionowana i niepodważalna (wymaga krytycznej pracy i komfortu oddalenia, aby 

ujawniła swoją przygodność); w dużej mierze jest milcząca (czy też pre-werbalna – nie 

funkcjonuje pierwotnie jako system znaków czy znaczących); określa pozycję jednostki 

wobec innych pozycji (wymaga przemierzania i zmiany dystansów: oddalania i przybliżania); 

posiada reguły, które są społecznie konstruowane, lecz postrzegane jako naturalne (i to w 

większym nawet stopniu, niż reguły społeczne ze względu na swoją materialność); poruszanie 

się w niej wymaga wcielenia, czy też ucieleśnienia warunków, jakie wstępnie posiada; musi 

być praktycznie i cieleśnie reprodukowana (poprzez regularności odtwarzania praktyk); 

posiada znaczną inercję; jej zmiana zaś zakłada konieczność realizacji jednostkowych lub 

grupowych strategii polegających na wykraczaniu poza ustaloną pozycję i jednocześnie 

transformację warunków pola; jest wreszcie z samego względu swojej społecznej konstrukcji 

polityczna. 

Przy takiej charakteryzacji łatwo wywołać dwojakie oskarżenia. Po pierwsze, co jest 

argumentem stosunkowo często przywoływanym przez Bourdieu, o mylenie „rzeczy logiki” z 

„logiką rzeczy”. Po drugie, o przecenianie roli przestrzeni prowadzące do jej fetyszyzacji, 

wyjaśniania wszystkiego poprzez przestrzeń, teoretyczne zacofanie oparte na prostym 

funkcjonalizmie, etc. Dlatego też należy w tym miejscu poczynić dodatkowe zastrzeżenia, 

które dadzą się także odnaleźć w dalszej części pracy. Zatem, w powyższej charakteryzacji 

podkreślić należy, że nie chodzi o proste przełożenie (złożonej) definicji doksy u Bourdieu na 

przestrzeń materialną – kluczowe w tym jest stwierdzenie, iż przestrzeń funkcjonuje jako 

doksa. Oznacza to konkretnie, że nie ma mowy o (krytykowanej przeze mnie wcześniej) 

homologii relacji społecznych z przestrzennymi – relacja pomiędzy nimi jest dialektyczna i 

niekoniecznie ma charakter bezpośredniej odpowiedniości, choć nie jest to wykluczone. 

Przestrzeń-doksa, przestrzeń funkcjonująca jako doksa, odnosi się do relacyjności przestrzeni 

społecznej, to jest tego, iż zakłada istnienie relacji zarówno z własną historią (społeczną 

genezą powstania), pomiędzy jednostką a społecznością (poprzez wprowadzenie jednostki w 

zastaną przestrzenną rzeczywistość) jak też – co ważne – pomiędzy społeczeństwem i 

materialnością (produkcja przestrzeni odbywa się w zastanych przestrzennych warunkach, 

mówiąc w uproszczeniu, jest procesem nadbudowywania). Rozwinięcie odpowiedzi na drugi 

zarzut znajdą się w dalszej części pracy, w tym miejscu podkreślić można jedynie 

wspomniany już fakt wielowymiarowej mediacji, której składnikiem jest przestrzeń 

materialna i społeczna. Przypominając zaś podstawowe cele i założenia niniejszej pracy, 

stwierdzić można, że powyższa charakterystyka ma za zadanie przede wszystkim zwrócić 
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uwagę na istotność przestrzeni w społecznym życiu ze względu na ich wzajemną zależność. 

Perspektywa przestrzenna, jednocześnie ujmuje ją jako efekt działania, jak i potencjalnie 

zasób mobilizujący społeczeństwo. 

Doksa jako przestrzennie zreinterpretowana ogólna kategoria pozwala na odniesienie do 

podstawowych procesów funkcjonowania przestrzeni, nabywania praktycznego zmysłu, 

poznawania reguł gry, napotykania barier, granic i przeszkód, społecznego uczenia się, 

zarówno świadomego, jak i nieświadomego. Jest też w tym kontekście bardziej użyteczna 

analitycznie, niż pole. Przestrzeń nie mogłaby być określona jako pole lub jedno z pól 

pomimo tego, że związana jest z ciałem/habitusem oraz władzą i przemocą. Ogólność 

kategorii doksy, która decyduje o jej przestrzennej użyteczności, polega na tym, iż jest 

maksymalnie quasi-naturalna, a poruszanie się w niej wymaga kapitału, który podobnie jak w 

przypadku pola można odnieść do illusio i który decyduje o powodzeniu przestrzennych 

praktyk. Bez względu jednak na poziom posiadanego kapitału i iluzoryczną inwestycję nie da 

się wycofać z przestrzennej gry, co – choć trudne – jest możliwe w przypadku określonego 

pola. Inaczej niż pole, przestrzeń-doksa jest wszechogarniająca nie tylko na zasadzie swojego 

symptomatycznego oddziaływania, ale jak najbardziej konkretnie i materialnie – tym bardziej 

może być przeto określona jako przestrzeń społeczna, w której znajdują się wszyscy bez 

wyjątku. Przestrzeń może być ujęta jako podzielona poziomo (na różne pola) oraz pionowo 

(ze względu m. in. na jednostkowe kapitały i ich grupową synchronizację), lub też – podziały 

te istnieją w przestrzeni i w niej się zapisują. Odniesiona jednak do przestrzeni, doksa ma 

charakter uniwersalny jako zasada jej funkcjonowania. 

Pomimo tego, jeśli weźmie się pod uwagę całość opartej na relacjach teoretycznej struktury 

stworzonej przez Bourdieu, jest jasne, iż doksa, choć funkcjonuje w ten sam sposób, czyli 

poprzez zapewnianie zgodności habitusu z polem, jest też zawsze zlokalizowana, zależna od 

pozycji. Inaczej mówiąc, jeśli tę ogólną zasadę zgodności, antycypacji, reprezentacji i 

znaturalizowanego strukturalno-jednostkowego dopasowania chce się ująć tak, jak istnieje 

ona w rzeczywistości społecznej (i przestrzennej), należy zastrzec, że każdy ma swoją 

osobistą, choć nie wyjątkową, doksyczną relację ze światem. Odkrywaniu regularności tej 

relacji w zależności od społecznego zróżnicowania poświęcił Bourdieu znaczną część swojej 

kariery naukowej. I tak, można mówić o różnicowaniu doksy względem pozycji zajmowanej 

w strukturze społecznej – albo inaczej: doksa jako określona relacja wypełnia się inną treścią 

w zależności od miejsca zajmowanego przez jednostkę w społeczeństwie, co skutkuje 

różnicowaniem ucieleśnionego wyobrażenia świata społecznego przekładającego się z kolei 
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na praktyki dostępne każdej z jednostek. Przekładając to na język przestrzenny, to samo 

można powiedzieć o wpływie przestrzeni-doksy na habitusy i praktyki zestrojonych z nią 

jednostek. W tym przypadku chodzi o „naturalną naturalizację” przestrzeni, która wydaje się 

jedyna, zastana, określona, etc. Nie oznacza to, że niemożliwe są różne strategie 

wykorzystania przestrzeni, są one jednak utrudnione i problematyczne, wymagają w dużej 

mierze materialnego wysiłku przekształcenia zastanego środowiska, co zawiera także 

konieczność wyobrażenia sobie innych możliwych pozycji, jakie w przestrzeni można zająć. 

Sprawia to, że społeczno-materialna przestrzeń jest kluczowym elementem tworzenia 

habitusów (i praktyk), tym bardziej, im bardziej jawi się ona jako niezmienna. Łączy się z 

tym także coś, co na wzór przemocy symbolicznej nazwać by można przemocą przestrzenną, 

będącą inherentną cechą przestrzeni. Aby określić warunki funkcjonowania przemocy 

przestrzennej należy skorzystać z koncepcji doksy, a także ideologii w przestrzeni. 

Teoria społeczna Bourdieu może być uznana za przykład „wysokiej nauki” nie tylko ze 

względu na poziom złożoności, filozoficzne ambicje czy próby reinterpretacji klasycznych 

teorii dotyczących społeczeństwa, lecz przede wszystkim dlatego, iż stanowi próbę 

wypracowania socjologii refleksyjnej jako ściśle określonej perspektywy i procedury 

badawczej, opartej na wysublimowanej metodologii, co miałoby jej zapewnić prawomocność 

i specjalnie uzasadnioną pozycję w ramach nauk społecznych (i ogólnie – dyskursu o 

społeczeństwie). Z drugiej jednak strony, jest to teoria, która wprost odwołuje się do pozycji 

krytycznej wobec społeczeństwa269; Bourdieu określił nawet socjologię jako sztukę walki270. 

Jego krytyczna pozycja stawała się coraz bardziej wyraźna i przełożyła się na wzrastające 

zaangażowanie w publiczne sprawy, od współpracy z francuskim rządem Alaina Juppe w 

początku lat 80. XX wieku, przez poparcie dla ruchów związkowych i obrony państwa 

socjalnego aż do przyjęcia przez niego pozycji „publicznego intelektualisty”, niestroniącego 

od interwencji we francuskim polu politycznym. Obie te postawy, to jest postawa socjologa 

walczącego o obiektywizację wiedzy o społeczeństwie oraz politycznie zaangażowanego 

myśliciela nie są sprzeczne, zdają się zaś wynikać z tych samych teoretycznych podstaw, a 

mianowicie podkreślania istotności praktyki, zauważenia reprodukcji społecznych 

nierówności czy wreszcie społecznego funkcjonowania ideologii (oraz braku naukowej 

neutralności, jak w przypadku ekonomii). Działania takie oznaczają jednak konieczność 

wypracowania zrębów krytycznej pozycji, z której można krytykę przeprowadzać. O ile w 

                                                           
269 Zob. np. A. Callinicos, The Resources of Critique. Cambridge, Malden MA: Polity Press 2006, s. 72 – 82. 
270 W dokumencie filmowym pod tytułem La sociologie est un sport de combat, reż. Pierre Carles, 2001.  
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przypadku Bourdieu można mówić o niby-automatycznym przyjęciu takiej pozycji, nie jest to 

droga, którą powtórzyć może wiele osób, nawet korzystając z wypracowanych przez niego 

socjologicznych i społecznych narzędzi. 

Charakterystyka doksy, która wiąże się z jej przygodnością i ukrytą arbitralnością, polegającą 

na quasi-naturalnej, a jednocześnie w dużej mierze błędnej, nieobiektywnej i 

niezobiektywizowanej reprezentacji świata społecznego przez jednostki jest w tym kontekście 

szczególnie istotna. Bourdieu może być uznany twórcę specyficznej definicji ideologii, mimo, 

że terminu ideologia starał się nie używać, ponieważ, jak wyjaśniał, „był on często (…) 

niewłaściwie stosowany, albo też niesprecyzowany. Przez to wydaje się wyrażać pewien 

dyskredyt”271. Zamiast ideologii proponuje on używanie zaproponowanych przez siebie pojęć 

takich jak władza symboliczna czy symboliczna dominacja, ponieważ poprzez swoją nowość 

chronią one przez ewentualnymi nadużyciami272. Krytyka pojęcia ideologii u Bourdieu zdaje 

się polegać na tym, iż przynajmniej do czasu Althusserowskiej materialnej i relacyjnej 

reinterpretacji wiązało się ono ściśle z kwestiami świadomości, głównie świadomości 

klasowej, a także podziałem na bazę i nadbudowę, charakterystycznym dla tradycyjnych 

marksistów oraz związanym ze słynnym określeniem ideologii jako „fałszywej 

świadomości”, który to podział w koncepcji autora „Dystynkcji” jest nie do utrzymania273. 

Jak wyjaśnia Bourdieu, „świat społeczny nie działa na zasadach świadomości, lecz na 

zasadzie praktyk, mechanizmów i tak dalej”274. Stąd też, „poprzez doksę akceptujemy wiele 

rzeczy bez ich znajomości i to można nazwać ideologią”275.  

Ściśle z taką redefinicją doksy jako ideologii związane jest podkreślenie, że „główne 

mechanizmy dominacji operują poprzez nieświadomą manipulację ciałem”276 – jak wiadomo, 

istnieją różne poziomy poczucia „bycia we właściwym miejscu”, czy też „wyczucia gry”, 

zmysł praktyczny jest relacyjnie i pozycyjnie różnicowany. Pomijając nawet aspekt 

cielesności i materialności, wynikają z tego dla analizy przestrzeni istotne konsekwencje. 

Przede wszystkim, w powyższych stwierdzeniach potwierdzenie znajduje ujmowanie 
                                                           
271 P. Bourdieu, T. Eagleton, Doxa and Common Life. W: S. Žižek, Mapping Ideology. London, New York: Verso 
1994, s. 266 
272 Tamże. 
273 „W pojęciu ‘fałszywa świadomość’, za pomocą którego wyjaśniano w nim skutki dominacji symbolicznej, jest 
za dużo ‘świadomości’, natomiast, gdy mówiono o ‘ideologii’, umieszczano w porządku wyobrażeń możliwych 
do przekształcenia przez przewrót intelektualny zwany ‘uświadomieniem’ to, co przynależy do porządku 
wierzeń, to znaczy, tkwi w najgłębszych dyspozycjach cielesnych.” – P. Bourdieu, Rozum praktyczny. O teorii 
działania. Tłum. J. Stryjczyk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 96. 
274 P. Bourdieu, T. Eagleton, Doxa and Common Life, s. 268. 
275 Tamże. 
276 Tamże, s. 269. 
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przestrzeni jako doksy, określającej nie-neutralną relację z zastaną przestrzenią materialną. 

Brak neutralności, czy też, jak pisałem, arbitralność i przygodność, polega w tym przypadku 

nie tylko na tym, iż mediującą rolę odgrywa zróżnicowanie społeczne, lecz także na 

zróżnicowaniach ściśle przestrzennych, określających pozycję i trajektorię habitusu jednostki. 

Podążając w drugą stronę można na tej podstawie stwierdzić, że przestrzeń jako taka jest z 

konieczności ideologiczna, gdyż stanowi o pozycji – umiejscowieniu – jaką zajmuje w niej 

jednostka, a ponadto jest niekwestionowana, traktowana jako zastana i neutralna. Odkrycie 

doksycznej ideologiczności przestrzeni wymaga zaś często całkowicie dosłownej relokacji lub 

dyslokacji geograficznej lub historycznej, związanej często z wysiłkiem, bólem i cierpieniem. 

 

PRZEMOC PRZESTRZENNA 

Związana jest z powyższym także przemoc przestrzenna, którą porównać można do przemocy 

symbolicznej, tyle, że ujętej w materialnym kontekście. W koncepcji Bourdieu pojecie 

przemocy symbolicznej wynika zarówno z próby przekroczenia dualistycznych opozycji (co – 

przypominam – jest cechą charakterystyczną jego teorii), jak też zamiaru wytłumaczenia 

społecznej władzy i dominacji przy założeniu, że kultura (jak w przypadku pola kulturalnej 

produkcji i kapitału kulturowego) odgrywa kluczową rolę. Przemoc symboliczna da się 

również, podobnie jak doksa, porównać do ideologii, przynajmniej jeśli chodzi o jej społeczną 

funkcjonalność. Jednocześnie ze względu na koncepcję pola i stwierdzenia homologii oraz 

przystawalności pól oraz możliwości konwersji kapitałów, podejścia Bourdieu nie da się 

sprowadzić do prostego przeceniania roli nadbudowy nad bazą w procesie wytwarzania 

dominacji. W jego podejściu daje się za to zidentyfikować nie tyle zamiar reinterpretacji 

relacji bazy i nadbudowy (co można także powiedzieć o podejściu Althussera), lecz 

wykroczenie poza tę relację. Jest to ważne w kontekście przestrzeni, o której mowa w 

niniejszej pracy o tyle, że ułatwia to zerwanie z prostym podziałem na przykład na przestrzeń 

materialną (będącą jakoby wytworem działania sił ekonomicznych, czy też relacji w polu 

ekonomicznym) oraz symboliczną (która kieruje uwagę w stronę analizy form 

przestrzennych, estetyki czy symbolicznego znaczenia przestrzeni)277. Inaczej rzecz ujmując, 

przy uwzględnieniu działania przemocy symbolicznej analiza władzy i dominacji daje się do 

pewnego stopnia uwspólnić, nie jest wyborem pomiędzy aspektami ekonomicznymi i 

                                                           
277 Stąd też dalece niewystarczające są analizy przestrzeni sprowadzające proces jej produkcji wyłącznie do 
interesu instytucjonalnej władzy (polityka) czy deweloperów (ekonomia), jak też – inaczej – do historii 
architektury (estetyka). 
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kulturowymi, choć – jak sugerowałem – ze względu na materialność przestrzeni wymaga to 

prawdopodobnie innego wyjaśnienia, niż stwierdzenie homologii. 

Przemoc symboliczna jest według Bourdieu  

„władzą konstytuowania i ustalania poprzez wypowiedzi, sprawiania, że ludzie 

widzą i wierzą, potwierdzania lub przemiany wizji świata a przez to działania w 

świecie oraz samego świata, prawie magiczną władzą, która pozwala na uzyskanie 

tego, co jest do uzyskania przy użyciu siły (fizycznej czy ekonomicznej) z racji 

specyficznego efektu mobilizacji. Jest władzą, która może być sprawowana tylko, 

jeśli jest rozpoznana, to znaczy, błędnie rozpoznana jako arbitralna.”278  

Może być ona zatem zrozumiana jako możliwość ustalania w mniej lub bardziej trwały 

sposób tego, co rzeczywiste, a co ze zobiektywizowaną rzeczywistością nie ma wiele 

wspólnego, ponieważ zawsze zależy od społecznego procesu konstrukcji tejże rzeczywistości. 

Przemoc symboliczna jest przemocą „prawodawców”, przy czym tworzone „prawo” jest 

związane nie tyle z mocą dyskursywnego stwarzania, co możliwością relacyjnego określania 

akceptowalnych sposobów działania. Akceptowalność ta jest jednocześnie wymuszana nie 

wyłącznie poprzez możliwość zastosowania przemocy (fizycznej i sankcji społecznych), lecz 

poprzez zapewnianie dostępnego obrazu rzeczywistości i dostępnych w niej strategii i 

praktyk. Przemoc symboliczna jest także związana z tworzeniem uzasadnień, o których 

będzie jeszcze mowa w dalszej części pracy. Według Bourdieu ich odtwarzanie i akceptacja 

wymagane są nie tylko od dominujących, ale także zdominowanych. Z różnicy potencjałów i 

możliwości tworzenia tychże uzasadnień wynika także samo „błędne rozpoznanie”, które jak 

twierdzi David Swartz, można ostetecznie porównać do marksistowskiej „fałszywej 

świadomości” i które oznacza wyparcie relacji władzy i polityki z postrzegania świata 

praktyk279. Wyparcie to jest związane z interesami różnych grup społecznych, którym zależy 

lub nie zależy na ujawnianiu arbitralności istniejących relacji oraz ich zmianie.280 Co istotne, 

w obrazie, jaki tworzy Bourdieu, uzasadnienia są związane z podtrzymywaniem nierówności, 

                                                           
278 P. Bourdieu, Language and Symbolic Power. Tłum. G. Raymond, M. Adamson. Cambridge: Polity Press 1991, 
s. 170. 
279 D. Swartz, Culture and Power. The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago, London: The University of Chicago 
Press 1997, s. 90. 
280 Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, iż mogą być różne uzasadnienia tych podejść, wynikające nie tylko z kwestii 
politycznych, ale także ekonomicznych czy kulturowych – np. chcąc pozostawić kwestie społecznego tworzenia 
relacji dominacji w przestrzeni na boku inaczej będą uzasadniać to architekci (zainteresowani także władzą i 
autonomią swojej profesji), a inaczej właściciele nieruchomości (działający w logice zysku, odwołujący się do 
niepodważalnych „praw rynku”). 
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niezależnie od tego, kto je formułuje. Jest to jeden z argumentów, który nie sprawdza się w 

przypadku przestrzeni, rozumianej jako posiadającej potencjał heterogeniczności i zmiany. 

Chcąc wyjaśnić kwestię odniesienia przemocy symbolicznej do przestrzeni i możliwości 

wyjaśnienia przemocy przestrzennej, można odwołać się do różnicy pomiędzy tą pierwszą a 

doksą. Pozornie mają one bardzo podobne znaczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię 

społecznego konstruowania rzeczywistości jako naturalnej i zastanej. Jeśli jednak pokusić się 

o ryzykowne rozróżnienie na zasadzie ich analitycznej funkcjonalności, to doksa oznacza 

ogólną zasadę ideologiczności, zaś przemoc symboliczna jest jej zróżnicowanym ze względu 

na pole i sytuację rodzajem. Oczywiście, według Bourdieu doksa jest także uwarunkowana 

pozycyjnie, doksyczne poznanie świata zależy od pozycji zajmowanej przez jednostkę w 

strukturze społecznej (oraz – dodam – w przestrzeni materialnej). Tym niemniej to w 

przypadku przemocy symbolicznej zbliża się on do krytycznego rozumienia relacji 

jednostkowego habitusu ze społeczeństwem, ponieważ dzięki temu pojęciu silnie podkreśla i 

operacjonalizuje działanie relacji dominacji w konkretnych przypadkach oraz ze względu na 

różne instytucjonalne i zinstytucjonalizowane interesy. Jeśli przestrzenna redefinicja doksy 

polega na uznaniu, że przestrzeń jest mediacją warunkującą praktyki jednostki oraz jej 

habitus, to stwierdzenie o przemocy przestrzennej jest pójściem w stronę zrozumienia tej 

mediacji w kontekście władzy, kieruje ono w stronę nie tylko polityczności przestrzeni, ale 

także polityk przestrzennych opierających się na iluzorycznej inwestycji. Przemoc 

przestrzenna cechuje się działaniem na podobnej zasadzie jak doksa (poprzez decydowanie o 

przestrzennej rzeczywistości), zawiera jednak komponent interesowności, dający się wyrazić 

w twierdzeniach o tym, że nieneutralność przestrzeni jest wynikiem oddziaływania 

podporządkowującej władzy oraz że jest kwestią narzuconego i narzucanego uznania 

podtrzymywanego przez wszystkich aktorów działających w przestrzeni. W przestrzeni nie 

ma niewinnych, są tylko relacje zawiązane w odniesieniu do różnicy potencjałów możliwości 

jej produkcji lub reprodukcji. Jest to równocześnie argument za istotnością przestrzeni 

materialnych w związku z procesami społecznymi – zmiana społeczna jest możliwa tylko pod 

warunkiem zmiany przestrzeni (i odwrotnie). Jak postaram się pokazać w kolejnym rozdziale, 

funkcjonowanie przemocy przestrzennej da się odnaleźć w bardzo różnych przypadkach, 

zwykle takich, które to funkcjonowanie ukrywają w materialności. 
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Powyższa interpretacja przemocy przestrzennej jest bliska temu, co określa się jako przemoc 

infrastrukturalną281. Opiera się ona na uznaniu istotności materialnych warunków życia 

społeczeństwa, a więc tego, iż infrastruktura ma możliwość wpływania na codzienne praktyki 

jednostek i grup. „Infrastruktura nie jest tylko materialnym wcieleniem przemocy (…), ale 

często instrumentalnym medium, o tyle, że materialna organizacja i forma krajobrazu nie 

tylko odbija, ale także wzmacnia porządek społeczny, przyczyniając się do występowania 

form krzywdy.”282 Przemoc infrastrukturalna daje się zidentyfikować w urządzeniach 

przestrzennych, które nigdy nie pozostają neutralne, zaś są strukturalnie powszechne ze 

względu na powszechność korzystania z infrastruktury.  

 

PRAKTYCZNA IDEOLOGIA PRAKTYK 

Teoria Bourdieu pozwala wyjaśnić społeczną reprodukcję i dominację, lecz znacznie gorzej 

radzi sobie z wyjaśnianiem transformacji. Koncentracja na strukturalnej produkcji 

jednostkowych habitusów oraz habitualnej reprodukcji struktury, opis międzypokoleniowej 

transmisji kapitałów, niejednokrotne wspominanie reguł gry czy niby-magicznego 

dopasowania jednostkowej pozycji i pola świadczą o tym, iż był on przede wszystkim 

socjologiem podkreślającym trwałość organizacji społeczeństwa, a także poszukującym 

odpowiedzi na kwestie dotyczące strukturalnych warunków reprodukcji systemu za pomocą 

władzy opartej na ekonomii symbolicznej. Jednak dokładnie taka orientacja sprawia, że teoria 

Bourdieu jest wyjątkowo przydatna do zastosowania w analizie przestrzeni. Przestrzeń można 

wszakże ująć jako trwałą zmianę albo zmienną trwałość, zawierającą myślowe reprezentacje, 

długie trwanie materialności, wielość codziennych praktyk oraz symboliczne dopasowanie. 

Przestrzeń jest aktywna społecznie, jest uogólnionym aktorem nie-ludzkim (czynnikiem 

pozaludzkim) par excellence, co jednocześnie nie jest sprzeczne z tymi jej funkcjami, które 

przyczyniają się do fundamentalnego ugruntowania władzy i dominacji. 

Podejście, które w radykalny sposób ujmuje przestrzeń w sposób relacyjny zostało 

przedstawione przez Massey w „For Space”. Podstawowymi założeniami, które rozwija ona 

w swojej pracy są: po pierwsze, iż „przestrzeń jest produktem interrelacji, konstytuowanych 

przez interakcje, od poziomu najbardziej globalnych do najmniejszych”; po drugie, 

                                                           
281 D. Rodgers, B. O’Neill, Infrastructural Violence: Introduction to the Special Issue. Ethnography 13(4) 2012, s. 
401 – 412. 
282 Tamże, s. 404. 
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„przestrzeń jest sferą możliwości istnienia wielości w rozumieniu jednoczesnej pluralności; 

sferą w której współistnieją rozmaite trajektorie oraz w związku z tym sferą współistniejącej 

heterogeniczności”; po trzecie zaś, „przestrzeń jest zawsze w procesie tworzenia”283. Massey 

bardzo silnie podkreśla te charakterystyki przestrzeni, zauważając jednocześnie na 

przykładach różnych autorów jak trudne jest faktyczne „uruchomienie” przestrzeni, to jest 

zrozumienie i wykorzystanie jej rzeczywistej relacyjności. Proponowane przez nią ujęcie 

przestrzeni jest zarazem nie tylko kwestią teoretyczną. Podkreśla ona za to, że w istocie to jak 

ujmujemy przestrzeń jest rzeczą polityczną – polityka (w) przestrzeni decyduje wprost o 

życiu społecznym, choćby przy ustalaniu granic, inności czy możliwości działania. Polityka 

oparta na przestrzeni jest jednym z kluczowych problemów opisanych w „For Space”, wprost 

wynikających z podstawowej reformulacji przestrzeni, jakiej dokonuje Massey. Opowiada się 

ona za zaczerpniętą z przestrzennych relacji polityką, która oparta by była nie na wyobrażeniu 

linearnego rozwoju, chodzi jej bardziej o „politykę negocjacji relacji i konfiguracji, taką, 

która kładzie nacisk na (…) praktyki relacyjności, rozpoznanie implikacji oraz skromności 

uznawania w obliczu koniecznej specyficzności.”284 

Chodzi tu o podstawowe przełamanie logicznego i jednorodnego następowania, jakie wynika 

z konceptualnego bazowania na czasie oraz uśmiercenia przestrzeni oraz o wzmocnienie 

wyjątkowości, współwystępowania, niewykluczalności oraz pozycyjnych (także w jak 

najbardziej materialnym sensie) powiązań, które wiążą się wprost z relacyjną aktywnością 

przestrzeni. Ewidentnym źródłem teoretycznym, z którego czerpie Massey są prace post-

marksistów Chantal Mouffe i Ernesto Laclaua285, jednak silną i trwałą inspiracją były dla niej 

także koncepcje Althussera, zwłaszcza kwestia naddeterminacji286. Wszystko to sprawia, że 

Massey skłonna jest podkreślać „radykalną otwartość przestrzeni” oraz jej relacyjne 

niedokończenie, które według niej wykorzystać można politycznie. Oczywiście na gruncie 

„For Space”, która jest w dużym stopniu książką-projektem/postulatem, jest to przekonujące – 

„więcej przestrzeni!” to hasło, które można by umieścić także jako podtytuł niniejszej pracy. 

Tym niemniej, niejako w przekrzywionym lustrzanym odbiciu od Bourdieu, Massey w dużej 
                                                           
283 D. Massey For Space, s. 9. 
284 D. Massey For Space, s. 148. 
285 Znacznie bliżej jest jednak Massey do tej pierwszej – zob. D. Massey, For Space, s. 42 – 45.  Zob. także: E. 
Laclau, C. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki 
demokratycznej. Tłum. S. Królak. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP 
2007; oraz: C. Mouffe, Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej. Tłum. J. Erbel. Warszawa: Wydawnictwo 
Krytyki Politycznej 2008. 
286 Zob. D. Featherstone, S. Bond, J. Painter (red.), ‘Stories so Far’: A Conversation with Doreen Massey. W: D. 
Featherstone, J. Painter (red.), Spatial Politics. Essays for Doreen Massey. Malden MA, Oxford, Chichester: 
Wiley-Blackwell 2013, s. 253 – 254. 
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mierze lekceważy coś, co nazwać by można „ciążeniem przestrzeni”, zauważalnej zwłaszcza 

w materialności, to jest zawartą w niej inercję i skłonność do reprodukcji zastanych 

warunków społecznych. Zdaje się to wynikać z zamierzonej polityczności przestrzennej 

propozycji Massey. Tak, przestrzeń jest relacyjna, jest nieustannie konstruowana przez 

interakcje, oznacza współistnienie ludzi, rzeczy i ich trajektorii, jest w końcu projektem 

stricte politycznym. Ale: konstrukcja przestrzeni jest już ustrukturalizowana, zależy od 

istniejących warunków, interakcje to praktyki (w rozumieniu Bourdieu, a zatem nie niewinne 

i płynne, lecz zewnętrznie – społecznie i strukturalnie określane), ludzie i rzeczy współistnieją 

na różne sposoby, z których niektóre są ważniejsze (mające większe konsekwencje) od 

innych, bardziej lub mniej uprawnione i społecznie uprawomocnione, zaś polityka przestrzeni 

implikuje nie dowolność zestawień, ale ujawnia różnice i różnicowanie kapitałów. 

Denaturalizacja relacji społeczno-przestrzennych, której dokonuje Massey, polegająca na 

stwierdzeniu, iż „nie ma [generalnych przestrzennych] zasad w sensie uniwersalnej polityki 

abstrakcyjnych form przestrzennych czy topograficznych kategorii”, są za to „przestrzenne 

praktyki społeczne i relacje, oraz władza społeczna”287 jest jak najbardziej uzasadnione. 

Niestety, jak wiadomo od Bourdieu, czynnikiem, który decyduje o tym, jakie relacje mogą w 

ogóle się pojawić, a także różnicowanie kompetencji tworzenia tychże relacji wynikają 

właśnie ze społecznej i przestrzennej władzy oraz reprodukowanych relacji dominacji, która z 

kolei podtrzymywana jest przez przestrzeń. Można uznać zatem, że wizja Massey jest – w 

przeciwieństwie do podejścia Bourdieu – nadmiernie optymistyczna, jeśli chodzi nie tyle o 

stwierdzenie polityczności przestrzeni, co o możliwość demokratyzacji procesu jej społecznej 

produkcji. Do pewnego stopnia różnica pomiędzy tymi perspektywami jest analogiczna do tej, 

która istnieje pomiędzy relacyjnymi podejściami Bourdieu i Latoura288, z tym, że 

paradoksalnie to ten pierwszy daje lepsze możliwości zrozumienia wpływu przestrzeni na 

relacje społeczne (choć trzeba zaznaczyć, że ustalenie współmierności między nimi jest 

utrudnione ze względu na ich zupełnie odmienne socjologiczne podejście). Ujmując rzecz 

jeszcze inaczej, stwierdzić można, że wbrew pozorom Massey nie uwzględnia w 

wystarczającym stopniu w swojej koncepcji przestrzeni tego, co istnieje i zawsze-już stanowi 

o materialnym funkcjonowaniu przestrzeni. Może być to spowodowane inspiracjami, z 

których czerpie, a które opierały się na analizach dyskursu i akcentowały możliwości 

artykulacji, która jednak również uzależniona jest od kapitałów, kompetencji czy pozycji 

                                                           
287 D. Massey, For Space, s. 166. 
288 Zob. W. Schinkel, Sociological Discourse of the Relational: the Cases of Bourdieu and Latour. The Sociological 
Review 55(4) 2007, s. 707 – 728. 
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jednostek. Nie pozostaje to tym niemniej bez wpływu na jej polityczno-przestrzenny projekt 

reinterpretacji. 

 

FUNKCJONALNOŚĆ PRZESTRZENI 

Wszystko to kieruje w stronę przybliżenia ideologiczności przestrzeni w kontekście procesu 

jej społecznej produkcji. To właśnie w przestrzeni i ze względu na przestrzeń można mówić o 

redefinicji praktycznej ideologii, ściśle związanej z materialnością. Konieczne jest wszakże 

wzięcie pod uwagę materialności przestrzeni, której ideologiczne funkcjonowanie jest 

zakorzenione w organizującej praktyki formie. Nie chodzi tu tylko o to, iż przestrzeń jest 

nośnikiem ideologii – samo w sobie takie stwierdzenie, choć słuszne, sprawia problemy, o 

których była mowa we wstępie, kieruje bowiem uwagę w stronę „odczytywania” form 

przestrzennych ignorując przy tym kwestie nieuświadomionej cielesności czy też tego, że 

samo odczytywanie jest społecznie konstruowane. Rzecz raczej w tym, iż przestrzeń 

uczestniczy w tworzeniu habitusów i dzięki habitusom i związanym z nimi praktykom można 

mówić o relacji pomiędzy jednostkowym ciałem w przestrzeni, a przestrzenią stwarzającą 

ciała. Praktyczna ideologia przestrzeni opiera się więc na tym, co Lefebvre nazwał 

praktykami przestrzennymi, które dają się rozpoznać jako konkretne i materialne działania, 

ale także jako materialna przestrzeń i które pozostają w relacji z tym, co da się o przestrzeni 

powiedzieć (wyobrazić i wyrazić) oraz związaną z odczuciami i ekonomią symboli 

przestrzenią reprezentacji. Ta ostatnia, po poprawce Bourdieu, powinna być zatem również 

rozumiana nie tylko jako fenomenologiczne, naturalne i wrodzone symbole w przestrzeni 

wywodzące się z jakiejś naturalnej i ogólnoludzkiej właściwości, ale także jako wynikłe z 

uprzedniej społecznej konstrukcji, zróżnicowanej pod względem struktury społecznej oraz 

pozycji przestrzennej. Triadę przestrzenną Lefebvre’a powinno się oglądać w świetle teorii 

praktyki, kapitału i pola Bourdieu, co dopiero umożliwia dookreślenie relacji ideologicznych 

w społecznym procesie produkcji przestrzeni. 

Przy okazji dookreślania praktycznej ideologii warto przywołać także Slavoja Žižka, tym 

bardziej, że pomimo, iż nie wchodzi on zazwyczaj w bezpośredni dialog z Bourdieu, ich 

podejście w tej kwestii jest w dużej mierze podobne, zaś kwestie, w których się różnią bardzo 

znaczące w kontekście przestrzeni. Koncepcję Žižka można określić jako funkcjonalną teorię 

ideologii, przynajmniej ze względu na dwie rzeczy. Po pierwsze, ideologia jest dla niego 

elementem niezbędnym do funkcjonowania społeczeństwa (oraz podmiotu, ujmowanego w 



119 
 

charakterystyczny lacanowski sposób, z uwzględnieniem jego pęknięcia i pustki). Po drugie, 

ponieważ jak twierdzi nieważne, czy ideologia jest „prawdziwa” czy „fałszywa” (tj. czy 

oddaje rzeczy takimi, jakimi są, czy nie), za to liczy się w niej to, czy jest „funkcjonalna w 

stosunku do jakiejś relacji społecznej dominacji (władzy, wyzysku) w nieodłącznie 

nieprzejrzysty sposób: sama logika legitymizacji relacji dominacji musi pozostać ukryta, jeśli 

ma być efektywna”289.  

Nie jest w tej perspektywie zaskakujące, iż najbardziej ideologicznym stwierdzeniem, jakie 

można odnieść do przestrzeni, ponieważ fundujące samą jej ideologiczność jest to, iż 

przestrzeń jest naturalna, dana, ontologicznie i epistemologicznie nieskomplikowana, etc. 

Žižek, opierając się częściowo, lecz z zastrzeżeniami, na podejściu Althussera jednoznacznie 

określa też ideologię jako praktyczną oraz – podobnie jak Bourdieu – iluzoryczną. W jego 

ujęciu nieważne jest co ludzie myślą, ważne za to co robią. Przyjmuje on, zgodnie z formułą 

Petera Sloterdijka o cynicznym rozumie, iż „podmiot cyniczny jest całkowicie świadom 

dystansu między ideologiczną maską a rzeczywistością, a mimo to nadal opowiada się za 

maską”290: doskonale wie, dlaczego coś robi, a jednak nadal to robi. Wyciąga z niej jednak 

dodatkowe wnioski o tym, iż iluzja dotyczy nie tyle wiedzy i reprezentacji, co samej 

rzeczywistości:  

„[ludzie] nie wiedzą, że ich rzeczywistością społeczną, ich działalnością, rządzi 

iluzja, fetyszystyczne odwrócenie. Tym, co przeoczają, co błędnie rozpoznają, nie 

jest rzeczywistość, ale iluzja, która strukturyzuje ich rzeczywistość, ich 

rzeczywistą działalność społeczną. Bardzo dobrze wiedzą, jak się rzeczy mają w 

rzeczywistości, a mimo to zachowują się tak, jak gdyby o tym nic nie wiedzieli. 

Iluzja jest zatem podwójna: polega na przeoczeniu iluzji, która strukturyzuje 

rzeczywistość, faktyczną relację człowieka do rzeczywistości.”291  

W skrócie – na tym według niego polega fantazmat ideologiczny. Powyższy cytat jest w dużej 

mierze zgodny z podejściem jakie do ideologii (doksy, przemocy symbolicznej) prezentował 

Bourdieu, z jednym ważnym zastrzeżeniem – przypisywał on swojej socjologicznej pracy 

ambicje demaskatorskie, wierząc niejako, że dzięki odkryciu reguł jednostkowego tworzenia 

społeczeństwa oraz społecznego tworzenia jednostek można zapewnić sobie pozycję 

                                                           
289 S. Žižek, Introduction. The Spectre of Ideology. W: Tegoż (red.), Mapping Ideology, s. 8. 
290 S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii. Tłum. J. Bator, P. Dybel. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego 2001, s. 44. 
291 Tamże, s. 48. 
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krytyczną i przynajmniej do pewnego stopnia wykroczyć poza ideologiczną pozycję. 

Oczywiście nie był zdania, iż sama wiedza zapewnia zerwanie ze społecznymi relacjami 

dominacji, konieczna jest również chociażby praktyczna zmiana habitusu, a jednak zdawał się 

mimo wszystko uznawać, iż krytyczna socjologia jest dzięki swojej refleksyjności 

podstawowym narzędziem sprzeciwu i emancypacji. Jeśli by to skwitować złośliwym 

komentarzem, od których nie stronił sam Bourdieu, można by stwierdzić, iż „doskonale 

wiedział, co robi, a jednak nadal to robił”, prezentując jakiś rodzaj cynicznego 

socjologicznego umysłu. Więcej nawet – ze względu na swój z konieczności umiejscowiony 

naukowo habitus wiedział co robi i właśnie dlatego to robił. W takim kontekście ujawnia się 

też pewnego rodzaju napięcie w teorii Bourdieu, polegające na tym, iż pomimo ciągłego 

podkreślania istotności praktyk i uspołecznionego habitusu oraz twierdzenia o krytycznej 

pracy socjologicznej demaskacji i denaturalizacji („obiektywizującej obiektywizacji”), 

praktyki te są nadal przez ludzi oraz socjologów wykonywane – „tak jakby” – bez względu na 

ich społeczne zapośredniczenie. Jest to tym bardziej widoczne w samej przestrzeni, która 

implikuje zarówno błędne rozpoznanie własnej pozycji (bądź też wymusza „mimo wszystko” 

swoje praktykowanie), jak również oparta jest na podtrzymującej ją iluzji.  

Dlaczego w takim razie nie uznać całkowicie argumentów Žižka i doprowadzając ich do 

konkluzji nie stwierdzić po prostu, iż „rzeczywista” przestrzeń sama jest w ścisłym sensie 

ideologią, która maskuje swoją ideologiczną podstawę292? Byłoby to wszakże dość dobre 

rozwiązanie, polegające na uznaniu, iż ludzie wierzą „przez swoją przestrzeń”, poprzez swoje 

działanie, a nawet – przyjmując reinterpretację Marksowskiego fetyszyzmu towarowego 

dokonaną przez Žižka – to przestrzeń wierzy za nich. Nie jest to możliwe właśnie ze względu 

na reinterpretację praktycznej ideologii (Bourdieu) w kontekście przestrzeni i wyciągnięcie z 

niej wniosków, sprowadzających się do stwierdzenia, że w przypadku przestrzeni ludzie 

mimo wszystko nie są w stanie osiągnąć stanu cynicznego rozumu, szczególnie na poziomie 

codziennego nie-rozpoznania. Znacznie łatwiej cynicznie uznać, że produkty, które się kupuje 

lub pieniądze, które się wymienia są faktycznie iluzją, podobną do politycznych i religijnych 

zaklęć, niż zgodzić się z totalną krytyką przestrzeni jako codziennej iluzji, niszcząc przy 

                                                           
292 Žižek pisze: „Ideologia nie jest iluzją podobną do marzenia sennego, którą tworzymy, aby uciec z 
rzeczywistości nie do wytrzymania. W swoim podstawowym wymiarze jest ona konstrukcją fantazmatyczną, 
która służy za podporę naszej ‘rzeczywistości’. Jest ‘iluzją’, która strukturyzuje nasze faktyczne, rzeczywiste 
relacje społeczne i w ten sposób maskuje trudne do zaakceptowania przez nas rzeczywiste, niemożliwe jądro. 
(…) Funkcja ideologii nie polega na tym, że daje nam ona możliwość ucieczki z rzeczywistości, ale na tym, iż 
oferuje nam samą rzeczywistość społeczną jako ucieczkę z pewnego traumatycznego, rzeczywistego jądra.” – S. 
Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, s. 62. 
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okazji podstawowe „ontologiczne bezpieczeństwo” oraz zaangażowanie w świecie. Jest to 

wniosek, który wprost wynika z przestrzennego odczytania Bourdieu i tego, iż praktycznie 

niemożliwe jest wycofanie się z udziału w społeczno-przestrzennej grze a samo uznanie iluzji 

nie prowadzi do psychoanalitycznego wyleczenia z przestrzeni.  

Inaczej mówiąc, w przypadku przestrzeni i ideologii trafniejsze od stwierdzenia, iż „ludzie 

doskonale wiedzą co robią, i dlatego to robią” jest takie, że „podmioty w samej rzeczy nie 

wiedzą, co robią i właśnie dlatego to, co robią, ma więcej sensu, niż im się wydaje”293. Jeśli 

więc można dla analizy przestrzeni od Žižka zaczerpnąć silne argumenty na rzecz praktyki 

ideologicznej, czy też fundamentalnie praktycznego funkcjonowania ideologii, to w stronę 

Bourdieu zwrócić się trzeba, aby móc ustalić relacje społeczno-przestrzenne oparte na 

podwójnej inwestycji i nieświadomym zaangażowaniu, co pozwala w konsekwencji przyznać, 

że w takim samym stopniu jak ludzie nadają wartość rzeczom, tak rzeczy nadają wartość 

ludziom, gdyż organizują ich działanie i zapewniają ich istnienie. Jeśli trafnie charakteryzuje 

myśl Žižka w tym względzie Bartosz Kuźniarz, pisząc:  

„ideologia, uzależniona od przed-sądów fantazji nie musi już korzystać wzorem 

dawnej propagandy z ciężkiej nadziemnej infrastruktury, lecz przypomina raczej 

pole energii, pełne zgęstnień i wewnętrznych napięć (widma nieświadomych 

fantazji), które na zasadzie niewidzialnej matrycy zostało rozproszone pośród 

sprawiających skądinąd solidne wrażenie obiektów”294, 

to jest to w świetle ideologii w przestrzeni rozpoznanie błędne. Przestrzeń jest iluzją, ale 

iluzją praktycznie ideologiczną, domagającą się materialnego i cielesnego podtrzymywania, 

które z kolei przekłada się na całkowicie realną wiarę w jej naturalne i niezmienne istnienie. 

 

SPOSOBY DOMINACJI I KRYTYKA IDEOLOGII PRZESTRZENI 

Powyższa charakterystyka ma niebanalne konsekwencje dla możliwości sformułowania 

krytyki przestrzeni na podstawie ideologiczności. Chodzi tu głównie o uwzględnienie tego, iż 

przestrzeń spełnia zasadniczą funkcję w procesach społecznej dominacji. Jeśli wyciągnąć 

przestrzenne wnioski z argumentacji Žižka, należałoby uznać, że sama przestrzeń jest 

                                                           
293 P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki, s. 205. 
294 B. Kuźniarz, Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy. Toruń: Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011, s. 326. 
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dominującą ideologią. Przy założeniu decydującej roli przestrzeni w strukturyzowaniu relacji 

społecznych (także relacji władzy i podporządkowywania) oraz uznaniu jej materialności, jest 

to istotne ograniczenie. Podejście takie sprowadzałoby się w konsekwencji do konieczności 

poszukiwania zewnętrznej wobec samego procesu produkcji przestrzeni podstawy społecznej 

krytyki warunków dominacji. Inaczej mówiąc, ograniczona zostałaby aktywna rola 

przestrzeni w tym aspekcie, który umożliwia oparcie się na niej w celu protestu czy zmiany 

warunków, ponieważ podejście to jest wewnętrznie unifikujące – w przestrzeni pozostaje się 

ciągle we władzy funkcjonalnej i praktycznej ideologii. Ujmując ten problem nieco ściślej, 

nie chodzi mi o to, żeby na wzór Althussera twierdzić, iż należy poszukiwać jakiegoś rodzaju 

„prawdziwej nauki” o przestrzeni – założenie zasadniczej ideologiczności przestrzeni jest 

nadal w mocy bez względu na argumenty o obiektywności i naukowości wybranego dyskursu. 

Podkreślić trzeba jednak – w duchu Bourdieu – że ideologia w przestrzeni nie jest jednolita: 

można określić zasadnicze podobieństwa jej funkcjonowania (naturalizacja, doksyczność, 

funkcja reprodukcyjna, etc.), przy jednoczesnym uwzględnieniu przestrzennego 

zróżnicowania, które pozwala na formułowanie rozmaitych pozycji wewnątrz założonych 

warunków ideologiczności. Ideologie są w przestrzeni immanentnie, a nie transcendentnie i to 

daje podstawę ich krytyki, tworząc z jednej strony miejsca przejścia, pory i dziury, a z drugiej 

– w konsekwencji – sprzeczności i konflikty. Cynizm przestrzennego rozumu polega więc na 

tym, iż – ograniczony przestrzennie – robi to, co uznaje za słuszne i usprawiedliwione w 

ramach swojej pozycji, nie zakładając fundamentalnej iluzji materialnej i społecznej 

przestrzeni. Ta właśnie zlokalizowana materialność nie pozwala mu się rozpuścić w 

ideologicznym filtrze, w którym mógłby realizować swoją przyjemność (np. mobilności, 

dostępności czy zrozumienia). 

Powrócić w tym miejscu można ponownie do Althussera, którego koncepcja ideologii ma w 

dużym stopniu zastosowanie do analizy ideologiczności przestrzeni, głównie ze względu na 

podkreślenie w niej tych aspektów, które dotyczą praktyczności i materialności 

„wyobrażeniowej relacji jednostek do prawdziwych relacji, w których istnieją”295. Przestrzeń 

jest przy uwzględnieniu tego ujęcia relacją/mediacją wyobrażeniową, choć realizowaną 

praktycznie i istniejącą materialnie, która pośredniczy w ideologicznym podtrzymywaniu 

stosunków dominacji, opartych na reprodukcji: sposobu produkcji (w ujęciu Althussera); w 

                                                           
295 L. Althusser, On the Reproduction of Capitalism. Ideology and Ideological State Apparatuses. Tłum. G. S. 
Goshgarian. London, New York: Verso 2014,  s. 183. 
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ujęciu Bourdieu – zawierającej dominację struktury społecznej, a w związku z tym z 

konieczności błędną (choć niekoniecznie fałszywą).  

Jeśli weźmie się pod uwagę ogólne teoretyczne nastawienie oraz siły pola akademickiego w 

jakim funkcjonowali, różnica pomiędzy tymi autorami wydawać się może nie do 

przekroczenia296. Jest tak jednak pozornie – obaj mieli na uwadze podobne społeczne i 

polityczne procesy. Ponadto narzucają się także analogie choćby pomiędzy Ideologicznymi 

Aparatami Państwowymi oraz polami, a nawet (nieco ryzykowna) pomiędzy Althussera 

pojęciem interpelacji (przyjmowanie przez podmiot ideologicznej pozycji) oraz pozycyjnym 

funkcjonowaniem habitusu. Jak zresztą zauważa Jameson, socjologiczna praca Bourdieu 

pozostaje w paraleli do argumentów Althussera dotyczących ISA297. Wiadomo również, że 

ten drugi szczególną uwagę przywiązywał do systemu edukacji, który pod względem 

reprodukcji społecznej analizował ten pierwszy. Wydaje się, że różnica pomiędzy nimi jest 

taka, jaka istnieje pomiędzy Bourdieu a Marksem – jak ujmuje to Jacques Bidet, analityczny 

program tego pierwszego jest „regionalny” w kontraście do „ogólnego”, jaki rozwijał autor 

„Kapitału”, co sprawia, że pozostają one ze sobą we wzajemnej relacji, która prowadzi z 

jednej strony do ujmowania podobnej problematyki, a z drugiej do jej konkretyzowania i 

uszczegóławiania298.  

Podobnie jest w przypadku związku pomiędzy Bourdieu i Althusserem, z którego dla analizy 

ideologii i jej przestrzennego funkcjonowania można pomimo istniejących różnic wyciągnąć 

istotne wnioski. Obaj mieli ambicje stworzenia czegoś w rodzaju teorii totalności relacji 

społecznych. Za taką interpretacją świadczy przede wszystkim wspomniana wyżej zasadnicza 

współmierność pomiędzy koncepcją Ideologicznego Aparatu Państwowego oraz pola299, 

zwłaszcza, jeśli przypomni się, iż pola u Bourdieu tworzą całościową „przestrzeń społeczną”, 

której warunki istnienia ujmował Althusser z kolei jako „strukturalna współzależność”. 

Rzeczą wartą podkreślenia jest to, iż obie te koncepcje podkreślają materialne istnienie i 

funkcjonowanie struktur zapewniających systemową czy strukturalną dominację. Według 

Althussera „ideologia zawsze istnieje w aparacie i jego praktyce lub praktykach. To istnienie 

                                                           
296 Pole to jest jednocześnie kontekstem, w którym Bourdieu wypracowywał sobie własną pozycję contra 
Althusser, rozwijając przy tym jego intuicje – por. D. Swartz, Culture and Power, s. 20 – 21. 
297 F. Jameson, Valences of the Dialectic, s. 348. 
298 J. Bidet, Bourdieu and Historical Materialism. W: J. Bidet, S. Kouvelakis, Critical Companion to Contemporary 
Marxism, s. 587 – 588. 
299 O różnicach oraz krytyce IAP przez Bourdieu – zob. J. F. Lane, Bourdieu’s Politics. Problems and Possibilities. 
London, New York: Routledge 2006, s. 50 – 51. 
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jest materialne”300. Dodatkowo, podobnie jak Bourdieu odwołujący się do Pascala, twierdził 

on, iż idee istnieją materialnie „ponieważ owe idee są materialnymi czynnościami wpisanymi 

w materialną praktykę, regulowaną przez materialne rytuały, które same są określone przez 

materialny aparat ideologiczny, od którego zależą idee tego podmiotu”301.  

Zastrzegając dodatkowo, że jednostki są poprzez proces interpelacji włączane w sferę 

działania ideologii, uzyskuje się obraz podobny do tego, który przedstawił Bourdieu, 

nazywając go jednak własnymi terminami, czyli: struktura ucieleśnia się w habitusie, który – 

choć aktywny i do pewnego stopnia zmienny – jest zawsze dany i zależy od pozycji, jaką 

zajmuje on w danym polu, określając jednocześnie poziom kapitału, jaki posiada jednostka w 

sensie także materialnym. Sama praktyka jest według Bourdieu związana z działaniem, czyli 

wykonywaniem rzeczy w materialnej rzeczywistości.  

Zbieżność pomiędzy Althusserem a Bourdieu wynikać może z tego, że formułując swoje 

oddzielne koncepcje mieli oni w zasadzie podobne cele: po pierwsze, wyjaśnienie reprodukcji 

społecznej w warunkach rozwiniętego kapitalizmu, która, po drugie, nie opierała się 

wyłącznie na nierównościach ekonomicznych, a po trzecie opisanie funkcjonowania 

warunków dominacji wynikających z kultury. Zadanie to wymagało przemyślenia relacji 

pomiędzy ekonomicznymi stosunkami produkcji i reprodukcji społecznej a sferą kultury w 

tradycyjnym marksizmie nazywaną „nadbudową”. Strategie obu omawianych autorów były 

znacząco odmienne: Althusser wypracował nową koncepcję ideologii oraz IAP, uzupełnioną 

o pojęcie interpelacji, choć w tym przypadku z określeniem, iż warunki ekonomiczne są 

decydujące w „ostatniej instancji” (czyli przebudował relację od strony ekonomicznych w 

stronę kulturowych), Bourdieu zaś, podążając w przeciwnym kierunku uznał, iż relacje 

ekonomiczne są modelem działania kultury, co przełożyło się na kulturową redefinicję pojęć 

takich jak kapitał (czyli zasadniczo skorzystał on z modelu kapitalistycznej ekonomii, aby 

objaśniać funkcjonowanie kultury). W konsekwencji konieczna była także u obu autorów 

redefinicja relacji pomiędzy działalnością materialną a sferą mentalną czy wyobrażeniową, 

przy jednoczesnym zachowaniu ważności efektów strukturalnych dla podejmowanych 

jednostkowych i grupowych praktyk.  

Dyskusyjna kwestia ideologicznej interpelacji u Althussera także staje się mniej 

kontrowersyjna, gdy uwzględni się, iż Bourdieu podkreślał raczej ograniczone i ograniczające 
                                                           

300 L. Althusser, Ideologie i ideologiczne aparaty państwa. 
301 Tamże. 
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funkcjonowanie ustrukturyzowanego i strukturującego habitusu, czemu nie zapobiega 

rozmaitość praktycznych przedsięwzięć. Jak wskazuje Bryan S. Turner, „interpretując 

ideologię w terminach dyspozycji, które determinują ludzkie działanie, teoria ideologii 

Althussera wydaje się antycypować dość dokładnie pojęcie habitusu u Bourdieu”302, tym 

bardziej, że – jak zauważa cytowany autor – obaj opierali się na praktycznym rozumieniu 

wiary. Konieczność uwzględnienia w analizie przestrzennej reprodukcji zarówno koncepcji 

Althussera, jak i Bourdieu wynika przede wszystkim z podkreślania przez nich materialnych 

warunków reprodukcji, niezależnie od podzielanego przez ludzi światopoglądu. Inaczej rzecz 

ujmując, obaj byli zwolennikami nie tylko praktycznego, ale także materialnego i 

ucieleśnionego rozumienia ideologii. Dzięki temu da się to z powodzeniem wykorzystać do 

próby ujęcia przestrzeni, podjętej w niniejszej pracy. Przestrzeń nie mogłaby być jednakże 

uznana w przekonujący sposób ani za IAP, ani za pole, ponieważ wziąć pod uwagę trzeba 

także model zaproponowany przez Lefebvre’a. Przy jej krytycznej analizie konieczne jest za 

to odwołanie się do tego, jak „interpeluje” ona jednostki, jakie habitusy stwarza, a także na ile 

jako taka jest funkcjonalna w procesie społecznej reprodukcji. Uczestnictwo w przestrzeni da 

się zatem określić jako konieczność dostosowania się do ideologii w praktycznym i 

materialnym sensie. Jeśli jednak dodatkowo uwzględnić uwagi zarówno Lefebvre’a, jak i 

Massey o krytycznych i otwartych relacjach społeczno-przestrzennych, konieczne jest 

dookreślenie, co sprawia, że pomimo dominacyjnego ciążenia przestrzeń jest nie tylko 

środkiem reprodukcji, ale także modyfikującej produkcji. Inaczej mówiąc, jest to poprawka 

teorii ideologicznej dominacji, traktująca aktywne funkcjonowanie przestrzeni jako istotny 

element. Tym bowiem, czego z częściowo różnych względów Althusser i Bourdieu nie 

dostrzegli, a raczej zlekceważyli w swoich teoriach ideologii i dominacji, koncentrując swoje 

prace na reprodukcji, a co związane jest z uznaniem aktywnej roli materialnej i społecznej 

przestrzeni, jest to, co za Massey można nazwać „razemwrzuceniem” 

(throwntogetherness)303, czyli istotność społecznych i przestrzennych warunków 

sytuacyjnych (sytuacji), zwłaszcza na poziomie codzienności, dla ideologicznie mediowanych 

procesów przestrzennych a także możliwości krytyki. Zanim jednak powrócę do tych kwestii, 

konieczne jest odniesienie się do praktycznej ideologii przestrzeni oraz przemocy 

przestrzennej. Dzięki niemu uda się – mam nadzieję – pokazać także, iż ideologia w 

                                                           
302 B. S. Turner, Pierre Bourdieu and the Sociology of Religion. W: S. Susen, B. S. Turner (red.), The Legacy of 
Pierre Bourdieu, s .232. 
303 D. Massey, For Space, s. 149 – 162. 
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przestrzeni jest arbitralna, oraz zależy od relacji, jakie materialnie nawiązują z nią ludzie, a w 

związku z tym może stać się modyfikowalnym zasobem krytyki. 
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Relacyjne sytuowanie praktyk 
 

 

 

 

Niniejszy rozdział jest próbą częściowego użycia pojęć przedstawionych w poprzednich 

częściach pracy. Stanowić ma także podstawę ich dalszego rozwoju i przekroczenia, 

ponieważ są one same w sobie niewystarczające do analizy ideologiczności w kontekście 

procesu społecznej produkcji przestrzeni. Podstawowe stwierdzenia, które zaprezentowane 

zostały wcześniej, pozostają w mocy, konieczne jest jednak wskazanie dodatkowych 

elementów, dzięki czemu nie pozostaną one założeniami nieruchomymi, a jedynie 

operacjonalizowanymi. Możliwe będzie ponadto – poprzez ustalenie dodatkowych relacji – 

wprowadzenie komplikacji do niby-oczywistego obrazu tego, jak społeczeństwo kształtuje 

swoją przestrzeń (i odwrotnie). Rozdział, choć w dużej mierze odnosi się postsocjalizmu, 

transportu oraz ruchów miejskich i partycypacji), nie ma na celu konstruowania studiów 

przypadku. Wspomniane kwestie służą raczej za przykłady ilustrujące, iż wprowadzone 

wcześniej pojęcia dają się zastosować do opisu społecznie produkowanej przestrzeni oraz 

wskazania, że domagają się one uzupełnienia. 

 

RÓŻNE POSTSOCJALIZMY – POSTSOCJALISTYCZNA RÓŻNICA 

Jak argumentuje Jan Sowa, wobec braku typowo socjologicznych wskaźników, które 

uzasadniałyby społeczne poparcie dla projektu polskiej transformacji ustrojowej końca XX 

wieku, można pokusić się o wyjaśnienie jej przebiegu i skutków w odwołaniu do czynników 

ideologicznych. Czynniki te nazywa on mitami (czy fantazmatami), które „dostarczają 

ideologicznego wsparcia neoliberalnej transformacji na początku lat dziewięćdziesiątych”304. 

Spisując coś w rodzaju historycznej mitologii, wymienia on naturalizację praw ekonomii, 

ideologię indywidualistyczną, mit o doskonałości Stanów Zjednoczonych, mit nadmiernej 

                                                           
304 J. Sowa, Mitologie III RP. Ideologiczne podstawy polskiej transformacji. W: P. Żuk (red.), Podziały klasowe i 
nierówności społeczne. Refleksje po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce. Warszawa: Oficyna 
Naukowa 2010, s. 28 
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równości w okresie PRL, mit wzmożonej mobilności społecznej wywołanej zmianą 

ustrojową, mit trickle down (skapywania w dół), mit wyższości własności prywatnej nad 

innymi formami własności, a także mit kapitalizmu jako siły modernizującej305. Tak 

zarysowany obszar dość dobrze oddaje sytuację, która była – i nadal do pewnego stopnia jest 

– udziałem polskiego społeczeństwa w ostatnich kilku dekadach. Demitologizacja mitów 

dałaby się zapewne przeprowadzić także w odniesieniu do przestrzeni miejskiej. W Polsce 

szczególnie adekwatna byłaby w tym kontekście analiza modernizacji miast poprzez 

wprowadzenie zasad rynkowych w zagospodarowaniu przestrzeni i zarządzania zasobami 

mieszkaniowymi, organizacja wielkich imprez, budowa infrastruktury, czy prowadzone przez 

władze samorządowe procesy rewitalizacji. 

Trzeba jednak poczynić zastrzeżenie, iż ogólne podejście, jakie proponuje Sowa w tym 

tekście jest w proponowanej tu perspektywie nie do utrzymania.306 Po pierwsze, dlatego że w 

tradycyjny sposób traktuje on ideologię i jej funkcjonowanie jako pewnego rodzaju 

wyobrażenie, czy też – jak pisze wprost – fantazmat, mający podtrzymywać lub legalizować 

niekorzystne społecznie zmiany ekonomiczne i polityczne. Nie jest to zaskakujące, jeśli 

weźmie się pod uwagę, iż przywołuje on Antonio Gramsciego jako autora, którego teorie 

mogłyby być przydatne do wyjaśnienia transformacji307. Po drugie i w konsekwencji, zdaje 

się on uważać, że polskie społeczeństwo zostało przy okazji wprowadzania kapitalistycznej 

ekonomii oszukane, narzucono mu ideologiczną maskę, która wykluczyła zidentyfikowanie 

jego prawdziwych interesów. Słusznie przywołując arbitralność ostatecznie ustalonej „drogi 

transformacji” oraz wspominając istnienie alternatywnych dla niej wizji, jednocześnie wprost 

stawia jednoznaczną tezę o „gwałcie”, którego ofiarą padło polskie społeczeństwo. Jak pisze,  

„jakkolwiek wyrafinowane struktury ideologiczne powoływalibyśmy do (…) 

uzasadnienia [transformacji ustrojowej] i jakkolwiek wiele znaleźlibyśmy jej 

pozytywnych rezultatów, pozostanie ona na zawsze brutalnym i niemożliwym do 

                                                           
305 J. Sowa, Mitologie III RP, s. 28. 
306 Przywołuję ten tekst na zasadzie negatywnego odniesienia, aby móc wskazać pułapki podobnego rodzaju 
wyobrażeniowego sposobu myślenia, akcentującego tradycyjnie pojmowaną ideologię. Trzeba zauważyć, że w 
innym miejscu Sowa opisuje postsocjalistyczne przemiany oraz wprowadzenie systemu neoliberalnego w 
sposób znacznie bardziej odpowiadający argumentom niniejszej pracy – zob. J. Sowa, An Unexpected Twist of 
Ideology. Neoliberalism and the Collapse of the Soviet Bloc. Praktyka Teoretyczna 5/2012, s. 153 – 182. 
307 Nie oznacza to, że Gramsci jest nieużyteczny, wręcz przeciwnie, jednak Sowa w dość nieskomplikowany 
sposób identyfikuje jego prace z analizą tradycyjnie pojmowanej ideologii (a w domyśle także kulturowej 
hegemonii). 



129 
 

usprawiedliwienia gwałtem dokonanym na społeczeństwie polskim przez jego 

elity.”308  

Parafrazując stwierdzenie Žižka, problematyczność takiego ujęcia nie polega na tym, iż jest 

„prawdziwe” lub „fałszywe”, ale że jest funkcjonalne dla (zbyt prostego) określenia pola 

ideologicznej walki. Jest przez to także w dużej mierze patronizujące, ponieważ ustala 

dostępną dla niewielu osób możliwość wykroczenia poza to pole walki, aby móc je określić i 

zidentyfikować. Sowa sam tworzy fantazmat mówiący, że jeśli ideologie, które opisuje nie 

byłyby obecne w Polsce okresu transformacji, społeczeństwo byłoby w stanie zdecydować o 

swoim losie na podstawie prawdziwych informacji i zgodnie z własnym interesem. Jak 

starałem się pokazać poprzez uprzestrzennioną perspektywę, nie jest to w istocie możliwe, zaś 

ryzyko powodowanych przez takie uproszczenie złudzeń sprawia, iż tym podejrzliwiej należy 

się do takiej możliwości odnosić. Na marginesie, podejście takie jest charakterystyczne dla 

wielu dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych socjalistów – pisze o tym zresztą Sowa309 – co 

nie ustrzega go przed jego powieleniem.  

W związku z powyższym, ważniejsze jest jednak przypomnienie, iż ideologia to nie (tylko) 

fałszywa świadomość, dzięki której elity uzyskują pokorność zdominowanych – jest ona za to 

głównie praktyką życia uzyskującą zmaterializowane formy, która wywołuje jednostki do 

podporządkowania w ten sposób, iż stają się one jej twórcami i propagatorami. Przypadek nie 

tylko polskiej transformacji ustrojowej jest tego bardzo dobrym przykładem: pamiętając o 

niezbędnej roli elit w ustaleniu jej przebiegu i kształtu nie można zapominać o praktycznym 

poparciu społecznym dla niej, co – jak wiadomo – jest ważniejsze, niż deklarowany 

światopogląd. Mówiąc inaczej, społeczeństwa transformacji może i miały fałszywą 

świadomość, co nie przeszkodziło im w dużej mierze praktycznie ją popierać. Analogicznie – 

fakt, że utowarowienie relacji miejskiego życia czy inwestycje infrastrukturalne niekoniecznie 

przekładają się na polepszenie warunków życia obywateli w Polskich miastach nie oznacza, 

że spotkają się one ze sprzeciwem. 

Postaram się pokazać, uwzględniając perspektywę przestrzeni, w jaki sposób to poparcie się 

realizuje oraz w jaki sposób ustala się relacja zwrotna pomiędzy dominacją i zdominowaniem, 

które są w rzeczywistości jednym dwuskładnikowym procesem. Jeśli zaś chodzi o kwestie 

„krytyczne”, związane bezpośrednio z moralną czy etyczną oceną przemian społeczno-

                                                           
308 J. Sowa, Mitologie III RP, s. 39. 
309 Tamże, s. 27. 
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przestrzennych, chcę od razu wyjaśnić, iż nie mam na celu usprawiedliwiania nierówności i 

wybielania często szkodliwej społecznie roli elit w kontekście czegoś, co można ogólnie 

nazwać społecznym cierpieniem. Jeśli jednak można nauczyć się czegoś od Bourdieu, biorąc 

dodatkowo pod uwagę przestrzenność, jest to fakt, iż podporządkowani są 

współudziałowcami swojego podporządkowania, w sferze praktyki budują ograniczenia, które 

ich ograniczają. 

Nie chodzi zresztą wyłącznie o odtwarzanie dominacji. Jest zrozumiałe, ze jeśli praktyka 

stanowi o nawiązaniu relacji pomiędzy różnymi elementami, to wpływa ona równocześnie na 

wszystkie elementy, których dotyczy. Wychodząc od strony praktyki, w przypadku 

postsocjalizmu w Polsce można więc mówić o procesie udomowienia (domestication) 

neoliberalizmu310. Jak piszą Alison Stenning i współpracownicy, udomowienie 

neoliberalizmu w Polsce i na Słowacji (które to dwa kraje były przez nich badane) odbywało 

się przynajmniej dwuwymiarowo. Po pierwsze, dotyczyło elit społecznych (polityków, 

akademików i różnych instytucji społecznych), które odpowiedzialne są i były za 

rozpowszechnianie poglądów związanych z prowadzoną neoliberalną polityką. Po drugie, 

udomowienie to odbywa się i odbywało w bardziej dosłownym sensie poprzez praktyki 

społeczne na poziomie codziennego życia jednostek, gospodarstw domowych i sąsiedztw311. 

Żadnego z tych wymiarów nie można jednak potraktować jako przejawu wyłącznie 

świadomościowego nierozpoznania. Poza tym, praktykowanie neoliberalizmu na różnych 

poziomach oznaczało jednocześnie jego modyfikację; w zetknięciu z praktycznymi 

strategiami został on lokalnie dostosowany i przekształcony.  

Przy tej okazji warto zauważyć, iż analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku ideologii, 

których w socjologiczny sposób nie można traktować jako systemu idei czy postaw 

(zwłaszcza dyskursywnie wyrażanych), ponieważ istotniejsze jest nie to, co one mówią, lecz 

to, co robią i to w konkretnych historycznie i geograficznie zlokalizowanych warunkach. 

Sprawia to jednocześnie, że przekształcona zostaje możliwość krytyki, która nie polega na 

odkrywaniu prawdy rzeczywistości, ale na analizie skomplikowanego praktycznego 

funkcjonowania (zakorzeniania, modyfikowania, etc.) ideologii w przestrzeni. Z podobnych 

względów autorki i autorzy wspomnianej analizy Nowej Huty w Krakowie i Petržalki w 

                                                           
310 A. Stenning, A. Smith, A. Rochovská, D. Świątek, Domesticating Neoliberalism. Spaces of Economic Practice 
and Social Reproduction in Post-Socialist Cities. Malden MA, Oxford, Chichester: Wiley-Blackwell 2010. 
311 Tamże, s. 3. 
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Bratysławie zainteresowani są prześledzeniem nie tyle wpływu doktryny neoliberalizmu na te 

dzielnice, lecz procesu neoliberalizacji. Wprost argumentują oni za  

„teoretyzowaniem neoliberalizmu jako procesu neoliberalizacji, który jest 

geograficznie i historycznie zróżnicowany, hybrydowy, konstruowany na 

różnorodnych skalach – od globalnej do codziennej – oraz ustanowiony nie tylko 

przez ekonomistów i polityków, ale także ‘zwykłych’ ludzi w ich codziennym 

życiu.”312  

Perspektywa ta szczególną wagę przywiązuje do przestrzeni. Jest także współmierna z 

możliwymi analizami przestrzennej ideologiczności, nie tylko dotyczącymi tak wyraźnych 

zmian społecznych jak te związane z postsocjalizmem. Pozostając jednak w tym miejscu i 

czasie (tj. w Europie Środkowej, a konkretnie w Polsce dwóch dekad na przełomie tysiącleci), 

zauważyć trzeba, iż podobne analizy są zaskakująco nieliczne. Nie będę tu omawiał 

kontrowersji związanych z całym oddzielnym polem badawczym, które powstało w związku 

z systemowymi przemianami w państwach demokracji ludowej oraz ich znaczenia dla miast. 

Kilka wstępnych uwag jest jednak na miejscu.  

Przede wszystkim, chodzi o sam termin postsocjalizm, który – choć szeroko akceptowany – z 

różnych względów może być zakwestionowany313. Używając go należy mieć na uwadze, że 

jest on w szczególny sposób nieneutralny. Po pierwsze, ze względów historycznych, czy też, 

określając to szerzej, temporalnych. Obie jego części mogą być pod tym względem 

zakwestionowane. Pierwsza (post) odnosi się bowiem z jednej strony do linearności procesu, 

który może być w określony sposób kategoryzowany jako dokonany, związany z przełomem i 

zerwaniem. Druga zaś w domyślny sposób ustala pierwszeństwo czasu nad przestrzenią, 

pojmując historię procesów społecznych jako etapową (przejście od jednej formy do drugiej), 

wykluczającą współistnienie różnych systemów w tym samym czasie. Drugi człon nazwy 

(socjalizm) jest rzeczą jeszcze trudniejszą do scharakteryzowania: czy kiedykolwiek i 

gdziekolwiek istniało państwo lub miasto prawdziwie socjalistyczne? Czy można mówić o 

cechach wspólnych realnego socjalizmu? Nawet na poziomie konceptualnym, czyli nie 

uwzględniając czasami znacząco różnych historii (politycznych, społecznych, gospodarczych, 

etc.) państw i regionów, trudno byłoby jednoznacznie uznać, co jest elementem 

                                                           
312 Tamże, s. 37. 
313 Wyczerpujące podsumowanie tych debat ze szczególnym odniesieniem do przestrzeni i miejskości znaleźć 
można w: M. Grubbauer, J. Kusiak (red.), Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change Since 
1990. Frankfurt, New York: Campus Verlag 2012 (s. 9 – 24 oraz 35 – 60). 
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konstytutywnym istniejącego socjalizmu. Czy jest nim istnienie rozwiniętej państwowej 

opieki społecznej lub służby zdrowia? System jednopartyjny? Instytucjonalna kontrola nad 

zagospodarowaniem przestrzeni i mieszkalnictwem? Centralne inwestycje transportowe? 

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę kwestie przestrzenne, 

czyli istnienie lokalnych zróżnicowań nie tylko pomiędzy państwami, lecz regionami 

miastami i miejscowościami. Niektóre z tych rzeczy będą także wspomniane w dalszej części 

tego rozdziału, pomimo, że moim głównym celem nie jest konstruowanie krytycznego 

podejścia do „nauki o postsocjalizmie”. Posługiwanie się terminem postsocjalizm (a także 

miasto postsocjalistyczne czy przestrzeń postsocjalistyczna) jest możliwe tylko o ile weźmie 

się pod uwagę między innymi powyższe zastrzeżenia, a w efekcie potraktuje go jako z 

konieczności niedoskonały, wymagający ciągłej reinterpretacji314. 

Z wciąż rosnącej teorii postsocjalizmu w kontekście przestrzeni i miasta najciekawsze wydają 

się te perspektywy, które są odmienne od dominującej do niedawna tranzytologii 

(transitology)315. Podejście to scharakteryzować można w dużym skrócie jako akcentujące 

niemal teleologiczne podejście do zmiany, koncentrujące się na przemianach 

instytucjonalnych i systemowych o dużej skali. Krytyczne wobec takiego ujmowania 

postsocjalizmu podejścia proponują (w zamian lub w dopełnieniu) analizy na poziomie życia 

codziennego, jak choćby etnograficzne badania, które umożliwiają określenie tego, w jaki 

sposób owa generalna zmiana dokonuje się w odniesieniu do zróżnicowań ze względów 

historycznych, przestrzennych i społecznych316. Chodzi tu głównie o zerwanie z mitem 

wielkiej transformacji i zasadniczo prostą konstatację, że zmiany dokonują w istocie ludzie w 

nią zaangażowani, co przekłada się na bardziej skomplikowany obraz sytuacji. Pozostawiając 

nawet na boku kwestie krytyczności, można zauważyć, że dopiero takie podejście daje 

możliwość faktycznego uprzestrzennienia „postsocjalistycznej kondycji”, a przez to daje się 

zastosować w analizie biorącej pod uwagę relacje społeczno-przestrzenne. Konsekwencją 

tego jest odejście od prostego obserwowania zmian, jakimi regulacyjne, systemowe i 

instytucjonalne transformacje owocują w przestrzeni w stronę uznania, że sama przestrzeń 
                                                           
314 Np. w perspektywie postkolonialnej – zob. A. Stenning, K. Hörschelmann, History, Geography and Difference 
in the Post-Socialist World: Or, Do We Still Need Post-Socialism. Antipode 40 (2) 2008, s. 312 – 335; A. A. Lisiak, 
The Making of (Post)colonial Cities in Central Europe. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 12 (2) 2010. 
DOI: http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.1583. 
315 Krytyczny opis teorii tranzycji – zob. np. M. Burawoy, K. Verdery, Introduction. W: Tychże (red.), Uncertain 
Transitions. Ethnographies of Change in the Postsocialist World. Lanham, Oxford: Rowman & Littlefield 
Publishers 1999, s. 1 – 19; A. Lukić, G. Maslov, Did Somebody Say ‘Transition’? A Critical Intervention into the 
Use of the Notion. Praktyka Teoretyczna 3/2014, DOI: 10.14746/pt.2014.3.8. 
316 Zob. np. K. Hörschelmann, A. Stenning, Ethnographies of Postsocialist Change. Progress In Human 
Geography 32(3) 2008, s. 339 – 361. 
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(rozumiana tu procesualnie) jest aktywnym elementem przyczyniającym się do przebiegu 

tejże transformacji. Jest to ważne tym bardziej, że  

„usytuowane relacje nie są w sprzeczności, lecz raczej uzupełniają skrzyżowanie 

‘przepływów’ i relacji, które umiejscawiają ludzi i rzeczy w określonych, choć 

nigdy stałych i nieruchomych konstelacjach i ‘geometriach władzy’ (…) 

Umożliwiają za to celowo częściowe perspektywy pośród gęstych i zmiennych 

sieci (…) i tylko dlatego pokazują potencjał ‘innych aktorów, sfer, skali i miejsc’ 

do zmiany i podważenia uniwersalizujących ujęć.”317  

Mówiąc hasłowo, chodzi o zmianę perspektywy obserwacji ze zmian w przestrzeni na 

przestrzenie zmiany.  

 

POSTSOCJALISTYCZNE PRZEDMIOTY I POSTOCJALISTYCZNA ZMIANA 

W złożonym kontekście kwestionowanego postsocjalizmu chciałem zwrócić uwagę na 

przedmioty i materialne urządzenia przestrzenne, które są znaczące dla systemowej zmiany. 

Chodzi mi tu częściowo o taki opis przestrzeni, który odnosiłby się bezpośrednio nie tylko do 

tego, w jaki sposób zmiana ta zapisała się w przestrzeni (gdyż jest to tylko jedna część 

układanki), ale też w jaki sposób i za pomocą jakich rzeczy dokonuje się umocowanie 

przemian społecznych w miastach postsocjalistycznych. Jest to związane po pierwsze z tym, 

co określiłem przemocą przestrzenną, która nie może być określona jako wyłącznie 

pochodząca „z góry”, z narzuconych warunków dominacji, lecz jest przeżywana w 

codzienności; po drugie zaś z do pewnego stopnia krytyczną strategią denaturalizacji 

akceptowanej przestrzeni. Trzeba przypomnieć, że pomimo szczególnego podkreślenia roli 

przedmiotów i urządzeń materialnych, nie istnieją one autonomicznie. Nie przypisuję im 

centralnej roli w procesie transformacji. Zajmują one pozycję zarówno wobec przestrzeni w 

ogóle, jak i wobec sieci praktyk społecznych różnego rodzaju, od rutynowych i codziennych 

do systemowych i globalnych. Muszę także sprecyzować, iż odnoszę się bezpośrednio do 

przedmiotów i urządzeń obecnych w polskich miastach, ich zestaw i kategoryzacja może być 

odmienna w innych postsocjalistycznych państwach w Europie i poza nią. Przykładowo, w 

Polsce ociepla się całe budynki wielorodzinne, w innych krajach (np. w Rumunii) możliwe 

jest ocieplenie pojedynczych mieszkań w bloku. Koncentracja wyłącznie na obiektach, które 

                                                           
317 Tamże, s. 344. 
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same w sobie wskazują na konstytutywne cechy jakiegoś systemu społecznego lub dynamiki 

zmian nie jest więc zasadna. Mogą być one odczytywane i uznawane za wskaźniki tychże 

tylko w przypadku ich kontekstualizacji. Mówiąc znów językiem Lefebvre’a – oprócz praktyk 

przestrzennych należy dostrzec także reprezentacje przestrzeni i przestrzenie reprezentacji. 

Do pewnego stopnia nawiązuję tutaj również do fragmentów badań Elizabeth Dunn318, 

zwłaszcza tych, dotyczących „produkcji elastycznych ciał”, choć zwracał będę uwagę nie na 

ciała „elastyczne” ale raczej sprywatyzowane319. Dunn w kontekście zagranicznej 

prywatyzacji zakładu przemysłowego opisuje rozmaite sposoby wykorzystywane nie tylko w 

celu stworzenia nowych produktów i rynków zbytu, ale także związanych z nimi zmian w 

organizacji pracy, tworzenia zróżnicowanych podmiotów i nowych podziałów pomiędzy 

pracownikami (gdzie niektórzy i niektóre z nich były uznawane ze względu na arbitralne 

kryteria za „niedopasowane” do nowych warunków wolnorynkowej konkurencji). 

Najciekawsze w opisie Dunn jest jednak to, iż zmiany te, ze względu na konieczność 

dopasowania, odbywały się nie tylko na poziomie organizacyjnym, ale wymagane były także 

w odniesieniu do zachowania, postawy i ciała. Pokazuje ona to na przykładzie konieczności 

przekształcenia kierowników w menedżerów – zmiana ta nie dotyczyła tylko nazw stanowisk, 

lecz oznaczała dla jednostek konieczność przepracowania i przeprogramowania własnych 

sposobów działania (habitusu). W odróżnieniu od kierownika, manager miał być osobą 

„elastyczną i skłonną do zmian”, profesjonalną, racjonalną, kierującą się bezosobowymi 

kryteriami, etc.320 Proces ten odbywał się w związku z tym nie tylko w sferze dyskursywnej, 

musiał być jednocześnie uwewnętrzniany i uzewnętrzniany: „aby zademonstrować swą 

domniemaną transformację z socjalistycznego kierownika w kapitalistycznego menedżera 

[pracownicy] zmieniali ubiór, posiadane dobra użytkowe, sposób zarządzania przestrzenią 

osobistą”321. Służyły do tego choćby telefony komórkowe, samochody, bywanie w 

odpowiednich miejscach, angażowanie się w waloryzowane jako nowoczesne aktywności (np. 

pewne rodzaje sportu).  

W związku z takim przekształceniem praktyk podkreślona zostaje istotność przestrzeni, która 

jest nie tylko środkiem do osiągnięcia określonego celu, ale sama staje się aktywną częścią 

                                                           
318 E. Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Tłum. P. Sadura. 
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008. 
319 W znaczeniu nieco innym, niż nadaje temu terminowi Dunn – zob. Tamże, s. 93. 
320 Swoją drogą, można przypuszczać, że wymagania te się dotychczas nie zmieniły, zmienił się co najwyżej 
stopień ich naturalizacji oraz upowszechnienia i rozpowszechnienia. 
321 Tamże, s. 91. 
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zarówno habitusu jednostki, jak też relacji społecznej (opartej w tym przypadku na 

różnicowaniu). Trzeba jednak podkreślić, że sytuacja, o której pisze Dunn jest o tyle 

specyficzna, że dotyczy określonego środowiska jednego zakładu przemysłowego, 

ograniczonego w sensie przestrzennym i organizacyjnym, a ponadto wiąże się ściśle z 

wyraźnie artykułowaną (w postaci procedur, instrukcji, szkoleń, etc.) polityką firmy, 

dokonującej przekształceń istniejących relacji. Jest to zatem dogodna sytuacja, aby w miarę 

jednoznacznie określić wpływ, jaki określone aranżacje przestrzenne i rzeczy mają na 

kształtowanie praktyk i habitusów jednostek. Sprawa wygląda inaczej w przypadku 

przestrzeni miejskich. Po pierwsze są one zazwyczaj o wiele bardziej ustabilizowane (w 

sensie społecznym i materialnym), to znaczy istnieje mała możliwość zadekretowania i 

implementacji całościowych zmian. Po drugie, są o wiele bardziej skomplikowane i 

nieustalone w kontekście relacji, jakie tworzą. Poza tym, biorąc pod uwagę ogólny proces 

prywatyzacji, można mówić – za Katherine Verdery322 i z perspektywy praktyk i funkcji (a 

nie przekształceń formalnoprawnych) – o zasadniczym dopasowaniu socjalistycznych i 

kapitalistycznych sieciowych działań, nie tylko konstytuujących ludzkich aktorów, ale także 

sprawiających, że same sieci relacji mogą być uznane za aktorów, podobnie jak jest to w 

przypadku postsocjalistycznych przestrzeni.  

Kwestia określenia pewnych przestrzeni czy materialnych przedmiotów jako 

socjalistycznych, postsocjalistycznych czy kapitalistycznych jest niezwykle ryzykowna, jeśli 

nie nierozstrzygalna. Dlatego też można je postrzegać jako takie tylko w ramach relacji, 

jakimi są związane oraz oddziaływaniem, czy też funkcjonowaniem, jakie posiadają323. 

Wydaje się, że określenie jakiegoś rodzaju ideologiczności przestrzeni jest łatwiejsze w 

przypadku socjalizmu, gdzie kwestie propagandowego społecznego oddziaływania były 

formułowane wprost, dają się więc odnaleźć w dyskursywnych sformułowaniach „budowy 

socjalizmu” czy „uspołeczniania własności”. Jest tak tylko pozornie, a zasada relacyjności 

poszczególnych przestrzeni, budynków czy przedmiotów, nawet tak ewidentnie 

                                                           
322 K. Verdery, Privatization as Transforming Persons. W: S. Antohi, V. Tismaneanu (red.), Between Past and 
Future. The Revolutions of 1989 and Their Aftermath. Budapest, New York: Central European University Press 
2000, s. 175 – 197. 
323 W tym miejscu, ze względu na zmianę perspektywy w stronę przedmiotów i związanych z nimi 
(ideologicznych, zmiennych) praktyk, odwołuję się w dużym stopniu do tego, jak relacyjność ujmował Theodore 
Schatzki (a nie np. autorzy z nurtu ANT albo poststrukturaliści) – zob. T. R. Schatzki, The Site of the Social. A 
Philosophical Account of the Constitution of Social Life and Change. University Park: University of Pennsylvania 
Press 2002 (zwłaszcza s. 38 – 58). 
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„socjalistycznych” jak pokazowe budowy socjalizmu, pozostaje w mocy324. Tym bardziej zaś 

odnosi się to do tych przestrzeni, które są „naturalnie” niewidoczne, czyli zwyczajne, 

codzienne, poddane rutynie. Były one istotne w czasach demokracji ludowych, gdyż 

„ukazywały wszechobecne wysiłki przenikania nie tylko miejsc pracy oraz ceremonii 

publicznych, ale także najbardziej intymnych codziennych przestrzeni przez ideologiczne 

znaczenia”325. To samo można powiedzieć o okresie postsocjalizmu, przy czym ideologiczne 

i polityczne funkcjonowanie przestrzeni jest najczęściej ukryte poprzez modernizację czy – 

między innymi w przypadku Polski – europeizację326. Jeśli zatem „ustanowienie reżimu 

socjalistycznego było często przedstawiane jako radykalne zerwanie z przeszłością”, podobne 

przedstawienie ma miejsce również w ostatnich dekadach, wyrażając się w samym pojęciu 

postsocjalizmu jako zerwania z byłymi systemami politycznymi czy gospodarczymi. 

Jednakże poddane socjalistycznym rządom miejskie przestrzenie „nie były czystą kartą”, 

istniały w nich „materialne ślady wcześniejszych okresów”, w związku z czym „miejskie 

rekonstrukcje dotyczyły zarówno radzenia sobie ze znaczeniami i skojarzeniami związanymi 

z historycznymi miastami, jak też modernizacji tkanki miejskiej”327. To samo można 

powiedzieć o „przestrzeniach postsocjalizmu”, które charakteryzuje konieczność radzenia 

sobie z dziedzictwem ostatnich kilkudziesięciu lat328. W tym kontekście ważniejsze staje się 

również zauważenie czegoś w rodzaju postsocjalistycznej relacji przestrzennej, czyli tego, jak 

nowe materialne urządzenia różnego rodzaju są w kontekście ustalonej wcześniej społecznej 

materialności funkcjonalne dla postsocjalistycznych przekształceń; w jaki sposób odbywa się 

transformacja codziennego życia w mieście kierująca społeczną produkcję przestrzeni w 

stronę nowych, postsocjalistycznych relacji. 

Relacje te opierają się nie tylko na wielkich budowach nowoczesnego kapitalizmu, takich jak 

biurowce, centra handlowe czy zamknięte osiedla, lecz także na wprowadzeniu do przestrzeni 

przedmiotów i urządzeń329 będących nieodłączną, a do pewnego stopnia fundamentalną, 

                                                           
324 Za argument niech wystarczy przypomnienie architektury socrealistycznej, która w wielu przypadkach m. in. 
ze względów propagandowych czerpała również z tradycji narodowych. 
325 D. Crowley, S. E. Reid, Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc, w: Tychże (red.), Socialist 
Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc. Oxford, New York: Berg 2002,  s. 3. 
326 Zob. np. M. Krzyżanowski, On the ‘Europeanization’ of Identity Constructions in Polish Political Discourse 
after 1989. W: A. Galasińska, M. Krzyżanowski (red.), Discourse and Transformation in Central and Eastern 
Europe. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan 2009, s. 95 – 113. 
327 D. Crowley, S. E. Reid, dz. cyt., s. 8. 
328 O różnych strategiach takiego „radzenia sobie” z perspektywy kulturowej – zob. M. Czepczyński, Cultural 
Landscapes of Post-Socialist Cities. Representation of Power and Needs. Aldershot, Burlington VT: Ashgate 
2008. 
329 Używam tu terminu „urządzenie” w zwyczajowym sensie, choć mając na uwadze, że do pewnego stopnia 
możliwe jest jego odczytanie za Foucaultem. O „urządzeniu” w jego ujęciu – zob. M. Nowicka, ‘Urządzenie’, 
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częścią przemiany miast postsocjalistycznych. Spośród przedmiotów, które w kontekście 

zmiany systemowej mogą być uznane za charakterystyczne dla niej wymienić można przede 

wszystkim wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, takie jak wodomierze, ciepłomierze 

czy parkomaty. Urządzenia przestrzenne zaś, stanowiące do pewnego stopnia oddzielną 

kategorię, to chociażby domofony i wideofony, zamki do drzwi, kłódki, szlabany, bramy, 

płoty, zamykane altany, parkingi strzeżone, wybiegi dla zwierząt, grodzone place zabaw dla 

dzieci, grodzone boiska, oznaczone i ograniczone miejsca postojowe330. 

Pierwsza kategoria przedmiotów, które obecnie wydają się całkowicie zrozumiałą i naturalną 

częścią społecznej rzeczywistości, zaczęła upowszechniać się w Polsce w trakcie przemian 

systemowych lat 90. XX wieku. Przedmioty takie mogą być uznane za funkcjonalne dla 

ustabilizowania systemu gospodarki rynkowej o tyle, że związane były z koniecznością 

ustalenia relacji pomiędzy indywidualnymi odbiorcami dóbr i usług a przedsiębiorstwami je 

dostarczającymi. Przyczyniały się one do modyfikacji istniejących relacji, opartych na 

zbiorowej konsumpcji w stronę wprowadzenia zróżnicowanych poziomów dostępności 

określonych dóbr, różnicując je pod względem indywidualnych możliwości konsumpcyjnych 

jednostek i gospodarstw domowych. Podmiot konsumpcji stawał się w związku z tym 

indywidualnie odpowiedzialny za kontakty (instalacja, kupno, rozliczenia, etc.) z 

prywatyzowanymi lub urynkawianymi sukcesywnie firmami dostarczającymi usługi 

komunalne. Cechą charakterystyczną tych przedmiotów jest również to, że ze względu na 

swoje materialne istnienie przełamują częściowo granicę pomiędzy prywatnym i publicznym, 

choć robią to na różne sposoby. Mierniki (ciepła czy wody) mogą ujawniać zróżnicowane 

wykorzystanie zasobów przez poszczególne jednostki i gospodarstwa domowe, co było ukryte 

w przypadku wcześniejszych sposobów rozliczeń. Parkomaty zaś umożliwiają częściową 

prywatyzację przestrzeni wcześniej ogólnodostępnej – opłata za parkowanie stanowi o tym, 

że część przestrzeni miejskiej będzie prawomocnie użytkowana przez daną osobę (czy osoby) 

w sposób ujawniający choćby różnicę posiadania czy stylu życia. Samo wykorzystanie 

przestrzeni miejskiej staje się w takim przypadku wskaźnikiem pozycji społecznej. Wszystkie 

te przedmioty i ich funkcjonowanie mogą być uzasadnione „praktycznie”, na przykład ze 

względu na konieczność minimalizowania zużycia zasobów (ekologia) czy też lepszego 

wykorzystania przestrzeni miejskich. Jednak właśnie ta praktyczność jest jednym z 
                                                                                                                                                                                     
‘zastosowanie’, ‘układ’ – kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej tłumaczenia i ich implikacje dla 
postfoucaultowskich analiz władzy. Przegląd Socjologii Jakościowej. Tom VII Nr 2 2011, s. 94 – 110. 
330 Celowo pomijam tu osiedla grodzone, ponieważ ze względu na skalę można je nazwać raczej organizacją 
przestrzeni (w sensie urbanistycznym); ja skupiam się zaś na mniejszej skali. Poza tym, osiedla grodzone są 
ewidentnym przykładem prywatyzacji i separacji przestrzeni, omówionym przez innych autorów i autorki. 
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czynników, które powodują uniewidocznienie zmian społeczno-przestrzennych w 

perspektywie przemian postsocjalistycznych, pomimo tego, że jest z nimi ściśle związana. 

Przemiany te polegają wszakże w dużej mierze na wprowadzeniu elementów rynkowych do 

zarządzania przestrzenią i praktykami przestrzennymi. Jeśli więc weźmie się pod uwagę, iż – 

jak pisze Marek Krajewski – „przedmioty stanowią jeden z najważniejszych środków, 

poprzez które reprodukuje się społeczny porządek”331, możliwe staje się również 

dostrzeżenie, iż nowe przedmioty zakładają powstanie nowych relacji, a nawet kształtowanie 

owego „nowego porządku”.  

Krajewski wymienia trzy sposoby działania przedmiotów w kontekście reprodukcji, 

twierdząc, iż 

„z jednej strony redukują one nieskończoną wielość możliwych wariantów 

działania do tych, które reprodukują porządek, z drugiej – umożliwiają 

praktykowanie ładu, które same konstytuują, z trzeciej zaś – narzucają naszej 

wyobraźni ramy, które sprawiają, iż nie wszystko wydaje nam się możliwe.”332  

Sposoby te można zauważyć nie tylko w przypadku reprodukcji, ale produkcji społecznej 

przestrzeni. Wprowadzenie i upowszechnienie wymienionych przedmiotów powoduje więc 

określenie danego typu relacji w związku z wykorzystaniem przestrzeni i zasobów 

(prywatyzacja); stabilizują tą relację ze względu na swoją materialną, praktyczną i rytualną 

trwałość, a ponadto ograniczają w dużej mierze powstanie innego rodzaju relacji (które nie 

byłyby oparte na indywidualnej umowie), wprowadzając sankcje i utrudnienia związane z ich 

odrzuceniem. Ustanawiają one także nowe rodzaje praktyk, dodatkowo indywidualnie 

zróżnicowanych, które wymagają od jednostek kontroli i samokontroli, zajmowania się nie 

tylko samymi przedmiotami, ale także podtrzymywania tego, co z funkcjonowania relacji 

wynika (zawieranie umów, opłaty za zużycie zasobów, pamiętanie o ich terminach, etc.). 

Przedmioty te w dużym stopniu wpływają także na cielesne praktyki jednostek, choćby te 

związane z regulacją przestrzeni życiowych (decyzja o ogrzewaniu mieszkania), higieną 

(zużycie wody) czy przebywaniem w otwartych przestrzeniach miejskich (konieczność 

znalezienia miejsca do parkowania, dokonywanie opłaty, przestrzeganie limitów czasowych, 

etc.).  

                                                           
331 M. Krajewski, Są w życiu rzeczy. Szkice z socjologii przedmiotów. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana 2013, s. 
56. 
332 Tamże. 
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W przypadku zaś tego, co określiłem jako urządzenia przestrzenne, a które również związane 

są z prywatyzacją, silny jest także element separacji333. Sprywatyzowane relacje społeczno-

przestrzenne stają się dzięki tym urządzeniom bardziej widoczne. Są one związane nie tylko z 

przekraczaniem granicy prywatne-publiczne, ale także z jej redefinicją oraz wprowadzeniem 

stref pośrednich. Jest tak choćby w przypadku domofonów, które ustanawiają dodatkowe 

bariery pomiędzy przestrzenią mieszkania czy domu a przestrzenią powszechnie dostępną, 

przy czym powstała strefa pośrednia (korytarz, klatka schodowa, podwórze) jest albo 

niekontrolowaną przez nikogo pozostałością, albo też pozostaje w gestii zewnętrznych 

instytucji, takich jak spółdzielnie mieszkaniowe, firmy sprzątające czy agencje ochrony.  

Dostrzegalne jest również rozpowszechnienie urządzeń, których główne zadanie to 

ograniczenie dostępu do określonych przestrzeni dla różnych rodzajów użytkowników i 

użytkowniczek. Poprzez swoje funkcjonowanie przyczyniają się one do definicji i redefinicji 

grup społecznych, ponieważ sugerują, ułatwiają lub uniemożliwiają różnego rodzaju 

używanie przestrzeni. Nie chodzi tu tylko o zróżnicowanie na poziomie praktyk w 

przestrzeni, ale samej jej dostępności. Urządzenia te działają zatem jako separatory także w 

sensie społecznym, choć takie ich funkcjonowanie nie jest wyraźnie określone, a 

przynajmniej nie podlega prostej determinacji i kategoryzacji. Po pierwsze, niemożliwe 

byłoby w większości przypadków określenie w zdecydowany sposób kategorii 

użytkowników, jakie te urządzenia tworzą. Nie są to wyłącznie ani zleceniodawcy, 

instalatorzy czy serwisanci, ani też przedstawiciele instytucji prawodawczych. Po drugie, 

działanie urządzeń można porównać do granicy, która jednak nie jest stała, lecz musi być 

praktycznie odtwarzana, a przez to również potencjalnie negocjowana. Jest tak zwłaszcza w 

przypadku odgrodzonych przestrzeni, które mogą być użytkowane przez różne osoby w 

różnych porach dnia czy innych okresach czasu. Nie zmienia to jednak pierwotnego faktu ich 

separującej roli, wymuszającej przynajmniej ustosunkowanie się do nich, a więc włączenie 

ich do życiowej praktyki. Inaczej mówiąc, pomimo możliwości negocjowania tych 

odseparowanych przestrzeni, sam fakt ich pojawienia się i funkcjonowania jest znaczący. Jak 

zauważa Dorota Leśniak-Rychlak, „to, co przebija z polskiej przestrzeni (…) to kryzys 

wspólnoty”334. Według niej, „polska przestrzeń wyraża nasz brak zaufania do współobywateli 

                                                           
333 Jest to coś, co jednocześnie można porównać do wewnętrznej i rozdrobnionej „gettoizacji” polskich miast – 
zob. B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo SWPS 
Academica, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007.  
334 D. Leśniak-Rychlak, Promocja wiedzy i kultury architektonicznej. W: Przestrzeń życia Polaków. Raport. 
http://www.sarp.org.pl/pliki/1908_53fdc64bb3140-pzp_spistresci_1.pdf (dostęp: 25 maja 2014), s. 146. 
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i brak chęci bycia razem, a także przestrzenną stratyfikację społeczną”335. Pytanie o 

funkcjonalność tego rodzaju przestrzeni (separacji, prywatyzacji) przywołuje zatem typowo 

społeczne pytania o jej genezę, konsekwencje oraz zasadność istnienia. Brak „sztywności” i 

jasnej definicji społecznej separacji w przestrzeni za pomocą tych przedmiotów i urządzeń 

świadczy o tym, iż są one przez różne osoby i na różne sposoby kontestowane, w tym 

przypadku liczy się jednak sama wytwarzana przez nie konieczność kontestacji. 

Łączy się z powyższym także kwestia dbałości o zastane przedmioty i urządzenia 

przestrzenne, czyli mówiąc ogólnie, coś, co Krajewski nazywa „reżimami 

podtrzymującymi”336. Są one wszakże reprodukowane nie tylko poprzez praktyki związane z 

ich używaniem, ale także konstruowane i nieustannie podtrzymywane przez rozmaitych 

aktorów, od prywatnych właścicieli działek do różnych służb miejskich. Jeśli przypomni się 

kształtującą rolę przestrzeni (tj. nie tylko to, że jest ona społecznie produkowana, ale także 

produktywna), widoczne staje się przestrzenne wprowadzanie i podtrzymywanie zmian na 

poziomie codziennych relacji z materialnością, która w rzadkich i wyjątkowych przypadkach 

ujawnia swoją arbitralność. Wrócić tu można do określenia przemocy przestrzennej, która w 

miastach postsocjalistycznych uwidacznia się tym bardziej, że przedmioty i urządzenia, o 

których mowa są albo stosunkowo nowe, albo też ich rozpowszechnienie przybrało na sile w 

trakcie zmian systemowych. Pojawienie się domofonów, płotków, zamykanych na klucz altan 

śmietnikowych, oznaczonych miejsc parkingowych, mierników zużycia, etc. pozostaje w 

relacji z tym, co zazwyczaj określa się systemową transformacją w przestrzeni miejskiej: 

prywatyzacją i reprywatyzacją nieruchomości, zwiększeniem się podziałów społecznych 

wewnątrz miast, prymatem relacji rynkowych, przeniesieniem odpowiedzialności z aktorów 

zbiorowych na indywidualnych, rezygnacji ze współrządzenia miejskim dobrem 

wspólnym337. Pamiętać należy jednakże, iż rola aktywnie produkowanej przestrzeni jest 

mediująca. To, że ujawnia ona materialne efekty zasady ideologiczności nie sprawia, iż 

można mówić o prostym wpływie czy wynikaniu. Chodzi tu raczej o wspomniane 

udomowienie, oraz – patrząc w drugą stronę – zakorzenienie (embeddedness)338. Jest to o tyle 

istotne, że materialność przedmiotów i urządzeń sprawia, iż prowadzone przy ich udziale 

                                                           
335 Tamże. 
336 M. Krajewski, Są w życiu rzeczy, s. 134. 
337 Te i inne cechy miast postsocjalistycznych wymienia Kiril Stanilov – zob. K. Stanilov, Introduction. W: Tegoż 
(red.), The Post-Socialist Cities. Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after 
Socialism. Dordrecht: Springer 2007, s. 9. 
338 Także w tradycyjnym rozumieniu ekonomicznym – zob. K. Polanyi, Wielka transformacja. Polityczne i 
ekonomiczne źródła naszych czasów. Tłum. M. Zawadzka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.  
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udomowienie ma większe konsekwencje społeczno-przestrzenne, ponieważ ich zmiana wiąże 

się z koniecznością mobilizacji znacznych zasobów.  

 

TRANSPORT I SEPARACJA 

Jest to szczególnie widoczne w przypadku inwestycji transportowych, które w polskich 

miastach, ze względu na opóźnioną modernizację infrastrukturalną, wynikłą z niedokończonej 

modernizacji socjalistycznej, przybierają znaczne rozmiary339. Inwestycje takie mają 

przynajmniej dwa ważne społecznie aspekty. Po pierwsze, są długowieczne. Budowa dróg, 

ulic czy mostów jest nie tylko odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie, ale także decyduje o 

formie rozwoju miasta na przynajmniej najbliższe dziesięciolecia. Szczególnie wyraźnie 

zaznacza się w tym przypadku materialność przestrzeni, która w ograniczający i 

umożliwiający sposób decyduje o praktykach na poziomie codzienności w długim okresie 

(wybór środka transportu, dostępność miejsc, wykorzystanie czasu), które przekładają się na 

poziom ogólnomiejski. Po drugie, realizacja inwestycji transportowych jest realizacją 

określonej wizji miasta, ponieważ z konieczności opiera się na priorytetyzowaniu określonych 

rozwiązań. Realizacja ta jest sama w sobie praktyką, w przypadku której również trudno 

mówić o kompleksowości i „racjonalności” działań (takich jak pełne wykonywanie założeń 

czy osiągnięcie zakładanej funkcjonalności), tym niemniej jej materialne pozostałości 

stanowią bardzo konkretny ślad założeń będących podstawą preferowanych rozwiązań. Układ 

transportowy (sieć dróg, środki transportu) jest nie tylko odbiciem historycznych warunków 

ich powstania, ale odnosi się także do wyobrażeń na temat miasta i miejskiego życia (bulwary 

zamiast ulic, centra przesiadkowe zamiast placów, szerokość jezdni i chodników, ilość i układ 

przejść dla pieszych, ułatwienia dla samochodów, etc.).  

W tym kontekście zwróciłbym jednak szczególną uwagę na niedostrzeganą zazwyczaj 

charakterystykę tworzonych w polskich miastach inwestycji transportowych, która wprost 

odnosi się do warunków postsocjalistycznych. Jest to separacja różnych rodzajów ruchu i 

użytkowników środków transportu. Jakkolwiek ich prywatyzacja jest rzeczą łatwą do 

zauważenia (wzrost liczby samochodów w polskich miastach), rzadko zwraca się uwagę na 

                                                           
339 O istotności transportu w mieście pod względem społecznym świadczy słynny przykład transportowych 
polityk miejskich prowadzonych przez Roberta Mosesa w Nowym Jorku, które opierały się na zasadzie 
celowego ograniczenia dostępu określonym kategoriom użytkowników (głównie niezamożnym 
Afroamerykanom, korzystającym z transportu publicznego) – zob. np. R. A. Caro, The Power Broker. Robert 
Moses and the Fall of New York. New York: Vintage Books 1975. 
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faktyczną i zadziwiającą niby-niemożność pogodzenia różnych rozwiązań transportowych w 

tej samej przestrzeni.  

Separacja taka ma na celu – podobnie jak jest to w przypadku odgrodzonych placów zabaw, 

zamykanych parków i wybiegów dla psów – arbitralnie ustanowioną minimalizację 

konfliktów przestrzennych pomiędzy różnymi użytkownikami340. Po raz kolejny przypomnieć 

należy, że odwołanie do względów „praktycznych” (czystość, porządek, funkcjonalność, etc.) 

nie jest wystarczającym wyjaśnieniem, a raczej – stanowi część wyjaśnienia i wskaźnik zasad, 

na jakich opierają się miasta postsocjalistyczne oraz kieruje w stronę postsocjalistycznych 

relacji. Chęć zapewnienia oddzielnych przestrzeni różnym grupom i kategoriom osób nie jest 

sprawą bez znaczenia, ponieważ jest związana z wyborem mniej lub bardziej określonego 

typu relacji, jakie dopuszczalne są w mieście. Główne pytanie dotyczy zatem – w odniesieniu 

do tworzenia miejskich przestrzeni wspólnych (a takimi są w sensie ścisłym, najczęściej 

nawet własnościowym, przestrzenie transportu) – tego, jakie są społeczne konsekwencje 

rozwiązań infrastrukturalnych, jak wpływają na społeczeństwo, które je tworzy? W takiej 

perspektywie rzeczą niebagatelną jest fakt budowy odseparowanej od jezdni i chodnika drogi 

dla rowerów czy instalacja ekranów przeciwdziałających hałasowi. Organizacja przestrzeni 

oznacza przede wszystkim niewidzialne (bo niedostrzegane) tworzenie różnic społecznych, 

jednak nie tylko na zasadzie cech społecznych (i fizycznych) jednostek, ale także pod 

względem codziennego praktykowania przestrzeni miejskich. Separacja przestrzeni jest 

wskaźnikiem zanikania przestrzeni wspólnych, utrudnia realizację praktyk, które dotyczą 

zróżnicowanych osób i rzeczy (samochody mają mieć kontakt tylko z samochodami, 

rowerzyści z rowerzystami, psy i dzieci nie powinny wprowadzać elementu strachu, 

niepewności i niejasności biegając bez kontroli, etc.).  

Separacja oznacza w mieście postsocjalistycznym (choć nie tylko) rekonstrukcję granic 

społecznych i przestrzennych, na których podstawie tworzą się realne i praktykowane 

podziały, będące podstawą nowych roszczeń i konfliktów341. Granice miasta zmieniają się nie 

tylko w wyniku suburbanizacji, ale także rearanżacji przedmiotów materialnych i urządzeń 
                                                           
340 Co zbliża ją jako zasadę do tego, co w rozumieniu funkcjonalnym Foucault nazywa urządzeniem 
bezpieczeństwa: „bezpieczeństwo (…) ani nie zabraniając ani nie nakazując, ewentualnie tylko posługując się 
zakazem i nakazem jako narzędziami – zasadniczo odpowiada na pewną rzeczywistość, ale odpowiada w ten 
sposób, że ją anuluje, a w każdym razie powstrzymuje i reguluje.” – M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, 
populacja, s. 69. 
341 Mogą być one oparte nie tylko na dostępności danego środka transportu, ale jednocześnie np. na 
zróżnicowaniu wiekowym czy stanie posiadania; o związku transportu i zróżnicowania praktyk społecznych w 
codziennym życiu – zob. np. T. Sieverts, Cities without Cities. An Interpretation of the Zwischenstadt. London, 
New York: Spon Press 2003, s. 75 – 80. 
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przestrzennych, zaś równie dobrze przebiegać mogą przez miejski park, ulicę czy plac. 

Następuje tu wyraźne wprowadzenie granic do wewnątrz miasta. Separacja ma jednak także 

element umożliwiający działanie i praktykę, odnoszą się jednak one do bezpośredniej kontroli 

nad poszczególnymi obszarami, co nie byłoby zaskakujące w przypadku procesów 

prywatyzacji przestrzeni, jest jednak znaczące, gdy odbywa się w przestrzeniach będących w 

gestii gmin miejskich. 

Przemiany infrastruktury miejskiej, nie tylko transportowej, są o tyle istotne, że sama ona jest 

faktycznie systemem techniczno-społecznym, w którym obie te sfery są równie istotne. Jej 

przemiany oraz ich konsekwencje, które Steven Graham i Simon Marvin nazywają 

roztrzaskanym urbanizmem (splintered urbanism)342 mają znaczenie dla funkcjonowania 

społeczeństw oraz poszczególnych ludzi. Wynika to według nich z czterech głównych cech, 

jakie posiadają nowoczesne miasta. Po pierwsze, „ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i 

kulturalne zmiany są ściśle związane ze zmiennymi praktykami i potencjałami mediowania 

wymiany na odległość poprzez konstrukcję i użytkowanie sieciowej infrastruktury”343. Po 

drugie, działanie sieci infrastrukturalnych polega na „łączeniu heterogenicznych miejsc, ludzi, 

budynków i innych miejskich elementów w dynamiczne relacje i wymiany, które inaczej nie 

byłyby możliwe”344. Po trzecie, „sieci infrastrukturalne składają się na znaczną część 

materialnej, ekonomicznej i geopolitycznej tkanki współczesnych miast i systemów 

miejskich”345. Dodać można, że istotnie znaczna część działań, które zlokalizowane są w 

miastach, dotyczą samych miast – podtrzymywania i rozwoju ich materialnej struktury, 

przekładającej się także na jakość życia czy pozycję danego ośrodka w konkurencyjnej 

gospodarce. Po czwarte – i co w kontekście niniejszej pracy warte szczególnego podkreślenia 

– „sieci infrastrukturalne i procesy socjotechniczne, które je otaczają są silnie zaangażowane 

w strukturyzację i określanie doświadczeń miejskiej kultury oraz tego, co Raymond Williams 

nazwał ‘strukturami odczuwania’ nowoczesnego miejskiego życia”346. Dlatego też opisywane 

przez tych autorów procesy rozszczepiania sieci infrastrukturalnych, polegające na odejściu 

od modelu jednolitej struktury technicznej w stronę tworzonych najczęściej komercyjnie 

rozmaitych infrastruktur mają niebagatelne znaczenie dla istnienia miasta jako w miarę 

zwartej społeczno-materialnej całości, a przynajmniej takiej, w której istniałyby mechanizmy 

                                                           
342 S. Graham, S. Martin, Splintering Urbanism. Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the 
Urban Condition. London, New York: Routledge 2001. 
343 Tamże, s. 10. 
344 Tamże, s. 11. 
345 Tamże, s. 12. 
346 Tamże. 
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łączące różne grupy mieszkańców i mieszkanek. Konsekwencją pojawienia się 

roztrzaskanego urbanizmu jest zaś to, iż znacznie słabnie uwspólniająca rola miasta, nawet w 

postaci ogólnodostępnych ulic czy usług komunalnych. Osiągniecie większego stopnia 

sprawiedliwości przestrzennej staje się znacznie trudniejsze. 

Przestrzeń nie jest jednakże kształtowana wyłącznie odgórnie w wyniku narzuconej z 

zewnątrz transformacji. Nie jest też wyłącznie odbiciem ogólnych procesów społecznych. W 

perspektywie relacyjnej przestrzeni, która nie wyklucza istnienia społecznego zróżnicowania i 

dominacji, można poszukiwać relacji i aktorów silniejszych, których potencjał polega na 

możliwości realizacji własnych rozwiązań (a więc: ustanawiania relacji według własnego 

uznania i interesu) poprzez wyznaczenie zakresu tego, co możliwe do zrealizowania. Nie 

oznacza to tym niemniej bezwolności innych, słabszych aktorów. Mówiąc inaczej, kształt 

relacji społeczno-przestrzennych w miastach postsocjalistycznych jest wynikiem praktyk 

ludzi w nich mieszkających i przebywających, nie tylko tych, którzy posiadają wpływ prawny 

czy ekonomiczny. Prywatyzacja i separacja przestrzeni nie jest tylko rezultatem przemian 

ustrojowych i gospodarczych, które zmieniły formalną i instytucjonalną kontrolę nad różnymi 

aspektami funkcjonowania miasta, jest za to wytwarzana w toku praktyk jednostek i grup, 

które to praktyki mają do pewnego stopnia możliwość rekonfiguracji istniejących relacji. 

Problem w tym, iż ze względu na materialną trwałość przestrzeni zwykle oznacza to 

reprodukcję zastanych warunków. Przypadek postsocjalizmu jest o tyle ciekawy i znaczący, 

że daje możliwość zaobserwowania procesów zmiany bez konieczności sięgania do metod 

historycznej analizy – zmiana zakorzenia się w miastach na tyle szybko, aby była odczuwalna 

i zauważalna, na tyle jednak wolno, aby dało się na podstawie różnorodnych przedmiotów i 

urządzeń stwierdzić jej charakter, który nie da się wszakże opisać terminami takimi jak 

„modernizacja” czy „przejście do gospodarki rynkowej”. Albo raczej – da się, z tym, że 

terminy te zmieniają w odniesieniu do przestrzeni swoje znaczenie – są zlokalizowane, 

zakorzenione i udomowione. 

Nie zaprzeczając konieczności sformułowania krytycznego podejścia do produkcji przestrzeni 

oraz wskazania nierównej interesowności zaangażowanych aktorów, należy jednak także i w 

tym przypadku stwierdzić, że odpowiedzialność za relacje społeczno-przestrzenne spoczywa 

na wszystkich aktorach, biorących „udział w mieście” (choć nie w takim samym stopniu). 

Przedmioty i urządzenia materialne, którym przypisuję zdolność działania (ale nie praktyki) w 

ramach relacji przestrzennych są dobrymi ilustracjami tego, jak odpowiedzialność ta jest 

cedowana, co odnosi się do wspomnianej przemocy przestrzennej. Instalacja różnego rodzaju 
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zabezpieczeń, mierników i separatorów pozwala tym samym na zakrycie relacji, które 

doprowadziły do ich powstania. Zmiana aktora w relacji przestrzennej zmienia nie tylko ją 

samą, ale także umożliwia niedostrzeganie skuteczności działania, zgodnie z tym, że 

przedmioty, choć działają, to nie mówią. Liczba różnych osób, które decydują o materialnym 

kształcie przestrzeni miejskiej jest niemal nieograniczona; nie mogą one być utożsamione 

tylko z tradycyjnie określonymi „władzami” czy administratorami (urzędnikami, politykami, 

wpływowymi przedsiębiorcami, kapitalistami, etc.)347. Konsekwencją tego nie musi być 

jednak jakiś rodzaj płaskiego uniwersalizmu, który oznaczałby rezygnację z uznania różnych 

pozycji, potencjałów i interesów, uznawałby „otwartość” i „równość” przestrzeni, 

spłaszczałby sieć zorganizowanych relacji, w konsekwencji wreszcie stanowiłby 

unieruchomienie i zlekceważenie aktywnej roli przestrzeni. Kontrola nad przestrzenią (jej 

dzielenie, określanie, partykularne używanie i odtwarzanie) jest zasadniczą charakterystyką 

praktyk społecznych – oznacza to, że jest pewną społeczną stałą i jako taka nie ulega zmianie. 

Kwestią zmienną jest jednak kształt i efekty relacji takiej kontroli, która podlega nie tylko 

reprodukcji, ale także produkcji. Ujmując rzecz inaczej, zmieniają się warunki reprodukcji 

wewnątrz totalności relacji, nie zmieniają się zaś (ideologicznie zapośredniczone) reguły jej 

działania. Zmianie podlegają układy wewnątrz i pomiędzy polami, lecz nie zasady ich 

funkcjonowania. 

Związana jest z tym ta cecha materialnej przestrzeni, która decyduje o tym, iż nawet w 

przypadku jej drobnych zmian na poziomie życia codziennego, jest ona znaczącym zasobem, 

zapewniającym aktorom społecznym budowanie silnych relacji. W przykładzie prywatyzacji, 

przejawiającej się partycjonowaniem przestrzeni, jak też separacji, która ustanawia kategorie 

społeczne, oznacza to możliwość oparcia się na przestrzeni w budowaniu osobistych lub 

grupowych roszczeń. Jeśli przestrzeń jest warunkiem kontroli, a relacje społeczno-

przestrzenne zakładają ideologiczność, władzę i przemoc, może być ona wykorzystana 

poprzez mobilizację do realizacji rozmaitych interesów, nie tylko tych, które pochodzą z 

pozornie zewnętrznych czy „wysokich” pozycji określonych formalnie lub nieformalnie. W 

                                                           
347 Stąd też obecnie niesłuszne jest moim zdaniem w tym kontekście poszukiwanie „suwerena” w postaci 
państwa, co czynią w dużym stopniu zarówno Lefebvre, jak i Bourdieu. Z drugiej strony, ze względu jednak na 
charakter przestrzeni, wymuszającej konieczność zaangażowania („udziału w grze”) nie jest jednakże 
przekonywające poszukiwanie wyjaśnienia w zasadzie wyjątku (i suwerena, który taki wyjątek ustanawia) oraz 
„uciekającej” nomadycznej władzy, co czyni np. Bülent Diken – zob. B. Diken, Od obozów dla uchodźców do 
osiedli grodzonych. Biopolityka i koniec miasta. Tłum. P. Juskowiak. Praktyka Teoretyczna 2-3/2011, s. 126 – 
140.  



146 
 

tym sensie ludzie, choć „złapani w przestrzeń”, która jest zastanym i danym warunkiem ich 

praktyk, posiadają zdolność oddziaływania na nią przy uwzględnieniu tego warunku.  

Co więcej przestrzeń, jeśli podkreśli się jej materialne aspekty, stanowi podstawę tego 

działania, bez której trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek znaczącą w sensie społecznym 

praktykę podtrzymującą lub zmieniającą rzeczywistość społeczną. Sprawia to również, iż ze 

względu na uprzestrzennienie praktyk społecznych, o jakiejkolwiek transformacji czy 

specyficznych lokalnych i historycznych sposobach funkcjonowania społeczeństwa nie 

decydują działania dyskursywne, deklarowane, wyobrażone, ale głównie praktykowane, 

zwłaszcza w życiu codziennym, relacje pomiędzy ludźmi i przedmiotami. Pamiętać trzeba 

jednak, że decyzja o podkreśleniu roli przestrzeni w procesach społecznych zależy od 

ustanowienia pozycji, z jakiej się mówi – pozycji, która nie zależy wyłącznie od wolnego 

wyboru, ale jest wynikiem strukturalnego oddziaływania. Ma to znaczenie zarówno jeśli 

chodzi o pozycję w zróżnicowanej strukturze społecznej, jak też w odniesieniu do systemu 

dostępnych i możliwych do osiągnięcia miejsc w ramach społecznej refleksji. Nie jest w 

takim przypadku zaskakujące – tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę konieczność 

wypracowania dystansu w stosunku do przestrzeni oraz własnej pozycji – że walki 

przestrzenne i walki o przestrzeń (zawierające także rozmaite przyziemne i codzienne 

praktyki czy nieuświadomione roszczenia) są kluczowe dla tego, co na globalnym poziomie 

określić można jako system władzy, hegemonii czy dominacji, szerokie transformacje 

społeczne i ustrojowe, „bloki historyczne” nie tylko politycznego rodzaju, etc.  

Dla ustalenia się tego, co można nazwać relacją postsocjalistyczną decydujące jest więc 

połączenie zarówno różnych poziomów funkcjonowania transformacji (od zmian globalnych i 

historycznie długotrwałych do praktyk i strategii codzienności), jak też specyficznych zmian 

społeczno-przestrzennych, które są udziałem miast i mieszkańców biorących udział i 

znajdujących się w ramach tych procesów. Jest to jednak w pewnym stopniu kwestia skali, 

czy też natężenia, a nie wyjątkowości, której trudno się doszukać w procesach prywatyzacji 

przestrzeni czy jej jednoczesnej homogenizacji i heterogenizacji, którą Lefebvre 

zidentyfikował jako przejaw działania stosunków kapitalistycznych348. Niezaprzeczalnie, 

wymienione wcześniej przedmioty i urządzenia nie są same z siebie postsocjalistyczne, nie 

zostały wymyślone i skonstruowane jako efekt przemian państw i miast socjalistycznych. 

Uznanie ich za takie stanowiłoby podstawowy błąd atrybucji. Jednak już ich 

                                                           
348 H. Lefebvre, The Production of Space, s. 355 – 356. 



147 
 

rozpowszechnienie, praktyczne wykorzystanie oraz funkcjonalność w stosunku do praktyk 

można określić jako postsocjalistyczne, ponieważ zlokalizowane są one w innej relacji, niż 

ma to miejsce w regionach, które nie doświadczyły podobnych przemian systemowych. 

Zasadność mówienia o postsocjalizmie nie polega na tym, że – zwłaszcza biorąc pod uwagę 

kwestię przestrzeni i materialności – odróżnić można państwa, regiony i miasta, które były 

wcześniej socjalistyczne (m. in. dlatego, że nie wszystkie z różnych przyczyn da się tak w 

pełni określić, lub też czynniki inne niż socjalizm są zbyt znaczące), zaś w ostatnich dekadach 

„przechodzą na stronę” kapitalizmu (zwłaszcza w wersji neoliberalnej). Zmiana ta ujawnia 

się, funkcjonuje i oddziałuje w specyficzny sposób, jej przysposobienie i utrwalenie 

uwidacznia się w relatywnej „nowości” procesów produkcji przestrzeni, nie będących 

prostym przełożeniem relacji kapitalistycznych, lecz istniejących jako punkt węzłowy relacji 

zawierającej zarówno ogólne zmiany systemowe, jak i odkrywane przez etnografię ich 

zlokalizowane i oddziałujące zwrotnie przejawy w postaci praktyk społecznych. W przypadku 

przedmiotów, urządzeń i miejsc ich „zawartość” i dające się określić autonomicznie 

oddziaływanie są mniej istotne, niż to, jakie relacje pozwalają nawiązywać. Widać to na 

przykładzie przedmiotów, których rodowód sięga czasów państwa socjalistycznego, co nie 

przeszkadza ich popularności po jego upadku. Ich drugie życie polega wręcz na tym 

rodowodzie oraz specyficznej estetyce. Podobnie jest choćby z barami mlecznymi, których 

zmienne losy tylko w części zależały od rodzaju usług, które proponują, funkcji społecznych 

czy wyglądu. W dużej mierze zaś to zewnętrzne warunki powodowały spadek lub wzrost ich 

popularności i obecności w polskich miastach. 

Postsocjalistyczna zmiana nie była więc ani zmianą zadeklarowaną, ani natychmiastową, ani 

nie jest – nadal – zakończoną, ponieważ o ile wprowadzanie nowych regulacji politycznych 

czy gospodarczych odbywa się stosunkowo szybko (choć nawet one podlegają praktycznej 

mediacji), to zmiany przestrzenne, oparte na zakorzenionych praktycznych relacjach, a ściślej 

mówiąc, pojawienie się i stworzenie nowych relacji społeczno-przestrzennych jest rzeczą 

długotrwałą, a dodatkowo skomplikowaną i niejednoznaczną, której rezultaty są równie 

skomplikowane i niejednoznaczne. Określenie postsocjalistycznej zmiany polega zatem na 

zdefiniowaniu specyfiki nie tylko w odniesieniu do regionalnych czy historycznych 

zróżnicowań, ale znalezieniu miejsca, w którym zbiegają się one wraz ze społeczno-

przestrzennymi praktykami, produkując dające się odróżnić i wyodrębnić lokalnie 

wytworzone natężenia i materializacje procesów ogólnych, które wynikają z różnego rodzaju 

specyficznych części składowych relacji. Powtórnie – same w sobie przedmioty i urządzenia, 
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istniejące wszakże wcześniej i gdzie indziej, trudno byłoby nazwać postsocjalistycznymi, 

stają się one jednak takie jako elementy całego zbioru relacji, które określić można jako 

postsocjalistyczne. Nie tylko dyskursywnie można mówić o realnie istniejącym 

postsocjalizmie, określenie to nie oznacza jednak jakiejś trwałej właściwości, którą przypisać 

by można systemom społecznym, gospodarczym i politycznym po przemianie ustrojowej, czy 

z drugiej strony lokalnym praktykom działania (także przestrzennym) czy przedmiotom i 

urządzeniom. Jest to raczej właściwość (cecha) wytworzonej przez powyższe relacji, która 

stanowi o produktywności oraz późniejszej reprodukcji zastanych warunków. Elementy tej 

relacji można odnaleźć zarówno w innych okresach historycznych i obszarach 

geograficznych, ich specyfikę można jednak określić w zbiorze cech odniesionych nie do 

poszczególnych przemian na różnych poziomach, lecz na związku tych przemian ze sobą.  

Przykładowo, nie można stwierdzić, że wodomierz, wybieg dla psów czy dana inwestycja 

drogowa jest postsocjalistyczna. Jeśli jednak zauważy się, że wodomierz oznacza wymierną 

prywatyzację odpowiedzialności za zużycie zasobów, które wcześniej były do pewnego 

stopnia wspólne, a przynajmniej wspólnotowo regulowane (np. poprzez spółdzielnie 

mieszkaniowe), wybieg jest próbą kontroli zachowań ludzi i zwierząt, dającą podstawy do 

karania za zachowania obecnie nieakceptowane, zaś ulica czy droga rowerowa zapewniają i 

wzmacniają kategorialne odróżnienie użytkowników przestrzeni pozwalając na przynajmniej 

sytuacyjne i zlokalizowane przywłaszczanie sobie danego jej fragmentu, a co więcej 

wszystkie powyższe rzeczy stanowią o zmianie praktyk społeczno-przestrzennych, 

dopasowując je do tego, co na ogólnym poziomie określa się gospodarką kapitalistyczną, 

demokracją polityczną, etc. – określenie postsocjalizm w relacyjnym użyciu staje się bardziej 

uzasadnione. Przykładem może być równie dobrze napięcie/granica pomiędzy prywatnym i 

publicznym czy formalnym i nieformalnym – praktyki (potwierdzenia i kontestacji) wobec 

nich są powszechne (nominalnie) w różnych miastach i okresach historycznych, różnią się 

jednak (realnie) ze względu na układ relacji, w którym się znajdują. 

Podejście takie ma również przełożenie na to, co w przestrzeni jest dozwolone nie tylko w 

sensie codziennych praktyk, ale także związanych z nimi możliwości zrozumienia, zmiany i 

sformułowania alternatyw. Jeśli uzna się kontrolującą funkcję przestrzeni (i przemocy 

przestrzennej), stanie się zrozumiały nie tylko fakt względnej stabilności i reprodukcji 

społecznej, ale także – powracając w innej formie do wstępnych stwierdzeń tego rozdziału – 

założenie o tym, iż konstruowanie relacji społecznych i ich polityczne umocowanie musi 

zawierać elementy przestrzenne. Jest to perspektywa kierująca w stronę tego, co Edgar 
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Pieterse określa w kontekście politycznym relacyjnym miastem349. Mając na uwadze 

możliwość stworzenia progresywnego programu politycznej zmiany miejskiej (choć 

przyłożyć to można również do analizy systemowego trwania i reprodukcji) twierdzi on, że 

zakłada to z definicji „złożoną sieć licznych praktyk transgresyjnych, które rozciągają się od 

fizycznych wnętrz do monumentalnych przestrzeni, które symbolicznie ‘ucieleśniają’ miasto 

dla jego obywateli, a nawet reszty świata”350. Pomiędzy tymi wymiarami lokuje on 

„niezliczoną serię strategicznych i taktycznych manewrów, które mogą być użyte do 

przekształcenia politycznych tożsamości, granic i horyzontów”351.  

Przykład postsocjalizmu pokazuje, że działa to również w przypadku transformacji 

systemowych, których składnikiem są nie tylko rzucające się w oczy duże zmiany, ale także 

najdrobniejsze elementy z nimi współbieżne i do nich dopasowane. W konsekwencji 

stwierdzenia Pieterse o tym, iż „tylko przy bezpośrednim zaangażowaniu praktyk i oporu 

organizacja taktyki może zostać zdefiniowana i użyta jako zasób do konstruowania 

skoncentrowanych społeczności różnicy i solidarności”352, można sformułować tezę 

ogólniejszą i jednocześnie bardziej radykalną – o tym, iż zarówno społeczno-przestrzenna 

dominacja, jak i próby oporu wobec niej polegają na kierunkowaniu praktyk w przestrzeni 

czy użycia i wykorzystania przedmiotów i urządzeń. Praktyczna ideologiczność przestrzeni 

jest zatem zasobem, który daje się wykorzystać do umocnienia, jak i zmiany społeczno-

materialnych relacji władzy. Jest też warunkiem koniecznym, na którym opiera się 

formułowanie uzasadnień i roszczeń dotyczących nie tylko samej przestrzeni, ale – zgodnie z 

podejściem relacyjnym oraz uwzględnieniem strukturalnej totalności – także całości procesu 

produkcji społecznej przestrzeni, a w jej ramach tego, co nazwać można rywalizującymi 

uniwersalnościami353, przy czym z samej przestrzeni i przestrzenności wynika w dużej mierze 

niemożność ich ostatecznego ustalenia. 

 

                                                           
349 E. Pieterse, City Futures. Confronting the Crisis of Urban Development. London, New York: Zed Books: 2008, 
s. 106. 
350 Tamże, s. 107. 
351 Tamże. 
352 Tamże. 
353 Używam tu – nie bez zastrzeżeń oraz częściowo niezgodnie z zamierzeniami autorów, tym bardziej, że nie 
odnoszą oni go wprost do przestrzeni – pojęcia rywalizującej uniwersalności ze względu na to, iż opiera się ono 
na reinterpretacji teorii Bourdieu i zawiera z tego względu podkreślenie istotności praktyk społecznych; jak 
sami piszą „pojęcie uniwersalności (…) wiąże się z wysiłkiem przekształcania jakiegoś konkretnego sposobu 
życia w bardziej powszechne praktyki” –  M. Gdula, P. Sadura, Wstęp. W: Tychże (red.), Style życia i porządek 
klasowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2012, s. 34. 
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WSPÓŁISTNIENIE ZMIAN SPOŁECZNEJ PRZESTRZENI – PARTYCYPACJA I RUCHY MIEJSKIE 

Użyteczność relacyjnego podejścia ujawnia się także w kontekście ustalania preferowanych 

czy priorytetowych wizji miast oraz związanych z tym praktykami. W przypadku 

prywatyzacji przestrzeni miejskich, pod którym to ogólnym pojęciem można zawrzeć 

zarówno wprost kwestie własnościowe, jak też praktyki, które realnie stanowią o prywatyzacji 

(zajmowanie działek i części działek oraz ulic, przyswajanie na własne potrzeby miejsc, 

wyłączanie użycia przestrzeni tylko dla określonych osób czy grup), widoczny jest stopień 

skomplikowania i niemożność jednoznacznych rozstrzygnięć oraz ocen tego procesu. Z jednej 

strony, prywatyzacja może oznaczać działanie w jednostkowym interesie, który – jak choćby 

w przypadku eksternalizacji kosztów – oznacza stratę czy niekorzystne efekty dla miasta jako 

całości. Z drugiej strony, sama prywatyzacja przestrzeni oznaczać może także większą 

dbałość o otoczenie, społeczną kontrolę, wzmocnienie więzi społecznych, etc. Jest wiele 

stanów pośrednich pomiędzy „przestrzenią niczyją” a ogrodzonym i strzeżonym osiedlem. 

Tym, co może decydować o kryteriach oceny procesu prywatyzacji i jej efektów dla miasta 

jest odniesiona do wyższego (ogólnego) i niższego (codziennego) poziomu relacja, ustalająca 

w sposób bezpośredni praktyki ludzi w mieście. Mieści się w tym także relacja z 

przestrzeniami i praktykami, znajdującymi się „obok”, czyli w kontekście prywatyzowanej 

przestrzeni. Nie chodzi tu ani o proste ustalenie użyteczności i użytkowania poszczególnych 

działań, ani o możliwą do sformułowania i wdrożenia ogólną wizję miasta, ale związek tychże 

z określonymi istniejącymi i odtwarzanymi partykularnymi elementami danych przestrzeni. 

Odkrycie takiej relacji nie jest zadaniem łatwym, tym bardziej, że można ją określić jako 

jeden z elementów sieci, czy też – mówiąc ogólniej – efektów funkcjonowania struktury, jest 

to jednak jednocześnie niezbędne, aby zerwać z koncentrowaniem się na definiowaniu 

jednego (lub niewielu) związków, ustalania prostych zależności i oddziaływań. 

Podobnie jest także w przypadku partycypacji, która może być widziana zarówno jako sposób 

realizacji pełni demokratycznej polityki miejskiej, jak i odpowiedź systemu politycznego oraz 

rynkowego kapitalizmu na kryzys legitymacji władzy354. W tym drugim przypadku może 

równie dobrze okazać się, że wzmacnianie partycypacji obywateli i obywatelek miast 

przynosi rezultaty sprzeczne z oficjalnie wypowiadanymi, na przykład wsparcie procesów 
                                                           
354 Opieram się w tym fragmencie częściowo na: H. Silver, A. Scott, Y. Kazepov, Participation in Urban 
Contention and Deliberation. International Journal of Urban and Regional Research 34(3) 2010, s. 453 – 477. 
W zdecydowanie krytyczny sposób odnosi się do partycypacji również Markus Miessen, postulując zerwanie z 
„polityką włączania” na rzecz modelu konfliktowego. Uznaję częściowo jego krytyczne uwagi, jednak nie 
zgadzam się z praktycznymi rozwiązaniami, które proponuje – zob. M. Miessen, Koszmar partycypacji. Tłum. M. 
Choptiany. Warszawa: Bęc Zmiana 2013. 
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segregacji przestrzennej (tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę, że ze względu na 

zróżnicowania kapitałów nie wszyscy mają równy głos). Oddawanie odpowiedzialności za 

miejską wspólnotę obywatelską może zatem przejawiać się nie tylko w procesie prywatyzacji, 

ale także partycypacji, choć oba te zjawiska odbywają się w różnych kontekstach 

(odpowiednio: kwestii własności przestrzeni oraz politycznego i instytucjonalnego procesu 

podejmowania decyzji). Trzeba oczywiście mieć na uwadze, że miasto jako całość jest swego 

rodzaju grą, w której uczestniczą aktorzy o nierównych zasobach i możliwościach realizacji 

własnych interesów. Dlatego też procesy partycypacyjne mogą być widziane nie tylko jako 

oddawanie narzędzi prawomocności obywatelom i obywatelkom, ale także jako sposób 

podparcia istniejącego systemu ufundowanego na faktycznym rozdzieleniu sfery władzy 

formalnej od oddolnych inicjatyw. 

Procesy partycypacyjne mogą okazać się nie tylko pozytywne, jak to jest w przypadku 

praktykowanego wzrostu zaangażowania ludzi oraz możliwości decydowania o wyglądzie i 

funkcjonowaniu poszczególnych przestrzeni miejskich, ale również negatywne, gdy okazuje 

się, iż ze względu na istniejące wcześniej nierówności niektóre części miasta tracą, a inne 

zyskują. Nie tylko w przypadku działań rządowych i samorządowych, ale także w przypadku 

partycypacji istotne mogą okazać się „miękkie polityki wykluczenia”355, decydujące o 

dysproporcjach pomiędzy dzielnicami czy częściami miasta i niewspierające wspólnotowego 

interesu. Mieszkańcy nie zawsze mają rację, zaś skupianie się na procesach partycypacji bez 

uwzględnienia ich kontekstualnego umocowania (czyli sieci relacji, w jakiej istnieją) sprawia, 

że zagrożenia, które niesie mogą okazać się realne i faktycznie funkcjonować przeciwnie do 

zakładanych i podkreślanych zalet. Stąd też konieczne wydaje się nie tylko uwzględnienie 

relacyjności praktyk związanych z partycypacją, ale także próba określenia i 

wypracowywania pozycji, na podstawie której możliwe jest stwierdzenie skuteczności ich 

politycznego działania w przestrzeni. Jak będę starał się pokazać w kolejnym rozdziale, 

ideologia jest jednym z możliwych rozwiązań także w przypadku takiego praktycznego 

działania. Warunkiem wykorzystania ideologii jest jednak uznanie zasadniczej 

ideologiczności przestrzeni oraz strukturalnej immanencji procesów jej produkcji. 

Nieuświadomioną rolę ideologii widać w przypadku działalności ruchów miejskich. Nie mam 

tu na celu szczegółowej analizy współczesnych polskich ruchów miejskich w ogóle, 

wymagała by ona oddzielnego pogłębionego studium. Chodzi mi za to o podkreślenie tych 

                                                           
355 Zob. C. Thörn, Soft Policies of Exclusion: Entrepreneurial Strategies of Ambience and Control of Public Space 
in Gothenburg, Sweden. Urban Geography 32(7) 2011, s. 989 – 1008. 
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aspektów ich działalności, które przekładają się na skomplikowanie opisu procesu produkcji 

przestrzeni w miastach, zwłaszcza możliwości zastosowania prostych przełożeń (homologii) 

pomiędzy strukturą społeczną a formą materialnej przestrzeni. Jest to zatem przykład, który 

może pokazać po raz kolejny i w innym niż wcześniejsze aspekcie, istotność zlokalizowanych 

praktyk społecznych dotyczących produkowania przestrzeni miejskich. Dodatkowo, 

działalność ruchów miejskich w najogólniejszym zarysie kieruje analizę w stronę tego, co 

nazwać można sytuacyjnym praktykowaniem różnych przestrzennych zasobów, a w efekcie 

możliwości istnienia rozmaitych roszczeń na gruncie ideologii przestrzeni oraz ich 

wzajemnych relacji.  

Pojawia się jednak początkowa trudność definicyjna, która zdaje się być zasadniczo 

nierozstrzygalna. Dotyczy ona nie tylko polskich ruchów miejskich, które będę miał głównie 

na uwadze, ale także możliwości określenia ogólnie, co jest ruchem miejskim, ruchem 

miejskim albo ruchem społecznym w mieście356. Odwołam się do zaproponowanej w innym 

miejscu niedoskonałej definicji, która określa, że wyznacznikiem ruchu miejskiego jest to, że 

jego podstawowa działalność skupia się na kwestiach związanych z problemami dotyczącymi 

społecznej przestrzeni miejskiej, pomimo tego, że – zgodnie z proponowanym podejściem 

relacyjnym, a także w nawiązaniu do Lefebvre’a – mają one także związek z problemami 

globalnymi, jak i codziennymi357. Trudność definiowania ruchów miejskich polega też na 

tym, iż mają one charakter sieciowy, zróżnicowany i hybrydalny: opierają się często na 

niesformalizowanych działaniach, korzystając z mobilizacji różnych aktorów społecznych; 

zajmują się różnymi tematami na rozmaite sposoby, potrafią ponadto je łączyć i wyrażać 

swoje stanowisko poprzez różne formy działania: od oficjalnego postępowania 

administracyjnego po demonstracje, protesty i happeningi358. Jest też zrozumiałe, że ruchy 

miejskie w Polsce zajmują się problemami z jednej strony o charakterze globalnym, a z 

drugiej ściśle związanymi i wyrastającymi z sytuacji poszczególnych miast, dzielnic czy 

miejsc oraz odpowiednimi dla nich możliwościami rozwiązań. Główne problemy, którymi 

zajmują się ruchy miejskie na całym świecie, czyli te, związane z miastami globalnymi (oraz 

efektami globalizacji), zjawiskami marginalizacji i rozpadem przestrzenno-społecznym miast 

                                                           
356 Zob. np. C. Pickvance, From Urban Social Movements to Urban Movements: A Review and Introduction to a 
Symposium on Urban Movements. International Journal of Urban and Regional Research 27(1) 2003, s. 102 – 
109. 
357 K. Kurnicki, (Nowe) ruchy miejskie w Polsce – w stronę socjologicznego opisu. Trzeci Sektor 31(3) 2013, s. 18. 
358 Tamże. 
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oraz słabnięciem państwa dobrobytu359, są w sferze zainteresowań aktywistów także w 

Polsce, choć rzecz jasna dopasowane do lokalnych sfer konfliktów. Dlatego też możliwość 

znajdowania punktów wspólnych i rozbieżności, czy też tworzenia porównań jest – przy tak 

ogólnie nakreślonych obszarach problemowych – sprawą zarówno stosunkowo prostą 

(poprzez możliwość zastosowania podobnych kategorii i kryteriów), jak i skomplikowaną 

(ponieważ wymagającą ustalenia wagi czynników lokalnych oraz partykularnych społeczno-

przestrzennych zróżnicowań, które mogą wpływać na praktyki i strategie poszczególnych 

ruchów). Nie do zlekceważenia jest również zróżnicowanie, na które wskazuje Przemysław 

Plucińcki. Pisze on, iż w krajobrazie polskich ruchów miejskich dają się wyodrębnić: 

skrzydło mieszczańskie, ruchy socjalne (neoanarchistyczne i lokatorskie), a nawet emulujące 

aktywistyczne działania partie polityczne360. Zauważa on również silnie obecne wśród 

ruchów miejskich debaty, by nie rzec konflikty, oparte o rozumianą tradycyjnie ideologię. Ma 

to dwa przejawy: ideologizowanie własnej pozycji, związane także ze wzmacnianiem 

spójności grupowej i spójności zewnętrznego przekazu oraz zarzucanie oponentom, iż 

postępują ideologicznie, a nie pragmatycznie361. W kontekście niniejszej pracy najciekawsza 

jest jednak możliwość określenia dwóch rzeczy: mniej lub bardziej ukrytej ideologicznej 

podstawy działania ruchów miejskich oraz warunków możliwości współistnienia różnych 

wizji miasta, które takie ruchy proponują. 

Z pierwszą z powyższych kwestii łączy się też pytanie o to, dlaczego ruchy miejskie można w 

ogóle określić jako ideologiczne. W odróżnieniu od „starych ruchów społecznych”, a 

zwłaszcza instytucjonalnej (partyjnej) polityki prezentują się one często jako oparte na 

oddolnych działaniach zaktywizowanych przez pewien problem czy kwestię obywateli, 

którzy starają się obronić bądź zrealizować własne interesy. Opierają się one także najczęściej 

o model prowadzenia polityki miejskiej w sposób ekspercki (czyli w założeniu politycznie 

neutralny), przeciwstawiając go upartyjnionym strukturom tradycyjnych systemów władzy 

miejskiej. Taka charakterystyka jest oczywiście niekompletna – odpowiada albo pewnemu 

etapowi rozwoju ruchów miejskich w Polsce, albo też dotyczy tylko części z nich. Jest to 

jednak różnica dotycząca stopnia praktykowanej świadomości politycznej – niektóre ruchy 

związane są z wizją niepartyjnej (a wręcz niepolitycznej) polityki miejskiej, inne zaś 

                                                           
359 Por. P. Hamel, H. Lustiger-Thaler, M. Mayer, Introduction. W: Tychże (red.), Urban Movements in a 
Globalising World. London, New York: Routledge 2000, s. 8. 
360 P. Pluciński, O roszczeniach pozaparlamentarnej (post?)polityki. Przypadek miejskich ruchów społecznych w 
Polsce. Władza Sądzenia 3/2014, s. 69 – 70. 
361 Tamże, s. 70- 73. 
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transformują w stronę wyraźnego artykułowania chęci zmiany także na poziomie polityki 

instytucjonalnej (np. poprzez udział w wyborach samorządowych).  

Tym niemniej, trudno znaleźć w Polsce ruch miejski, który jednoznacznie koncentrowałby się 

na celach politycznych w tradycyjnym znaczeniu. Wynika to nie tylko z tego, iż ruch taki 

mógłby być nieodróżnialny od partii politycznej (choć można sobie wyobrazić lokalną, 

miejską partię polityczną), ale także z tego, że podstawą działania ruchów jest relacja 

istniejąca w danej przestrzeni społecznej – konflikty i aktywności rozgrywające się na 

obszarze miasta lub jego części. Jest to zresztą powód, który stanowi o sile i stosunkowym 

powodzeniu ruchów miejskich, gdyż pozwala na sformowanie wspólnot interesów, będących 

przedmiotem zainteresowania konkretnych kategorii czy grup obywateli. Mówiąc wprost, 

„narracja konkretna”362 ruchów miejskich, dotycząca choćby lokalizacji parkingów, 

utrzymania zieleni, budowy placów zabaw czy społecznej kontroli nad określoną przestrzenią 

(działką w mieście) jest odmienna od postrzeganej jako ideologiczna walki politycznej 

rozgrywającej się w radach i urzędach miast. Jednak właśnie to rozdzielenie na przestrzenno-

społeczny konkret oraz „ideologiczną” tradycję polityki miejskiej (samorządowej) jest 

jednocześnie barierą, która sprawia, iż ruchom miejskim trudno jest wypracować po pierwsze 

mechanizmy uogólniania problemów i konfliktów miejskich, a po drugie w sposób 

bezpośredni i skuteczny zmienić relacje władzy w miastach. 

Istnieją oczywiście dość przyziemne i „praktyczne” powody takiej sytuacji, które podzielić 

można na dwie powiązane kategorie. Pierwsza związana jest z warunkami zewnętrznymi 

funkcjonowania ruchów miejskich, takimi jak struktury i działanie miejskiego pola władzy (w 

tym polityki instytucjonalnej, powiązań biznesowych, układu pozycji elitarnych, etc.) czy 

poziom aktywności obywatelskiej, ale także stan lokalnej gospodarki i finansów, struktura 

własnościowa działek, istniejąca infrastruktura, etc. Druga kategoria dotyczy uwarunkowań 

wewnętrznych, czyli samego charakteru ruchów miejskich, prowadzenia ich bieżącej 

działalności, skuteczności realizacji własnych zidentyfikowanych interesów, zawierania 

sojuszy, wewnętrznych (także organizacyjnych) sił i słabości, etc. Nawet jednak mając na 

uwadze te warunki i wynikające z nich ograniczenia, da się zauważyć, że strategia 

odróżniania, którą stosują ruchy miejskie, polegająca na ustawianiu się w pozycji zewnętrznej 

wobec tradycyjnej instytucjonalnej polityki, jest nie tylko nieefektywna, ale także w dużym 

stopniu fałszywa. Spowodowane to jest brakiem pełnego uznania praktycznej ideologiczności 

                                                           
362 L. Mergler, K. Pobłocki, M. Wudarski, Anty-bezradnik przestrzenny. Warszawa: Fundacja Res Publica 2013, s. 
37 – 39. 
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procesów produkcji przestrzeni miejskich, czy raczej niewykorzystaniem takiego uznania w 

działalności ruchów miejskich. W kontekście otwarcia możliwości partycypacji w polskich 

miastach, która oznacza zarówno próbę obywatelskiego uprawomocnienia, jak też – patrząc z 

drugiej strony – „oddolną” społeczną legitymizację działań władz, które powierzchownie 

przyczyniają się do systemowych zmian układów władzy i interesów, powodzenie ruchów 

miejskich zasadza się na ustanowieniu ideologicznych pozycji krytyki. Podstawą takiej 

pozycji jest nieodłącznie potraktowanie społecznie produkowanej przestrzeni jako 

podstawowego wymiaru prowadzenia polityki, zawierającej różne poziomy. Stwierdzenie to 

nie jest bynajmniej postulatem skierowanym do ruchów miejskich, czy też – co gorsza – 

wezwaniem do uzyskania świadomości na zasadzie przejścia od „ruchu w sobie” do „ruchu 

dla siebie”. Służy ono tu zaś z jednej strony nakreśleniu zlokalizowanej i sytuacyjnej 

praktycznej działalności opartej na relacjach w warunkach ideologicznej przestrzeni 

miejskiej, a z drugiej stanowi przykład na to, iż budowanie takich relacji ma sens i znaczenie 

(być może także krytyczne) jedynie przy uwzględnieniu przestrzennych zmagań 

ideologicznych, które wymuszają zajmowanie pozycji. 

Ruchy miejskie korzystają więc częściowo z otwarcia możliwości dołączenia do kwestii 

konfliktowych lub same takie możliwości kreują, czyniąc to częstokroć wpierw w krytyczny 

sposób, następnie zaś usiłując sformułować alternatywne wizje i reguły działania, które są w 

opozycji do negatywnie ocenianych warunków istniejących (może to być cały zestaw 

problematycznych kwestii, od transportu, poprzez ochronę środowiska, mieszkalnictwo i 

polityki kulturalne, aż do szeroko i rozmaicie definiowanej jakości życia w mieście). 

Działalność ruchu miejskiego można zdefiniować zasadniczo jako zajęcie pozycji w 

społeczno-przestrzennej strukturze miejskiej polityki. Zajmowanie pozycji wiąże się jednak 

nie tylko z koniecznością wstępnego choćby nakreślenia własnego interesu, ale także nie jest 

bezbolesne i płynne – pozycja oraz późniejsza historycznie determinowana trajektoria pozycji 

(wyznaczana przez kolejne działania, sojusze i relacje) wpływa na określenie możliwych 

strategii działania. Nie byłoby w tym nic odkrywczego, gdyby nie podkreślenie, iż pozycję 

należy w tym wypadku rozumieć nie tylko jako określone relacyjnie miejsce w polu (i w 

stosunku do pola) szeroko rozumianej polityki miejskiej, ale także bardziej dosłownie – jako 

relację w ramach rozumianego także materialnie procesu produkcji przestrzeni miejskiej. 

Oznacza to zatem „zakorzenienie” nie tylko w sferze walki i konfliktu o wizję miasta, ale 

także to, iż wizja ta zależy w dużym stopniu od społeczno-przestrzennych warunków, które 
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mogą być (nie do końca ściśle i autonomicznie) określone jako zewnętrzne wobec 

funkcjonowania ruchu miejskiego.  

Wynika z tego również fakt, iż sam ruch miejski należy widzieć jako związany siecią relacji 

oraz zewnętrznie zdeterminowany. Przypisywanie ruchom miejskim pozycji, która jest 

zewnętrzna wobec opartych na istniejących warunkach społeczno-przestrzennych pozycjach i 

procesach politycznych oraz wiązanie z tym nadziei na możliwość sformułowania przez nie 

alternatywnej wizji miasta i miejskości jest błędem. Powodem tego jest nie tylko ciążenie 

długiego trwania przestrzeni miejskich oraz związanych z tym układów władzy i interesów w 

mieście, ale także fakt, że z zasady ruchy miejskie opierają się na rozmaitych zasobach 

dostępnych w mieście, takich jak konflikty, mniej lub bardziej lokalne zmiany przestrzenne, 

czy problemy społeczne. Aby była jasność, nie chodzi mi tu o stwierdzenie bezsensowności i 

bezcelowości czerpania z różnego rodzaju działań pozamiejskich, byłoby to w istocie 

zaprzeczenie zasadniczej relacyjności praktyki politycznej i społecznej ruchów miejskich363. 

Przede wszystkim jednak podstawy działania i ewentualnej skuteczności ruchów miejskich 

należy poszukiwać w samej społecznej przestrzeni miejskiej, która stanowi (metaforyczną) 

przestrzeń umożliwiającą uwspólnianie doświadczeń, problemów, konfliktów i praktyk. Samo 

zróżnicowanie ruchów miejskich jest dowodem na to, iż organizują się one wokół różnych 

kwestii wynikających lub związanych z przestrzenią miejską, co jednocześnie zapewnia im – 

ze względu na swoją heterogeniczność – możliwość współistnienia. Pojawienie się i 

działalność ruchu miejskiego może być zrozumiana jako próba wypracowania i zajęcia 

pozycji wewnątrz istniejących relacyjnie struktur. 

Zarówno przykład postsocjalizmu i „postsocjalistycznych przedmiotów”, systemów 

transportowych, jak i partycypacji oraz ruchów miejskich skłaniają do uznania podstawowej 

roli praktyk społecznych w procesie produkcji przestrzeni. Praktyki te, w których realizują się 

relacje pomiędzy ludźmi i przedmiotami, przedmiotami i systemowymi zmianami, systemami 

transportu i wizjami miasta, wizjami miasta i działalnością ruchów miejskich, stanowią o 

konstruowaniu i podtrzymywaniu relacji, składających się zarówno na formę materialnej 

przestrzeni, jak i jej społeczne funkcjonowanie. Jeśli za Bourdieu uzna się, iż praktyki zależne 

są od pozycji/habitusu/pola, widoczna staje się część przestrzeni społecznej, poddana trwaniu 

i reprodukcji. Jednak poprzez przestrzenną korektę przejść można do tego, co decyduje nie 
                                                           
363 Nie da się zresztą zaprzeczyć, że głównym potencjałem ruchów miejskich w ogóle jest wprowadzanie 
nowych elementów (spraw do rozwiązania, problemów, wizji, etc.) do miejskiego dyskursu politycznego. 
Prezentowane tu stwierdzenia odnoszą się jednak do „teorii praktyki” ruchów miejskich przy szczególnym 
podkreśleniu przestrzenności i warunków przestrzennych dla tychże. 
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tylko o utrwaleniu istniejących warunków społeczno-przestrzennych, ale także o ich 

transformacjach. Zasadza się to na pytaniu o to, gdzie należy poszukiwać miejsc 

stanowiących o otwartości przestrzeni i jej produktywności (w rozumieniu zarówno 

materialnym, jak i społecznym). Jest to też, ponownie przywołując Lefebvre’a, do pewnego 

stopnia wyciągnięcie wniosków z procesu produkcji przestrzeni, który – choć niewątpliwie 

ciążący w stronę dominacji i reprodukcji – nigdy nie jest skończony, tworzy się historycznie, 

daje okazje do powstawania nowych relacji i praktyk. Jak wstępnie wskazuje przedstawiona 

powyżej refleksja o ruchach miejskich, która w pewien sposób znajdzie swoje rozwinięcie w 

kolejnym rozdziale, dużo zależy od tego, co umożliwia sama przestrzeń – praktyki są z nią 

ściśle związane, jednak w dużym stopniu niezdeterminowane. Właśnie praktyczna relacja, 

będąca napięciem pomiędzy tym, co materialne i tym, co społeczne, pomiędzy przestrzenią 

społeczną i przestrzennym społeczeństwem, zapewnia ideologicznie konstruktywne otwarcia 

w ramach produkcji przestrzeni i wewnątrz miasta. 
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Zasoby i pozycje krytyki: Boltanski 
 

 

 

 

Jeśli za Lefebvrem uznać, iż przestrzeń jest zdominowana (i dominująca), zaś – wnioskując za 

Bourdieu – wyjaśniać wynikającą z codziennych praktyk reprodukcję stosunków społeczno-

przestrzennych, czy oznaczałoby to, że wszelka krytyka, która miałaby nie tylko ambicje 

skuteczności, ale także posiadałaby realne podstawy, jest niemożliwa? Czy stosunki 

społeczno-przestrzenne wraz z mediującą rolą ideologii służą tylko podtrzymywaniu 

istniejących warunków przestrzennej dominacji? Jak ująć widoczne nawet bez badań procesy 

transformacyjne miast? Problem ten można określić również w inny sposób, nie kierując 

uwagi wyłącznie w stronę zasobów czy narzędzi krytycznych. Chodzi tu o dwie rzeczy: 

otwartość przestrzeni i procesu jej społecznej produkcji oraz możliwość zajęcia pozycji, która 

– dla celów teoretycznych i praktycznych – w przekonywający sposób mogłaby wyjaśniać i 

wspierać tę otwartość. Niniejszy rozdział nie będzie poszukiwaniem konkretnych narzędzi 

krytyki, czy – tym bardziej – opracowaniem „wstępu do miejskich rewolucji”. Jeśli jednak 

uzna się podstawową i zasadniczo funkcjonalną rolę przestrzeni w procesach społecznych, 

należy zastanowić się nie tylko nad warunkami jej systemowej reprodukcji, lecz także 

wyjaśnieniem, w jaki sposób tworzy się akceptowalna arbitralność materialno-społecznej 

przestrzeni nie tylko w odniesieniu do jej zdominowania czy utrwalonych praktyk oraz jak 

konstruowane są sytuacje, prowadzące do produkowania stałości, stabilizacji i pewności. Jest 

to do pewnego stopnia dopełnienie konceptualnej triady tej pracy. Niniejsza część stara się 

włączyć na zasadzie dialektycznej – odpowiadając poprzednim rozdziałom „tak, ale…” – 

analizę możliwości jakie różni aktorzy i aktorki, ludzkie i nie-ludzkie posiadają w procesie 

produkcji przestrzeni. Jeśli nie uzna się ich funkcji, nie można wszakże mówić ani o 

„procesie”, ani „produkcji”. Na wskazanych w poprzednim rozdziale przykładach widać zaś, 

że produktywność tego procesu jest znacząca i odnosi się nie tylko do ideologicznej 

materializacji, obiektywizacji czy naturalizacji warunków społeczno-przestrzennych. 

Produktywność ta posiada także możliwość transformacji i zmiany, choćby na podstawie 

tworzenia nowych relacji (pomiędzy globalnym i lokalnym, społecznym i materialnym, etc.). 
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Podkreślić należy na wstępie dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza z nich to możliwość, 

skuteczność i funkcjonalność krytyki w perspektywie przestrzeni, która nie zawiera się w 

pełni w krytycznej demaskacji reprodukcji, ucisku czy dominacji. Druga polega na tym, że 

poszukiwanie krytycznych podstaw musi stanowić podkreślenie praktycznych umiejętności 

różnych aktorów istniejących w przestrzeni, a ściślej – praktyk tworzenia rozmaitych relacji, 

jak również działalności samych materialnych obiektów. Opierając się na stanowiskach, czy 

też przestrzennych wnioskach teorii Lefebvre’a i Bourdieu, jednocześnie niecałkowicie 

podzielam perspektywę ujmowania relacji społeczno-przestrzennych, jaka z nich wynika. Do 

analizy produkcji społecznej przestrzeni oraz możliwości dezalienacji oraz opisu sposobów 

dominacji przestrzennej należy dodać refleksję dotyczącą praktycznego określania i 

funkcjonowania społecznej przestrzeni w poszczególnych sytuacjach. Mówiąc wprost, chodzi 

tu o zaznaczenie funkcjonowania procesów społeczno-przestrzennych, które nie tylko 

zdawałoby sprawę z ograniczeń spowodowanych działaniem władzy i podporządkowania, ale 

także pokazywało w jaki sposób „gra o przestrzeń” jest dynamiczna i zależy od 

zaangażowania i wkładu samych uczestniczących w niej aktorów. Jeśli więc wcześniejsze 

analizy wyobrazić można sobie schematycznie jako horyzontalne, w związku z tym, że 

koncentrowały się na przystawaniu do siebie systemów społecznych i przestrzennych, to 

niniejszy rozdział będzie starał się pokazać perspektywę podzieloną wertykalnie, to jest 

współistnienie rozmaitych sposobów organizacji społecznej przestrzeni, które w różny sposób 

i na różnych podstawach wyznaczają zakresy swojego oddziaływania. Nie chodzi tu 

jednocześnie o próbę określenia jakiegoś rodzaju pól przestrzenno-społecznych, ani też 

oddzielnego rozpatrywania momentów przestrzeni.  

Oparte na praktycznych działaniach aktorów obszary przestrzennych praktyk posiadają 

zarówno swoją historię oraz osobność (którą można wyrazić przez oddzielne trajektorie) oraz 

są w mniejszym lub większym stopniu roszczeniami w obrębie ogólnie pojmowanego procesu 

produkcji przestrzeni. Roszczenia te nie opierają się zaś wyłącznie na zróżnicowaniach 

społecznych, czy też tym, co Bourdieu nazwałby inwestycją/iluzją (w stosunku do danego 

pola). Ich podstawowy charakter określić można zaś jako konieczne zaangażowanie w 

przestrzeń i przez przestrzeń. Zda się to być może zbyt referencyjne, ale w kontekście 

niniejszej pracy za podstawowy interes uznałbym samą inwestycję w przestrzeń, która jest nie 

do uniknięcia, ponieważ jest codzienna – nieustannie stanowi o mediującej roli przestrzeni. 

Gwoli dodatkowego wyjaśnienia, nie chodzi w tym rozdziale również o przejście od 

określenia ogólnej ideologiczności przestrzeni do analizy funkcjonowania opartych o nią 
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poszczególnych przestrzennych ideologii, a przynajmniej nie tylko o to i nie wprost. Starał się 

będę pokazać rzecz do pewnego stopnia przeciwną – to, że samo przyjmowanie 

ideologicznych pozycji wpływa na zasadniczą ideologiczność przestrzeni w ogóle. Jest to 

rzecz sama w sobie niekrytyczna. Dopiero wykorzystanie tego do analizy i praktyki stanowić 

może jakiś rodzaj ustalenia krytycznej pozycji, wymaga tego zresztą sama przestrzeń, w 

której dzieje się to niejako samoczynnie. 

Do dalszego przybliżania analizy procesu produkcji oraz ideologii w przestrzeni posłuży 

teoria społeczna Boltanskiego. Jednak tak jak w przypadku wcześniejszych głównych 

odwołań teoretycznych, tak i to zostanie potraktowane raczej użytkowo, ze względu na to, że 

można dzięki niemu rozpoznać dodatkowe fragmenty przestrzennej ideologiczności, 

zwłaszcza jej zróżnicowanego funkcjonowania. Teoria ta przybliża także do myślenia o 

przestrzeni w kontekście możliwości, jakie zapewnia ona działającym aktorom w konkretnych 

(choć skonceptualizowanych) sytuacjach. Kolejny rozdział, poświęcony – ogólnie rzecz 

biorąc – architekturze – będzie opierał się głównie właśnie na tej teorii. W tej części będę 

chciał podkreślić pewne elementy z prac Boltanskiego (także tych pisanych z innymi 

osobami), które mogą być przydatne do analizy przestrzeni. Oznacza to jednak zarówno ich 

teoretyczną lokalizację i wyodrębnienie, jak i kontekstualizację i relacyjne połączenie z 

wcześniejszymi stwierdzeniami. Zakładam, że pomimo niewątpliwych sprzeczności, które 

porównać można z tymi, jakie ujawniają się w zestawieniu choćby Lefebvre’a i 

strukturalizmu, istnieje możliwość dialektycznego włączenia i zatrudnienia myśli 

Boltanskiego w obrębie niniejszej pracy, co więcej – jest to uzasadnione samym 

przedmiotem, którego ona dotyczy. Określenie przydatnych tu elementów wymagać będzie 

częściowej rekonstrukcji zróżnicowanej i zmiennej w czasie teorii, nazywanej niekiedy 

socjologią pragmatyczną czy socjologią krytyki.  

Warto na początku nadmienić, że ten nurt socjologii francuskiej powstał na bazie teorii 

socjologicznej Bourdieu, którego pozycja w naukowym świecie zdawała się przyćmiewać 

dokonania innych. Pozostawał jednocześnie w zasadniczej i, zdawałoby się, nieprzekraczalnej 

opozycji do niej. Pewną trudnością pisania o Bourdieu i Boltanskim obok siebie jest ich 

pozorna nieprzystawalność364, wyrażająca się także w odmiennych specyficznych językach, 

                                                           
364 Choć, jak pisze Simon Susen, nawet ich wczesna wspólna praca dotycząca ideologii (La production de 
l’idéologie dominante, 1974) może być warta przypomnienia ze względu na socjologiczną przydatność – zob. S. 
Susen, Reflections on Ideology: Lessons from Pierre Bourdieu and Luc Boltanski. Thesis Eleven 124 (1) 2014, s. 
90 – 113. Na marginesie, znamienne jest, że w tym artykule nie ma definicji ideologii, jest ona określana przez 
swoje oddziaływanie. 
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co sprawia, że nawet te same pojęcia traktowane były przez nich odmiennie. Jak wskazują 

Patrick Baert i Filipe Carreira da Silva,  

„różnice w terminologii odzwierciedlają głębsze rozbieżności w sferze 

teoretycznej strategii obu tych nurtów francuskiej teorii społecznej. Podczas gdy 

genetyczny strukturalizm Bourdieu wykazuje większą świadomość walk o władzę 

oraz reprodukcji nierówności, socjologia pragmatyczna jest zainteresowana 

przede wszystkim opisem wielości repertuarów działania.”365  

 

UZASADNIENIE I GENERALIZACJA W ŚWIATACH KONFLIKTU – MODEL 

Najbardziej znaną pracą Boltanskiego, napisaną wspólnie z Ève Chiapello, jest „The New 

Spirit of Capitalism”, nawiązująca do Maxa Webera próba określenia wartości, dzięki którym 

kształtuje się współczesny system kapitalistyczny we Francji. Podjęcie tego tematu jest o tyle 

znaczące, że wprost odnosi się do analizy współczesnych „wierzeń”, wskazuje na 

konieczność systemowego umocowania nie tylko w formalnych procedurach rynkowego 

funkcjonowania, lecz także na konieczność istnienia ideologii (specyficznie tu rozumianej) 

ów rynek podtrzymującej. Odwołania do tej pracy pojawią się jeszcze w tym rozdziale, choć 

nie będzie ona szerzej omawiana. Miejscem wejścia do socjologii pragmatycznej, od którego 

zacznę, jest za to „On Justification”, napisana przez Boltanskiego wspólnie z Laurentem 

Thévenotem.  

Boltanski i Thévenot usiłują we wspomnianej pracy stworzyć kompleksowy model praktyk 

społecznych, oparty – najogólniej mówiąc – na badaniach działań w sytuacjach 

konfliktowych, których rozstrzygnięcia stanowią o funkcjonowaniu świata społecznego 

poprzez tworzenie porządków. Jak sami piszą, centralnym punktem ich dociekań jest 

„napięcie pomiędzy konstytuowaniem porządku oraz ruchem krytycznym, który go 

kwestionuje”366. Zasadnicze zastrzeżenia, które kierują oni w stronę socjologii krytycznej 

reprezentowanej przez Bourdieu, są takie, iż z konieczności, wynikłej z ignorowania zasobów 

i umiejętności aktywnie działających aktorów społecznych, stawia się ona na pozycji 

zewnętrznej wobec społecznego świata, który ma wyjaśniać. Co więcej, twierdzi, że 

                                                           
365 P. Baert, F. Carreira da Silva, Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj. Tłum. S. Burdziej. Kraków: Zakład 
Wydawniczy NOMOS 2013, s. 48. 
366 L. Boltanski, L. Thévenot, On Justification. Economies of Worth. Tłum. C. Porter. Princeton, Oxford: Princeton 
University Press 2006, s. 39. 
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zewnętrzność ta jest konstytutywnym warunkiem powodzenia naukowego projektu socjologii 

krytycznej367. Wielokrotnie wyrażany przez Bourdieu zamysł obiektywizacji socjologii oraz 

wysiłki sytuowania jej jako specjalnej, lecz jednak nie odmiennej, pozycji krytycznej w 

społeczeństwie, są przez Boltanskiego i Thévenota ocenione jednoznacznie negatywnie. W 

zamian prezentują oni swój model, który ma w założeniu śledzenie działań aktorów w 

sytuacjach (szeroko rozumianej) społecznej niepewności, dzięki czemu unika on tworzenia 

„ślepej plamki”, która symbolizuje pozycję nauki i badacza w sytuacji społecznej analizy. 

Generalizujący zamysł, choć niewypowiedziany jednoznacznie, a nawet negowany później 

wprost368, jest w „On Justification” zauważalny. 

Książka ta odnosi się przede wszystkim do tytułowych uzasadnień (czy też uprawomocnień), 

jakich aktorzy społeczni używają w sytuacjach niepewności, zwłaszcza konfliktu. 

Uzasadnianie dotyczy jednak nie określonej pozycji społecznej (jak byłoby to w przypadku 

praktyk skierowanych w stronę pozycji w polu), lecz odnosi się do sytuacji, w jakich znajdują 

się działający aktorzy. Podstawowa jednostka analizy, od której badania wychodzą Boltanski i 

Thévenot, jest zdefiniowana poprzez znajdowanie się, czy też lokalizację w danym miejscu i 

czasie. W zależności od przebiegu sytuacji, która może być konfliktowa lub bezkonfliktowa, 

aktorzy muszą, bądź nie, przywoływać uzasadnienia swojego miejsca w społeczności, które z 

kolei zależy od nadawanej im społecznie wartości (worth). Sytuacja po pierwsze umożliwia 

przechodzenie pomiędzy różnymi sposobami uzasadnienia i dopasowania (od jednej 

przywoływanej wartości do innej), po drugie zaś – co  trzeba podkreślić w kontekście 

niniejszej pracy – opiera się w dużej mierze na używaniu obiektów materialnych w celu 

ustalenia porządku (np. poprzez ich włączenie do danej sytuacji i nadanie im wartości). Ujęcie 

takie nazywają autorzy „dynamicznym realizmem”, co wyraża ich dążenie do zawarcia w 

swoim modelu elementów wskazujących na konstruowanie społecznej sytuacji (także 

materialnie), jednak bez nadmiernego podkreślania wolności jej tworzenia369.  

Jednym z podstawowych aspektów, które decydują o odwrocie od socjologii krytycznej 

Bourdieu jest u Boltanskiego i Thévenota koncentracja na momentach zerwania, konfliktu i 

niedopasowania. O ile ten pierwszy miał na uwadze głównie to, w jaki sposób dokonuje się 

systemowa i systematyczna reprodukcja społeczna, w ramach której nie tylko jednostka 

wyrabia sobie swoją pozycję, ale także pozycja wybiera jednostkę na zasadzie wstępnego 
                                                           
367 Tamże, s. 11. 
368 M. Basaure, L. Boltanski, An Interview with Luc Boltanski: Criticism and the Expansion of Knowledge. 
European Journal of Social Theory 14(3) 2011, s. 362. 
369 L. Boltanski, L. Thévenot, On Justification, s. 17. 
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przyporządkowania cenionych atrybutów (czyli określonego rodzaju kapitału), tak u 

omawianych tu autorów najważniejszy jest proces, w którym – dzięki własnym posiadanym 

przymiotom oraz przy wykorzystaniu własnych umiejętności – jednostki mogą w dużym 

stopniu wpływać na świat społeczny i go dostosowywać. Według krytycznego opisu Axela 

Honnetha,  

„podczas, gdy Bourdieu zauważał deterministyczne siły w formowaniu 

społecznego habitusu (…) [w „On Justification”] społeczeństwo wydaje się być 

zawsze tylko polem działania społecznego, w którym gdziekolwiek i 

kiedykolwiek wszystkie różne układy regulacji wypływające z przenoszonych 

kulturowo porządków uzasadnienia są możliwe.”370  

Da się jednak u Boltanskiego i Thévenota zauważyć przynajmniej dwa miejsca zakorzenienia. 

Jest to filozofia polityczna (traktowana w sposób ahistoryczny), oraz sytuacja mająca 

komponent materialny371. Ich koncepcja istotnie może zdawać się nadmiernie „płynna” ze 

względu na przypisanie dużej wagi do umiejętności działających aktorów. Nie jest choćby w 

„On Justification” przekonywająco podkreślony sposób, w jaki nabyte wcześniej kompetencje 

wpływają na możliwość manipulacji definicją sytuacji oraz przypisywania wartości ludziom i 

rzeczom, co można by było zaczerpnąć od Bourdieu. Jak pisze Robin Celikates,  

„perspektywa socjologii krytycznej nie wydaje się uwzględniać społecznych 

warunków wykonywania i powstawania formacji refleksyjnych oraz krytycznych 

umiejętności, na których się opiera. (…) Nie zaprzecza, że aktorzy nabywają i 

wykorzystują swoje umiejętności w danym społecznym kontekście i zawsze 

poddane są determinującym warunkom społecznym. Jednak, ze względu na swoją 

‘sytuacyjną’ orientację, podejście to ma tendencję do redukowania tych 

okoliczności i warunków wyłącznie do zasobów, wykorzystywanych przez 

                                                           
370 A. Honneth, Dissolution of the Social: On the Social Theory of Luc Boltanski and Laurent Thévenot. 
Constellations 17 (3) 2000, s. 388. 
371 Co jest do pewnego stopnia analogiczne do rozróżnienia pomiędzy rzeczywistością a światem w późniejszych 
pracach Boltanskiego – zob. L. Boltanski, A Journey Through French-Style Critique. W: P. du Gay, G. Morgan 
(red.) New Spirits of Capitalism? Crises, Justifications, and Dynamics. Oxford: Oxford University Press 2014, s. 
49. 
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aktorów, nie analizuje zaś tych kontekstów jako strukturalnych ograniczeń 

umiejętności refleksyjnych i praktyk krytycznych.”372 

Boltanski i Thévenot opierają umieszczone w „On Justification” analizy na dwóch 

podstawach: klasycznych (jak to określają – kanonicznych) dziełach filozofii politycznej oraz 

publikacjach poradnikowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami. Drugi typ źródeł miał 

być w założeniu odbiciem praktycznych sytuacji, z którymi muszą radzić sobie ludzie w 

codziennym życiu, zwłaszcza w sytuacjach niepewności. Celem tego było pokazanie, że 

„ograniczenia odnoszące się do konstruowania porządku pomiędzy ludźmi są 

związane zarówno z filozofiami politycznymi, jak i osobami starającymi się 

osiągnąć zgodę na poziomie praktycznym, oraz, że abstrakcyjne i systemowe 

rozwiązania proponowane przez te pierwsze korespondują z rozwiązaniami 

przyjmowanymi przez te drugie.”373  

Jest to jednocześnie uzasadnieniem podtytułu książki, czyli „ekonomii wartości”. Jej autorzy 

mieli przede wszystkim na celu uzyskanie w ten sposób możliwości stwierdzenia 

generalizacji od partykularnych przypadków do ogólnych wartości społecznych, które według 

nich decydują o powodzeniu aktorów w krytycznych sytuacjach. Inaczej mówiąc, według 

nich w każdej sytuacji konfliktu lub dysputy, charakteryzowanej przez niepewność co do 

wartości ludzi i przedmiotów, można znaleźć nie tylko praktyczne zabiegi aktorów, lecz także 

ogólne wartości moralne, mobilizowane i przywoływane w celu jej rozstrzygnięcia. Jest to 

więc próba nawiązania relacji pomiędzy szczegółem pojedynczej sytuacji, a nawet praktyki, a 

ogólnymi ideami, służącymi za podstawę uzasadnień. Relacja ta ma jednocześnie charakter 

zwrotny, co sprawia, że przywołanie uzasadnienia wpływa również na to, jaki porządek 

wartości (order of worth) ustali się wśród zaangażowanych w nią aktorów i obiektów. 

Według Boltanskiego i Thévenota, istnieje sześć głównych modeli uzasadnienia, które 

ustalają oni po analizie prac z dziedziny filozofii politycznej oraz literatury poradnikowej. 

Każdy z tych modeli, zwanych ustrojem (polity)374, opiera się na innych zasadach (treściach) 

                                                           
372 R. Celikates, Systematic Misrecognition and the Practice of Critique: Bourdieu, Boltanski and the Role of 
Critical Theory. W: M. Bankowsky, A. Le Goff (red.), Recognition Theory and Contemporary French Moral and 
Political Philosophy. Manchester: Manchester University Press 2012, s. 168. 
373 L. Boltanski, L. Thévenot, On Justification, s. 65. 
374 To, co na polski tłumaczę jako ustrój, w angielskich tłumaczeniach pojawiało się zarówno jako polity, jak i 
city. We francuskim oryginale ustrój (oznaczający także porządek wartości – ordeur de la grandeur) określany 
jest stale jako cité. Przełożenie tego na polski jako miasto byłoby jednak niewłaściwe, zwłaszcza ze względu na 
komplikacje związane z ogólnym kontekstem niniejszej pracy (miasto, przestrzeń). Ustrój należy jednak 
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używanych do formułowania uzasadnień, są one jednak współmierne jeśli chodzi o reguły 

funkcjonowania (czyli gramatykę tworzenia uzasadnień). Określone zostały także założenia, 

które odnoszą się do stworzonego modelu i które są warunkami sine qua non jego 

funkcjonowania375. Po pierwsze, członkowie ustroju dzielą ze sobą bycie ludźmi (principle of 

common humanity). Drugie założenie mówi o różnicowaniu członków (principle of 

differentiation), co sprawia, że można im przypisać różny stan (decydujący również w dużym 

stopniu o ich pozycji; może to być posiadanie, lub nie, jakiejś właściwości/umiejętności). 

Wynika z tego trzecie założenie, przypisujące członkom ustroju podstawową godność 

(dignity), co umożliwia im równoważną możliwość osiągania danego stanu. Po czwarte, 

istnieje porządek (order), ustalany w efekcie dysput (konfliktów) oraz decydujący o 

przyznaniu jednostkom określonego stanu w jego obrębie. Po piąte, różnicowanie 

przypisanych stanów odbywa się także na zasadzie inwestycji (investment formula), która 

powoduje, że osiągnięcie wyższego stanu w ustalonym porządku wiąże się z poniesieniem 

kosztu lub wyrzeczenia. Po szóste, istnieje wspólne dobro (common good), dzięki któremu 

można mówić, że osiągnięcie wyższego stanu jest korzystne nie tylko dla jednostek go 

osiągających, lecz także dla ustroju jako całości. To ostatnie założenie sprawia również, że 

możliwe jest przejście do wyższych form generalizacji, ponieważ to właśnie dzięki istnieniu 

uznanego wspólnego dobra (wspólnej korzyści) możliwe jest ukonstytuowanie się danego 

ustroju oraz – w jego ramach – klasyfikacji różnych stanów i porządków wartości. 

Sześć wyróżnionych modeli uzasadnienia, tworzy oddzielne ustrojowe formy wartości. 

Analizowane na przykładzie praktycznych podręcznikowych zaleceń światy podtrzymują i są 

podtrzymywane przez ustroje: natchnienia (inspired), domowy (domestic), sławy (fame), 

obywatelski (civic), rynkowy (market) oraz industrialny (industrial)376. 

Pierwszy z nich opiera się na indywidualnym natchnieniu i możliwości inspirowania innych. 

Jest on w istocie niewyrażalny (niekomunikowalny), powoduje ekscytację i podkreśla 

emocjonalność. Liczy się w nim przede wszystkim niewytłumaczalna chęć kreatywnego 

                                                                                                                                                                                     
rozumieć szerzej, niż tylko jako ustrój polityczny i w odniesieniu zarówno do jego wewnętrznej ekonomii, jak i 
specyficznych wartości, które stwarza. Z tego też względu nieadekwatne wydaje mi się zaproponowane przez 
Karola Templewicza tłumaczenie tego terminu jako wspólnota – zob. K. Templewicz, De la justification: Nowe 
spojrzenie na społeczeństwo? W: M. Gdula, L. M. Nijakowski (red.), Oprogramowanie rzeczywistości społecznej. 
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2014, s. 235 – 264.  Na marginesie, znacznie mniej problemów 
sprawia pojecie świat (fr. monde, ang. world). 
375 L. Boltanski, L. Thévenot, On Justification, s. 74 – 77. 
376 Opisuję je w bardzo skrótowy i uproszczony sposób, pełny opis – zob. L. Boltanski, L. Thévenot, On 
Justification, s. 159 – 211. Trzeba też zwrócić uwagę, że w tym fragmencie ich książki wymienione ustroje są 
nazywane w odniesieniu do rzeczywistych działań aktorów jako światy (worlds).  
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tworzenia, wymykania się ustalonym wzorom i sposobom postępowania, ryzykowność. 

Osobami, które mogą uzyskiwać wyższy stan w ramach ustroju natchnienia są niepowtarzalni 

geniusze, których wiedzie intuicja. 

Ustrój domowy akcentuje przede wszystkim tradycję i wartości przez nią przekazywane. 

Liczy się w nim hierarchia i ustalone stosunki podległości, ale także dobra wola, zaufanie i 

wiarygodność. Stan określa się w odniesieniu do umiejętności powtarzania nawyków, 

podporządkowania regułom w naturalny sposób oraz indywidualnym przymiotom charakteru. 

Ustrój sławy związany jest ściśle z publicznością (rozumianą zarówno jako bycie osobą 

publiczną, jak i grupą odbiorców). Pożądana jest dobra reputacja, okazywanie sukcesu oraz 

otrzymywanie uwagi od innych. Liczy się bycie rozpoznawalnym oraz odkrywanie własnej 

osoby. 

Ustrój obywatelski opiera się przede wszystkim na uznaniu istotności grupy lub zbiorowości. 

Rządzą nim demokratyczne reguły, na przykład przedstawicielstwo, legalność działań, 

oficjalność, autoryzacja. Liczą się w nim głównie przymioty utożsamiane z prawami 

obywatelskimi, jak choćby partycypacja w grupowym podejmowaniu decyzji. 

Ustrój rynkowy (którego nie należy odnosić w tym ujęciu wyłącznie do relacji 

ekonomicznych) opiera się na rywalizacji, zaś rozróżnienie stanu wartości ma za podstawę 

wynagrodzenie czy monetarną wartość pracy danej osoby. Liczy się w nim pożądanie (i 

posiadanie) rzeczy materialnych, czyli stopień zamożności, osiągany dzięki korzystaniu z 

nadarzających się okazji jego zwiększenia, ale także otwartości na nie oraz dzięki 

emocjonalnemu dystansowi. 

Ustrój industrialny najbliższy jest przedmiotom materialnym (symbolizowanym przez 

maszyny) i ich działaniu. Opiera się na bezproblemowym i wydajnym funkcjonowaniu, 

dobrych osiągach, niezawodności i operacyjności. Liczy się w nim praca i energia, której 

wynikiem jest postęp oraz dynamiczne działanie. 

Do analizy światów, opartych na wyszczególnionych przez Boltanskiego i Thévenota 

ustrojach, dołączone zostały aspekty, które sprawiają, że są one opisem konkretnych sytuacji. 

Chodzi wprost o to, iż same związane z filozofią polityczną modele pozostają w sferze 

wartości i pryncypiów i aby mogły być uznane za funkcjonalne społecznie, muszą odnosić się 

do praktyki, na przykład w sytuacjach spornych. Ponadto, sam model ustrojów nie mógłby 

posłużyć do opisu tego, w jaki sposób stany wartości nadawane są poszczególnym aktorom 
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uczestniczącym w danej sytuacji. W opisie światów chodzi zatem o pokazanie relacji, jaka 

istnieje pomiędzy wywiedzionymi z filozofii politycznej ideami, które służą za podstawę 

uzasadnień, a tym, co dzieje się na poziomie praktyki, kiedy uzasadnienia są mobilizowane i 

używane do nadawania hierarchii społecznej w odwołaniu do ogólnych uzasadnień. Korekta 

modelu ustrojów ze strony praktyki polega na wprowadzeniu komplikacji, które wynikają 

choćby z tego, iż nie da się na stałe przypisać danego stanu do osoby, nawet w ramach 

jednego ustroju. W praktyce analizowane stany są zmienne, najczęściej ich redefinicja 

odbywa się na zasadzie testu wartości (test of worth). Koncepcja testu377, która jest jedną z 

centralnych w „On Justification”, odnosi się do „procedur umożliwiających redukcję 

niepewności sytuacji poprzez osiągnięcie zgody co do kwalifikacji związanych z nią bytów”; 

test „obejmuje zarówno ocenę według moralnego standardu, jak też standardu prawdy”378. Co 

ważne w niniejszym kontekście, są one ściśle związane z przedmiotami, które mają wpływ na 

sytuację (a nawet pojawienie się sporu), jak też mogą być używane w celu porównania z 

innymi – z jednej strony stabilizują one wartość, a z drugiej narzucają ramy możliwych 

waloryzacji. Testy nie zależą więc tylko od indywidualnego wyboru, nie powstają w 

warunkach całkowicie płynnej rzeczywistości społecznej, którą da się dowolnie kształtować, 

nie są też pustymi rytuałami czy ceremoniami, lecz ze względu na swoją substancjalną i 

materialną stabilizację „konsolidują daną rzeczywistość i dostarczają [jej] dowodów.”379 

Można już w tym miejscu wskazać, że taka charakterystyka jest użyteczna do analizy 

społecznej przestrzeni, ponieważ w szczególny sposób podkreśla istotność podwójnej roli, 

jaką ta spełnia – jest to jednocześnie rodzaj zasobu, którego ludzie mogą używać w sytuacjach 

spornych, ale też rodzaj ramy sytuacji, która sprawia, że spory i konflikty oraz ich 

rozstrzygnięcia nie są całkowicie dowolne. Ponadto, właśnie ze względu na te właściwości, 

istnieje w przestrzeni zasadnicza niepewność (oraz wewnętrzna arbitralność) co do jej 

dalszego rozwoju oraz tego, przez kogo będzie wykorzystana czy jak funkcjonalnie wpłynie 

na kształtowanie się kolejnych konfliktów, a także, czy pozwoli na ustalenie warunków 

koniecznych do przeprowadzenia i uznania testu. 

                                                           
377 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że kategoria ta została przez omawianych tu autorów przysposobiona 
od Latoura, który rozumie ją raczej jako próbę, pisząc: „Są tylko próby [trials] siły, albo słabości. Prościej – są 
tylko próby. To jest mój punkt wyjścia: czasownik ‘próbować’.” -  B. Latour, Pasteurization of France. Tłum. A. 
Sheridan, J. Law. Cambridge MA, London: Harvard University Press 1998, s. 158. Jest to istotne, ponieważ test 
może być rozumiany – jak to jest w „The New Spirit of Capitalism” – dokładnie jako próba sił, a nie tylko test 
rzeczywistości. 
378 L. Boltanski, L. Thévenot, On Justification, s. 360. 
379 Tamże, s. 132. 
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W kontekście sytuacji, dysput i testów warto jeszcze pokrótce wspomnieć elementy, które 

Boltanski i Thévenot wyszczególniają jako schemat analizy opisywanych przez siebie 

światów380. Co zrozumiałe, częściowo są one zbieżne z tym, co charakteryzowało ustroje. 

Przede wszystkim zatem, jest to „wyższa wspólna zasada” (higher common principle), która 

umożliwia porównywanie i generalizację w odniesieniu zarówno do ludzi, jak i obiektów oraz 

determinację ich znaczenia. Po drugie, istotny jest stan wartości (state of worthiness), którego 

definicja wpływa na to, jak waloryzowane są różne stany. Po trzecie, światy charakteryzuje 

ludzka godność, wspólna dla wszystkich ludzi i związana z tym, iż w różnych światach 

występuje odwołanie do jakiegoś rodzaju cechy przynależnej ludziom. Po czwarte, dla 

każdego ze światów można ustalić jakąś właściwą dla niego listę podmiotów, które się w nim 

zawierają. Po piąte – co chciałbym szczególnie podkreślić – poza podmiotami, listę można 

sporządzić również dla obiektów i układów (arrangements), które mają znaczenie głównie ze 

względu na to, że obiektywizują wartość zaangażowanych osób: „wszystkie obiekty mogą 

być traktowane jako sidła lub mechanizmy wartości, czy są to reguły, dyplomy, kody, 

narzędzia, budynki, maszyny, czy też cokolwiek innego”381. Po szóste, ważna jest formuła 

inwestycji, która decyduje o (nie)równowadze dostępu aktorów do różnych stanów. Po 

siódme, relacja wartości (relation of worth) odnosi się do relacji porządku pomiędzy stanami 

wartości i jako taka pozwala zdać sprawę także z niedoskonałości (deficiency) w obrębie 

wspólnego dobra. Po ósme, liczą się naturalne relacje pomiędzy bytami, które zapewniają 

harmonię w obrębie ustroju (wyrażają się one np. poprzez charakterystyczne dyskursywne 

sformułowania). Po dziewiąte, światy charakteryzują harmonijne figury naturalnego 

porządku, które ujawniają się poprzez harmonijną dystrybucję stanów wartości (gdy sprawdza 

się formuła inwestycji – wniesiony wkład i wysiłek opłacają się uzyskaniem większej 

wartości). Po dziesiąte, istnieją modelowe testy w obrębie danego świata, który jest 

„sprawny”. Po jedenaste, dla każdego świata istnieje odmienny sposób ekspresji uzasadnienia, 

zależny także od wspólnej wyższej zasady. Po dwunaste, w obrębie danego świata da się 

określić specyficzną formę prezentowania dowodów. Po trzynaste, możliwy jest upadek 

świata (w danej sytuacji), związany ze stanem niedoskonałości, wskazujący także na wartość 

pochodzącą z innego świata. Wszystkie te twierdzenia i dookreślenia wskazują na faktycznie 

wysoce sformalizowany charakter praktycznych sytuacji w odniesieniu do stanowiących 

zasoby uzasadnienia ustrojów. Da się to analogicznie odnieść do różnicy pomiędzy 

                                                           
380 Tamże, s. 140 – 144. 
381 Tamże, s. 142. 
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ideologiczną praktyką a tradycyjnie rozumianą ideologią, z których ta pierwsza bierze 

bezpośrednio udział w produkcji przestrzeni. 

Boltanski i Thévenot określili dodatkowo jeszcze dwa warunki, które sprawiają, że możliwe 

jest działanie aktorów w obrębie światów oraz odwołanie do ustroju382. Jest to zmysł moralny 

(moral sense) oraz zmysł tego, co naturalne (sense of what is natural). Ten pierwszy zakłada, 

że ludzie wiedzą, iż mają do czynienia z innymi istotami ludzkimi, a także, że istnieje dla nich 

ogólna zasada wartości, która odnosi się do nawiązywania relacji. Ten drugi związany jest z 

możliwością rozpoznania (i rozpoznania się w) sytuacji oraz określenia tego, co do niej nie 

przynależy, a co może być do niej włączone w celu uzyskania zgody. Chodzi tu o zasadniczą 

możliwość nawiązywania zewnętrznych relacji, bez której światy stanowiłyby zamknięte i 

nieprzekraczalne układy.  

Wspomniana już wcześniej zasadnicza różnica, którą prezentują Boltanski i Thévenot w 

odniesieniu do Bourdieu, jak też zmiana perspektywy polega na stwierdzeniu, że choć istnieją 

funkcjonujące dobrze światy, które z zasady zawierają w sobie ludzi i określają ich działania 

(oraz zwrotnie są przez nich podtrzymywane), to jednocześnie ludzie w swoim codziennym 

życiu mogą znajdować się w obrębie kilku światów albo mogą przez nie przechodzić. Wynika 

też z tego, że muszą mieć nie tylko możliwość, ale też umiejętność takiego przechodzenia 

pomiędzy jednym światem a drugim, a w związku z tym także owe ustabilizowane i określone 

światy (i poniekąd ustroje) nie są „czyste”, oczywiste, (za)dane. Momenty, w których 

dochodzi do konfliktu, dające się określić ogólnie jako sytuacje, są nader częste. Według 

mnie, jest tak dlatego w dużej mierze ze względu na przestrzeń i przestrzenność, która po 

pierwsze bierze udział w ustaleniu pozycji krytycznej, a jednak – po drugie – nie jest 

całkowicie dowolna, ponieważ wynika z poczucia tego, co w danym czasie i miejscu 

właściwe, pożądane, „naturalne”, w związku z czym jest zasobem konstruowania krytyki 

(zawsze ograniczonym, zakorzenionym i zlokalizowanym). Boltanski i Thévenot mieli na 

celu pokazanie tego, jak światy i sytuacje „trzymają się razem” (hold together), a nie jak 

działa społeczna przestrzenność, jednak niektóre z opisanych przez nich reguł dają się odnieść 

także do praktyk przestrzennych oraz związanych z nimi ideologii, stanowiąc jednocześnie 

właściwą korektę do dość uproszczonego ogólnego modelu, jaki można by zaczerpnąć od 

Bourdieu. Wrócę do tych kwestii w dalszej części rozdziału; teraz postaram się wskazać, 

dlaczego konieczne jest wzięcie ich pod uwagę przy opisie procesu produkcji przestrzeni. 

                                                           
382 Tamże, s.145 – 146. 
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OBIEKTY W SYTUACJACH 

Jak piszą Boltanski i Thévenot, 

„możemy przyporządkować światy tylko do układów obiektów, które kwalifikują 

różne sytuacje, w których ludzie działają, kiedy nadają wartość [value] tymże 

obiektom. (…) W zróżnicowanym społeczeństwie, każda osoba regularnie musi 

konfrontować się z sytuacjami wynikłymi z różnych światów, musi rozpoznawać 

takie sytuacje oraz mieć sprawność dostosowania do nich.”383  

Analogiczne stwierdzenie można sformułować w stosunku do przestrzeni, która oczywiście 

jest z jednej strony uprzednio dana aktorom społecznym, lecz jednocześnie jest 

niejednorodna, stanowi zbiór światów (określonych zarówno społecznie, jak i materialnie) 

oraz wymaga pewnych umiejętności nie tylko poruszania się w niej, lecz także jej 

wykorzystania czy modyfikacji. Nie twierdzę, że model ustrojów-światów da się wprost 

przełożyć na opis istniejących relacji przestrzennych. Daje on jednak możliwość, poprzez 

podkreślenie reguł (jako swoistej gramatyki) działania ludzi w różnych sytuacjach, 

dostrzeżenia zarówno istnienia zewnętrznego środowiska, w tym środowiska obiektów 

materialnych, jak i konieczności posiadania przez ludzi kompetencji niezbędnych do 

funkcjonowania w przestrzeni, który w kontekście krytyki nie byłby tylko nadzieją na 

tworzenie „momentów” rewolucyjnej zmiany (Lefebvre) czy smutnym stwierdzeniem 

systemowej społeczno-przestrzennej reprodukcji (Bourdieu). Sformułowana przez 

Boltanskiego i Thévenota socjologia krytyki stosuje się nie tylko do jej pierwotnego 

założenia, czyli analizy sporów i dysput oraz związanej z nimi wewnętrznej charakterystyki 

krytyczności, lecz daje się rozciągnąć na myślenie krytyczne w ogóle. Rozciągnięcie to ma 

zaś przynajmniej trzy aspekty: przydaje krytyczną zdolność aktorom w codziennym 

społecznym działaniu, łączy możliwości krytyki z układami społeczno-materialnymi oraz 

oznacza, iż krytyka jest inherentną i konieczną częścią życia społecznego, nie jest zaś do niej 

niezbędne osiągnięcie zewnętrznej pozycji, z której dałaby się ona prowadzić. Pozycja 

zewnętrzna może być zaś zdefiniowana w ograniczonym zakresie: nie w stosunku do 

społeczeństwa w ogóle, lecz do danego obszaru – fragmentu przestrzeni (społecznej). Jak 

piszą Boltanski i Thévenot, ich zamiarem było  

                                                           
383 Tamże, s. 216. 
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„zachowanie niepewności co do działań ludzi, niepewności, która musi mieć 

miejsce (…) w modelu usiłującym zdać sprawę z ludzkich zachowań. Choć zakres 

manewru jest ściśle ograniczony przez zaaranżowanie sytuacji (…) model zawiera 

możliwość krytyki, której nie uwzględniają konstrukcje teorii deterministycznych 

[w tym teoria Bourdieu – przyp. K.K.].”384 

Samo pojecie sytuacji, tak jak określone zostało przez opisywanych tu autorów, może być 

uznane za wyjątkowo przydatne w badaniu przestrzeni, zwłaszcza na poziomie praktyk, które 

ją wytwarzają. Jest ono przede wszystkim próbą usytuowania aktorów społecznych i ich 

działań w dwóch głównych perspektywach. Sytuacja objawia dwa poziomy, w jakich 

funkcjonują aktorzy, czyli ogólny (generalny) poziom ustroju oraz szczegółowy (przyziemny, 

pragmatyczny) poziom świata. Praktyki społeczne w danej sytuacji są sposobem ich łączenia 

poprzez artykulację uzasadnień, które choć wynikają z partykularnego, sytuacyjnego układu 

(np. stwierdzenia niesprawiedliwości), odwołują się do i czerpią ze zbioru ogólnych 

uzasadnień moralnych. Kluczowe są w tym umiejętności aktorów, którzy nie tylko potrafią 

stwierdzić naruszenie w miarę sprawnie funkcjonującego świata, lecz także – co stanowi 

sformułowanie krytyki – odnieść się do znanych sobie i opartych na uznaniu moralności 

stwierdzeń „tego, jak powinno być”. Według Boltanskiego i Thévenota uzasadnienia w 

ramach konfliktów mają szczególnie skomplikowaną naturę w przypadku pojawienia się 

uzasadnień jednego ustroju w innym (stanowi to komplikację testów oraz konieczność ich 

oczyszczenia, aby były uznane za prawomocne i doprowadziły do wyjścia z konfliktu). 

Pierwszą „ludzką” perspektywę uzupełnia twierdzenie, iż sytuacja zawiera nie tylko działania 

aktorów ludzkich, lecz jest z zasady układem różnych elementów. Określenie sytuacji opiera 

się zazwyczaj na materialności, gdyż  

„aby zapewnić prawidłowy rozwój sytuacji, nie można całkowicie polegać na 

osobach, ponieważ mają one możliwość zmieniania swojej natury i przynależenia 

do różnych światów. Trzeba zatem ustanowić układ obiektów naturalnych, który 

umożliwia ustabilizowanie osób poprzez przyłączenie ich do świata sytuacji.”385  

Jak piszą, taka stabilizacja jest szczególnie istotna w warunkach, gdy przedmioty mogłyby 

zakłócić w istotny sposób uzasadnianie, ale także gdy uzasadnianie wiąże się z ogólniejszą, 

pozasytuacyjną legitymizacją. Materialne dookreślenie, wynikające z pragnienia 

                                                           
384 Tamże. 
385 Tamże, s. 229. 
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bezproblemowej stabilizacji sytuacji społecznej da się odnaleźć choćby w przypadku 

przywołanych wcześniej instytucji totalnych. Można jednak stwierdzić, że odnosi się to także 

do przedmiotów postsocjalistycznych, które mają świadczyć o legitymacji nowych relacji 

przestrzennych. Oczywiście, biorąc pod uwagę zasadniczą niepewność oraz relacyjność 

procesów społeczno-przestrzennych, stabilizacja nigdy nie jest całkowita, na jej podstawie zaś 

tworzą się nowe relacje i sytuacje, także konfliktowe. Materialne i przestrzenne dookreślanie 

sytuacji jest więc zasadniczo działaniem związanym z tworzeniem społecznego świata – im 

bardziej sytuacja jest nieustabilizowana, tym większych zabiegów, pracy i nakładów wymaga 

jej definiowanie. Jednocześnie jednak – i jest to moment ideologiczny par excellence – 

największą skuteczność zachowują sytuacje, które nie wymagają testowania, które „trzymają 

się razem”, nie wywołują konfliktów, są zrozumiałe i czytelne dla wszystkich same przez się. 

Jak jednak twierdzą Boltanski i Thévenot, pomimo istnienia formuł kompromisów 

(compromise formulas) oraz innych sposobów radzenia sobie z niepewnością (np. poprzez 

relatywizację), ich socjologia krytyki pokazuje, że operacje krytyczne są nieodłączną częścią 

funkcjonowania społeczeństwa, opierają się ponadto nie tylko na pozycjach moralnych 

(nazywając to klasycznie – rozpoznanych i skodyfikowanych ideologiach), lecz także na 

przedmiotach materialnych, które są w dużym stopniu odpowiedzialne za układ i przebieg 

sytuacji. 

Jeśli jednak zarysowane powyżej podejście socjologiczne jest tak komplementarne i pozwala 

na ujęcie działań aktorów społecznych w przestrzeni, to czy można poprzestać na jego 

zastosowaniu do badania przestrzeni? Poniekąd tak, ponieważ można wyobrazić sobie 

przystosowanie tego modelu „ekonomii wartości” do analizy ukierunkowanej na badania 

konfliktów w przestrzeni, a także prób uzasadniania pozycji wewnątrz niej. Podobnie, 

przywołując przykład postsocjalistycznych obiektów, pozwala on na dookreślenie tego, iż nie 

są one „z natury” postsocjalistyczne, lecz jedynie w relacjach z innymi przedmiotami i 

osobami – jeśli nada im się taką wartość, uzyskują możliwość oddziaływania na zasadzie 

stabilizacji i uzasadnienia poszczególnych sytuacji. Mogą być także pojmowane jako zasoby 

krytyczne (do przeprowadzania operacji krytycznych, co widoczne jest choćby w 

wykorzystaniu dawnych osiedli mieszkaniowych i ich projektów w kontraście do budowli 

powstających w okresie kapitalizmu), czyli służące do formułowania roszczeń. Jednocześnie 

jednak samo uprzestrzennienie koncepcji Boltanskiego i Thévenota nie wystarczy. W ich 

koncepcji krytyki przedstawionej w „On Justification” to, co najbardziej wartościowe, czyli 

podkreślenie wewnętrznych warunków jej powstawania, a także powrót do uzasadnień 
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opartych na wartości (worth) oraz zagadnień moralnych (w odróżnieniu od czystych 

interesów) jest jednocześnie najbardziej problematyczne. Poza tym (co widać nawet w 

używanej terminologii, np. zastąpieniu „praktyk” „działaniami”), słusznie wprowadzając 

elementy różnych kompetencji ludzi do opisu procesów społecznych, w tym krytyki, czyni 

ona to zbyt zdecydowanie, pozostawiając niejako na boku zagadnienia związane ze 

społeczno-przestrzenną determinacją. To, co określiłem jako przemoc przestrzenna, można by 

ująć w ramach tego modelu chyba tylko w kontekście kształtowania sytuacji. Z 

przestrzenności wynika więc zarzut częściowego ignorowania, albo raczej – przeniesienia na 

niższy poziom – kwestii władzy i dominacji.  

Korektą tego ze strony przestrzeni (i w związku z poprzednimi rozdziałami niniejszej pracy) 

byłoby stwierdzenie, iż to, co Boltanski i Thévenot nazywają wyższą wspólną zasadą jest 

sama przestrzeń. Dopiero jako taka jest ona podstawowym warunkiem współistnienia 

zróżnicowanych sił, układów i uzasadnień, których moralne działanie opiera się niekoniecznie 

na poczuciu naturalnego stanu moralnego czy sprawiedliwości nadanych wartości w obrębie 

jakiegoś ustroju-świata, lecz na samym ideologicznym oddziaływaniu społecznej 

przestrzenności. Byłby to więc nieco autoreferencyjny ruch uwzględniający zarówno 

rozszerzenie istotności procesu produkcji przestrzeni dla formowania pozycji krytycznych, 

jak też odnoszący się do wielości zróżnicowanych praktyk społecznych. W rezultacie, po 

pierwsze można mówić o współistniejących różnych podejściach, a po drugie zidentyfikować 

da się – poprzez praktykę – ideologiczną relację społeczno-przestrzenną w ramach samych 

sytuacji, co jest generalizacją innego rodzaju. Nie chodzi tu o stwierdzenie istnienia poziomu 

ogólnej ideologiczności (tak jak istnieć by miał wywiedziony z filozofii politycznych poziom 

ustrojów), w którym istnieją różne ideologie (konkretne światy) – byłby to zasadniczo powrót 

do nieco idealistycznego podejścia zakładającego przekładalność, na zasadzie przywołania, 

artykulacji, roszczenia, uzasadnienia, ogólnych (choć samych w sobie skomplikowanych) idei 

na konkretne działania oraz powstawanie światów. Rzecz w tym, że ideologiczna praktyka, 

także w ramach poszczególnych sytuacji, jest relacją pomiędzy poziomem ogólnym i 

szczegółowym, a raczej – przy uwzględnieniu przestrzeni – pozwala (lub nie) na nawiązanie 

takiej relacji. 

Niedoskonałość i ograniczenia modelu uzasadnienia z „On Justification” stwierdzili zresztą 

sami jego autorzy, których dalsze prace teoretyczne stanowią zasadnicze od niego odejście, 

choć w nieco odmiennych kierunkach. Nie da się jednak zaprzeczyć, że książka ta stanowi 

wciąż widoczny punkt wyjścia dla ich dalszych prac. Opieram się dalej na teorii społecznej 
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Boltanskiego nie z powodu, aby prace Thévenota nie dały się wykorzystać do analizy 

przestrzeni. Przeciwnie, przykładowo w ciągle opracowywanej przez niego teorii reżimów 

pragmatycznych386 nawet bardziej niż wcześniej akcentuje on rolę przestrzeni i przedmiotów 

materialnych. Jednak to Boltanski zdaje się być użyteczniejszy, ponieważ usiłuje on wypełnić 

luki w pragmatycznym modelu socjologii krytyki i poniekąd połączyć go z socjologią 

krytyczną. Jak on sam to określa, 

„konceptualny horyzont mojej pracy odzwierciedla projekt, którego zapewne 

nigdy nie będę w stanie zrealizować, mianowicie rozwój modelu teoretycznego, 

który integrowałby francuską socjologię krytyczną, dla mnie – jako wieloletniego 

asystenta Bourdieu – będącą kluczowym źródłem inspiracji, oraz tak zwaną 

pragmatyczną socjologię krytyki, rozwijaną przeze mnie i moich 

współpracowników od lat 80. Dogmatyzacji teorii w naukach społecznych 

powinno się unikać.”387 

Jak skomplikowane jest to zadanie pokazuje Thomas Bénatouïl, próbując nakreślić nie tyle 

możliwe ich połączenie, co raczej wyznaczyć „strefy wymiany” (trading zones) pomiędzy 

nieporównywalnymi perspektywami388. Według niego najbardziej uzasadnione byłoby 

podejście, które pozwalałoby na spojrzenie ze strony socjologii krytycznej na socjologię 

krytyki i odwrotnie. Pozwoliłoby to choćby na uznanie, że sama socjologia krytyczna stanowi 

nie tyle jakieś ogólne podejście do spraw społecznych, co jeden z możliwych rodzajów 

analizy społeczeństwa. To z kolei pomogłoby w określeniu granic społecznej krytyki oraz 

możliwości jej wytwarzania. Jest to zresztą jeden z powodów, dla którego również w 

kontekście przestrzeni konieczna jest dodatkowa perspektywa, poza tymi, które 

zrekonstruowałem w przypadku Lefebvre’a i Bourdieu. Z drugiej strony, socjologia krytyczna 

w szczególny sposób uzmysławia, że sama umiejętność krytyczna jest już wcześniej 

społecznie wytworzona i ograniczona. Bénatouïl zwraca uwagę, że dopiero uwzględniając 

szersze spojrzenie socjologii krytycznej można odkryć na przykład historyczno-społeczne 

procesy tworzenia ustrojów i porządków uzasadnień (np. pytanie, które w „On Justification” 
                                                           
386Zob. np. L. Thévenot, Pragmatic Regimes Governing the Engagement with the World. W: T. Schatzki, K. Knorr 
Cetina, E. von Savigny (red.), The Practice Turn in Contemporary Theory. London, New York: Routledge 2001, s. 
64 – 82; Tegoż, Power and Oppression From the Perspective of Engagements: a Comparison with Bourdieu’s and 
Dewey’s Critical Approaches to Practical Activities. Irish Journal of Sociology 19(1) 2011, s. 35 – 67. 
387 L. Boltanski, A. Honneth, R. Celikates, Sociology of Critique or Critical Theory? Luc Boltanski and Axel Honneth 
in Conversation with Robin Celikates. W: S. Susen, B. S. Turner (red.), The Spirit of Luc Boltanski. Essays on the 
‘Pragmatic Sociology of Critique’. London, New York, Delhi: Anthem Press 2014, s. 562. 
388 T. Bénatouïl, A Tale of Two Sociologies: The Critical and the Pragmatic Stance in Contemporary French 
Sociology. European Journal of Social Theory 2(3) 1999, s. 379 – 396. 
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pozostało niemal całkowicie na boku dotyczy genezy i przyczyn rozpowszechnienia danych 

typów uzasadnień w różnych okresach historycznych). Można dopowiedzieć już konkretnie w 

odwołaniu do Bourdieu, że w określonych sytuacjach i biorących w nich udział układach 

(ludzi i przedmiotów) duże znaczenie będzie miał nie tylko sytuacyjny kontekst oraz dostępne 

rodzaje uzasadnień, ale także uprzednio uformowane relacje oparte na habitusach. Sama 

definicja sytuacji, nie będzie nigdy „naturalna” i „neutralna”; pamiętać należy, że 

podstawową formą dominacji i symbolicznej przemocy jest samo definiowanie rzeczywistości 

społecznej. Oczywiście, aktorzy nie są tak ograniczeni przez pole i swój habitus, jak widzi to 

Bourdieu, a raczej – nie tylko przez te dwie rzeczy, lecz zależą także od 

lokalnych/zlokalizowanych warunków. Ich postępowania, choć nie można nazwać świadomą 

strategią, nie wystarczy jednak określić jako działania, ale raczej jako praktykę. Po raz 

kolejny zaś, skonkretyzowaniem i jednocześnie skomplikowaniem przestrzennego myślenia 

Bourdieu jest wywiedzione od Boltanskiego i Thévenota przekonanie, że „uwaga, jaką ludzie 

poświęcają rzeczom [materialnym] wynika dokładnie z podkreślenia ludzkiego działania i 

kwalifikacji” 389. Jest tak dlatego, iż „obiekty mogą być kwalifikowane i manipulowane na 

rozmaite sposoby, a ich użycia zależą do pewnego stopnia od nich samych i nie są 

arbitralne”390. Inaczej mówiąc, na poziomie analizy pragmatycznej, rzeczy materialne (i 

przestrzeń) nie mogą być traktowane wyłącznie jako obiekty kulturowe, którym nadaje się 

wartość, ale także jako ważne składniki sytuacji, w której odbywa się praktyka społeczna. 

 

BEZSTRONNOŚĆ JAKO UMIEJĘTNOŚĆ 

Znaczącym rozwinięciem pragmatycznej socjologii krytyki jest „Love and Justice as 

Competences” Boltanskiego. Peter Wagner twierdzi, że o ile Thévenot zdecydował się na 

rozwój teorii „w dół” (tj. w stronę mikro-analizy ludzkiego działania oraz znaczenia reżimów 

familiarności), tak Boltanski we wspomnianej książce rozszerzył ją „na boki”, włączając do 

badań działania inne, niż oparte na konflikcie391. Opiera się to na podstawowym stwierdzeniu, 

iż w świecie społecznym ma się do czynienia nie tylko z sytuacjami, które scharakteryzować 

można jako dysputy, wymagające formułowania uzasadnień i potencjalnie otwierające drogi 

do przeformułowania porządku wartości. Jak stwierdza Boltanski, „idea świata operującego 

                                                           
389 Tamże, s. 386. 
390 Tamże. 
391 P. Wagner, After Justification: Repertoires of Evaluation and the Sociology of Modernity. European Journal of 
Social Theory 2(3) 1999, s. 349. 
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całkowicie w oparciu o sprawiedliwość jest tak utopijna, jak idea świata w całości 

ogarniętego przemocą dystopijna”392. Jego zdaniem, aby stworzyć pełniejszy obraz 

funkcjonowania aktorów w sytuacjach społecznych należy do działań opartych na konfliktach 

dodać takie, które posiadają inną, niekonfliktową podstawę.  

W odwołaniu również do wspomnianych wyżej prac Thévenota, Boltanski formułuje model 

czterech reżimów działania (regimes of action lub modes of action)393. Dwa z nich to reżimy 

konfliktowe: uzasadnienia (lub sprawiedliwości – justice) oraz przemocy (violence). Z dwóch 

reżimów pokoju (regimes of peace) wyszczególnia on zaś reżim miłości (rozumianej jako 

agape) oraz reżim bezstronności (fairness)394, oparty na obiektach materialnych. Tym, co 

pozwala odróżnić od siebie reżimy konfliktu i pokoju jest obecność (lub nie) ekwiwalencji, 

pozwalającej na formułowanie uzasadnień. Ekwiwalencja to przystawalność, która umożliwia 

wysuwanie akceptowalnych argumentów. Jest ona zarówno częścią reżimu uzasadnienia 

(który zasadniczo opisany został w „On Justification”), jak i reżimu bezstronności, ponieważ 

oba one wymagają uznania płaszczyzny współmierności, czy to w celu formułowania 

wzajemnych roszczeń i rozstrzygania konfliktów, czy to w celu domyślnego i 

bezproblemowego istnienia i funkcjonowania świata społecznego. Reżimy przemocy oraz 

agape nie są oparte na ekwiwalencji – ten pierwszy ze względu na bezwzględne poddanie sile, 

która rozpoznaje ludzi jako rzeczy, a rzeczy jako przeciwstawione sobie i nie dążące do 

porozumienia, ten drugi zaś, ponieważ ludzie wykluczają rzeczy jako nieistotne dla ich 

relacji, niepotrzebne do realizacji ich działań395.  

W takiej perspektywie rzeczy materialne odgrywają znaczącą rolę, która może być nawet 

przyrównana do decydującej o możliwości stworzenia współmierności i ekwiwalencji. Z tego 

samego powodu jednak podkreślenie ich roli w taki sposób, jaki czyni to Boltanski, jest dla 

niniejszej pracy problematyczne, ponieważ przydając im istotności paradoksalnie zmniejsza 

zakres ich sprawstwa. Zostają one w zasadzie na różne sposoby wykluczone z reżimów, które 

nie są oparte na ekwiwalencji. Trzeba jednak zauważyć, że stanowi to problem związany z 

                                                           
392 L. Boltanski, Love and Justice as Competences. Three Essays on the Sociology of Action. Tłum. C. Porter. 
Cambridge, Malden MA: Polity Press 2012, s. 68. 
393 M. Basaure, L. Boltanski, An Interview with Luc Boltanski: Criticism and the Expansion of Knowledge, s. 363. 
394 We francuskim oryginale jest to justesse, które można tłumaczyć w tym kontekście także jako „słuszność”. 
Byłoby to właściwe, lecz kierowało w stronę uznania przez ludzi odpowiedniości funkcjonowania w opartym na 
materialności reżimie. Wybór słowa „bezstronność” podyktowany jest chęcią podkreślenia istotności 
przedmiotów materialnych – to one są w tym reżimie bezstronne, prawomocne, nie biorą udziału w artykulacji 
uzasadnień, a przynajmniej tak to wyjaśnia Boltanski. W tłumaczeniach na angielski spotyka się także fitness, 
czyli stosowność, trafność, dostosowanie. 
395 Pełny opis – zob. L. Boltanski, Love and Justice as Competences, s. 68 – 78. 
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kategoryzacją i rozróżnieniem pomiędzy przedmiotami i przestrzenią, które można w tym 

miejscu podkreślić. Inaczej mówiąc, Boltanski ma na uwadze te obiekty, które znajdują się 

(lub nie) w obrębie określonego reżimu oraz to, w jaki sposób dany reżim ustanawia relacje z 

nimi. Jeśli jednak chodzi o przestrzeń, to zwłaszcza w przypadku reżimu przemocy trudno 

byłoby mówić o wykluczeniu przestrzeni, przynajmniej tak, jak jest ona charakteryzowana w 

niniejszej pracy. To, że ludzkie działanie w reżimie przemocy staje się zdominowane przez 

siłę i wyklucza możliwość porozumienia, nie oznacza, że nie odbywa się w ramach społecznej 

przestrzeni. Reżim ten można jednak, w odwołaniu do jednego z wcześniejszych rozdziałów, 

nazwać dystopijnym, czyli takim, w którym relacje społeczno-przestrzenne zostają zerwane, a 

sama przestrzeń zaczyna dominować nad ludźmi, w dużym stopniu określając ich 

zachowania. Analogicznie, agape to utopia, w której przestrzeń staje się poddana ludziom do 

tego stopnia, że funkcjonuje w sposób „gładki”, niezauważalny, niewymagający 

podtrzymywania. 

Szczególnie interesujący w kontekście społecznej przestrzeni jest wyszczególniony przez 

Boltanskiego reżim bezstronności (fairness), ponieważ opiera się on na działaniu 

przedmiotów. Bezstronność jest tym reżimem pokoju, który polega na ekwiwalencji, przy 

czym jest ona ukryta na zasadzie milczącej, domyślnej (tacit) zgody, ponieważ „rzeczy są 

same w sobie obecne pośród ludzi”396. Jest to więc reżim zapewniający bezproblemowe 

funkcjonowanie społeczeństwa (ludzi w sytuacjach) ze względu na to, iż opierają się oni na 

przyjmowanym domyślnie istnieniu rzeczywistości, poniekąd „zdają się na rzeczy”. 

Działające milcząco rzeczy w tym reżimie „mówią ludziom co mają robić; pozostawiają ich 

na miejscu i proponują ograniczenia, odgrywające role domyślnych konwencji 

umożliwiających harmonizowanie ludzkich relacji i ich ruchów”397. Reżim ten sprawia 

również, że ludzkie działanie jest dostosowane do rzeczy materialnych, a delegacja działania 

na przedmioty nie wymaga formułowania dyskursów uzasadnień. Ludzie uznają za to, że „tak 

jest”, „tak musi być”, etc. Reżim ten odnosi się zatem wprost do tych cech przestrzeni 

materialnej, które sprawiają wrażenie naturalności i neutralności. Według Boltanskiego 

dopiero przejście do któregoś reżimu konfliktowego uruchamia konieczność zdania sobie 

sprawy z przygodności obiektów, zmieniając ich relację z ludźmi.  

Wynikają z tego dwie istotne kwestie. Pierwsza odnosi się do pozycji krytycznych. Jeśli reżim 

bezstronności obiektów może być zakwestionowany, to tylko w warunkach i sytuacjach, które 

                                                           
396 Tamże, s. 70. 
397 Tamże. 
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stają się problematyczne i wymuszają przejście do innego reżimu (lub w przypadku włączenia 

aktorów zaangażowanych w inny reżim do reżimu bezstronności).  Pojawia się tu po raz 

kolejny koncepcja krytyki społecznej, która jest „relatywnie immanentna”, to jest zależy tylko 

od czynników zewnętrznych dla danego reżimu, a nie dla całości modelu opierającego się na 

reżimach. Po drugie, można zadać pytanie, czy skoro koncept reżimu bezstronności zdaje się 

dobrze radzić sobie z wyjaśnieniem funkcjonowania przestrzeni, to jest do tego zadania 

wystarczający? Odpowiadając na wzór Lefebvre’a można stwierdzić: i tak, i nie. Tak, ale pod 

warunkiem akceptacji całego modelu zaproponowanego przez Boltanskiego, który dopiero 

wtedy daje możliwość uchwycenia innych działań aktorów (np. zmiany) oraz całości 

pragmatycznej perspektywy, koncentrującej się głównie na działaniu ludzi w sytuacjach oraz 

tego, jak korzystają ze swoich życiowych kompetencji, pomijając zaś (albo przesuwając w 

inne miejsca) problemy związane z ograniczeniem możliwości wykorzystania tych 

kompetencji (jak to jest w praktyce). Jak słusznie pisze Boltanski,  

„nie kwestionujemy ciągle wymiarów bytów wokół nas: czasu, przerwy między 

torami kolejowymi, szerokości drzwi, etc. Kiedy obiekt przybiera kształt w 

rzeczywistości, dysputa o koncepcjach, które prawdopodobnie dały mu istnienie 

zostaje zakończona; dlatego płacimy za dzisiejszy spokój cenę wczorajszych 

sporów.”398  

Jednocześnie jednak posuwa się w tym za daleko, porównując ograniczającą rolę 

przedmiotów do ponadindywidualnych norm zbiorowej świadomości (tak, jak określił je 

Durkheim). Według Boltanskiego, przedmioty ożywają, czy też aktywizują się dopiero w 

momencie rozpoczęcia dysputy w reżimie uzasadnienia – dopiero wtedy zaczynają być 

kwalifikowane i kwalifikujące pod względem nadawania im i ludziom wartości oraz 

określania jej porządku.  

Dlatego też – odpowiadając negatywnie na pytanie – nie, ponieważ taka charakterystyka, jeśli 

odniesie się ją do przestrzeni, nie może być utrzymana, nawet nie tyle ze względu na 

ryzykowne odwołanie do zbiorowej świadomości. Przede wszystkim, w opisanym w ten 

sposób reżimie przyjmuje się, że materialność funkcjonuje w jego ramach tylko w jeden 

sposób, przyczyniający się do podtrzymywania świata, a konkretniej ustabilizowanych 

działań ludzi na podstawie niekwestionowanego rzeczowego porządku. Nie oznacza to, że 

przedmioty są całkowicie bezproblemowe, także one mogą ze względu na swoje działanie 

                                                           
398 Tamże, s. 92 – 93. 
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powodować przejście do innego reżimu (wystarczy wyobrazić sobie – jak w świecie 

industrialnym – awarię maszyny, albo też zwyczajny wypadek samochodowy, który 

zatrzymuje normalne funkcjonowanie transportu i powoduje konieczność uzasadnienia 

własnej pozycji oraz sytuacyjnego określenia pozycji – porządku wartości: sprawca, ofiara, 

policjant, etc.). Jednak już przejście na ogólniejszy poziom, czyli od przedmiotów do 

przestrzeni materialnej w ogóle pokazuje, że nawet reżim bezstronności nie jest 

bezproblemowy (albo: jest taki tylko modelowo). W przestrzennym modelu bezstronności nie 

chodzi wszakże o to, że ludzie istnieją w relacji do przedmiotów, ale także, że przedmioty są 

w relacji ze sobą, podobnie jak ludzie, tyle, że przy uwzględnieniu „czynnika” przestrzeni. 

Przyjmując ten poziom opisu przestrzeni, który proponuje choćby Massey, obraz komplikuje 

się na tyle, że zaczyna uwzględniać nie tylko to, jak materialność podtrzymuje społeczeństwo, 

ale także jak społeczeństwo podtrzymuje materialność, również w sytuacjach, gdy oba te 

elementy są „w uśpieniu” pod względem artykułowania krytyki. Boltanski proponuje w 

istocie coś w rodzaju specyficznego oczyszczenia (puryfikacji?) powyższych składowych 

procesu produkcji przestrzeni, która w konsekwencji doprowadza do osłabienia mocy relacji o 

nim decydujących.  

Według Boltanskiego ujawnienie tej relacji, pomimo, że wynika częściowo z „zewnętrznych” 

warunków sytuacyjnych, opiera się na, jak wspominałem w dużej mierze słusznym, 

przyznaniu kompetencji działającym aktorom. Jednak kompetencje te w tym ujęciu 

odniesione są głównie do możliwości przejścia pomiędzy jednym reżimem a drugim oraz 

formułowania na tej zasadzie krytyki. To, czego w modelu reżimów brakuje, to zauważenie, 

że także wewnątrz reżimów mogą następować pęknięcia i artykułowane (lub nie) spory. 

Szczególnie w reżimie bezstronności i w odniesieniu do przestrzeni dają się określić momenty 

i sytuacje, które nie powodują uruchomienia innego reżimu, a przy tym nie są oczywiste, a 

zwłaszcza takie, które nie przeradzają się w opartą na uzasadnieniu rekonfigurację wartości. 

Przykładowo, w opisywanych w poprzednim rozdziale przy okazji kwestii transportowych 

kategoryzacjach opartych na separacji – pomimo codziennych dysput, świat społeczny i 

materialny pozostaje niezmienny, nie tylko ze względu na wewnętrzną inercję, lecz także z 

powodu procesów przestrzennych o „szerszym” lub „silniejszym” charakterze. Inaczej 

mówiąc, przedmioty materialne w przestrzeni są jednocześnie bardziej aktywne, jak i bardziej 

„milczące”, niż zakłada to Boltanski. Nie są one również jednoznaczne – mogą być (tak, jak 

w ujęciu relacyjnym) dla niektórych stabilizujące, a dla innych oznaczające zupełną zmianę i 

konieczność uzasadnienia, takiego jednak, które nie oznacza automatycznej zmiany reżimu. 
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Z tego względu niezbędne są dookreślenia przestrzeni, przedmiotów i sytuacji z 

uwzględnieniem opisywanych wcześniej przestrzennych warunków reprodukcji systemu 

społecznego. Trzeba podkreślić, że bezstronność obiektów w ramach określonego tak przez 

Boltanskiego reżimu jest bezstronnością tylko na poziomie działań aktorów. Jeśli jednak 

weźmie się pod uwagę zacytowany fragment o dysputach, które doprowadziły do powstania 

materialnej rzeczywistości oraz jej interesownego i w dużym stopniu arbitralnego 

ustabilizowania, staje się ona mniej bezstronna399. Trafniejsze jest w takim przypadku zaś 

mówienie o praktykach przestrzennych, które uwzględniają zróżnicowanie nie tylko w 

kontekście uzasadnieniowego porządku wartości, lecz także zasobów pozakompetencyjnych, 

czy też, mówiąc wprost – tego, że kompetencje zależą od praktykowanych i 

reprodukowanych habitusów/pozycji. Przeformułowanie to pozwala na stwierdzenie, że przy 

uwzględnieniu aktywnej roli różnych elementów (aktorów – ludzkich i materialnych) relacji, 

kształt formowanych przy jej udziale procesów zależy od ustalanego wcześniej układu 

(sieci?), strukturyzowanego przy udziale władzy i dominacji. Ponownie, za Bourdieu, 

przypomnieć można, że „świat społeczny jest walką o to, czym jest świat społeczny”400, co 

oznacza tu tyle, że definicja domyślności i bezstronności nie jest tylko sytuacyjna, lecz 

wynika także z nierównych możliwości definiowania i decydowania o nich samych. W 

ramach reżimu bezstronności nie wszyscy zaś mają szanse pozostawać bezstronnymi oraz 

zachowują możliwość przejścia do innych reżimów (zwłaszcza, jak się zdaje, do reżimu 

uzasadnienia). Spowodowane jest to głównie materializacją przemocy przestrzennej, która 

powoduje, że bezstronność nie jest bezbolesna, równie dostępna oraz neutralna. 

 

KRYTYKA I TESTOWANIE RZECZYWISTOŚCI 

Podtrzymując swoją ogólną pragmatyczną orientację Boltanski dokonuje znacznej 

reformulacji w stronę socjologii krytycznej w pracy „On Critique”. Polega ona przede 

wszystkim na podkreśleniu politycznej roli krytyki oraz tego, jak może być ona wykorzystana 

do społecznej emancypacji. O ile „The New Spirit of Capitalism”, napisana wraz z Chiapello, 

również miała częściowo ambicje krytyczne (w rozumieniu krytyki społecznej), dopiero 

późniejsza praca jest wskazaniem sposobów, w jakich socjologia może spełniać role 

                                                           
399 Trzeba też zauważyć na marginesie, że powodzenie koncepcji reżimu bezstronności opiera Boltanski w 
istocie na zatrzymaniu czasu, ryzykownie sugerując, że tylko w momentach przejścia do innych reżimów może 
nastąpić zmiana.  
400 M. Jacyno, dz. cyt., s. 85. 
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publiczne, czyli przyczyniać się do zmiany społecznej (choćby poprzez generalizację 

pojedynczych niesprawiedliwości). Warto zauważyć, że „On Critique” została przyjęta z 

niezgodą ze strony Thévenota, który zarzucił Boltanskiemu odwrót od wypracowanego 

wcześniej wspólnie podejścia401. Jednak również u tego pierwszego pojawiły się na gruncie 

socjologii pragmatycznej kwestie dotyczące formowania „miejsc wspólnych” (common-

places) czyli specyficznie pojmowanego dobra wspólnego oraz możliwości krytyki 

społecznej, i to w perspektywie odwołującej się do społecznej przestrzeni402. 

Zanim jednak przedstawię sposób, w jaki Boltanski wyobraża sobie wykorzystanie socjologii 

krytycznej wraz z socjologią krytyki, co będzie miało znaczenie również dla zestawienia jego 

podejścia z tym, które prezentuje Bourdieu, zwłaszcza w odniesieniu do przestrzeni, 

chciałbym zwrócić uwagę na pojęcie testu, które w istotny sposób powraca w „On Critique”. 

Zostało ono już wcześniej przeformułowane w opisie nowego ducha kapitalizmu. Boltanski i 

Chiapello stwierdzają, że testy są przede wszystkim testami siły (tests of strenght)403. Jest to 

istotna modyfikacja, która podkreśla funkcjonowanie i istnienie nierównych zasobów pośród 

aktorów biorących w nich udział. Testy są jednak jednocześnie momentami, które 

umożliwiają krytykę, mogą być także krytykowane same w sobie. Test siły  

„to zdarzenie, podczas którego jednostki mierząc się ze sobą nawzajem (jak 

podczas siłowania na rękę lub konfrontacji pomiędzy rybakiem a starającym się 

mu wymknąć pstrągiem), ujawniają do czego są zdolni, oraz, co ważniejsze, czym 

są.”404 

W tego rodzaju sytuacyjnej rozgrywce gra nie toczy się więc tylko o ustalenie – ogólnie rzecz 

biorąc – kwalifikacji i wartości oraz zażegnanie konfliktu, lecz także w dużym stopniu o 

uzyskanie przewagi. Dlatego też same testy siły muszą mieć uznanie biorących w nich udział 

aktorów.  

Posiadanie takiego uznania zależy zaś według Boltanskiego i Chiapello od legitymizacji testu, 

czyli akceptacji jego względnych ograniczeń (np. tego, że dotyczy on określonej rzeczy), co 

wiąże się także z akceptacją statusów jednostek jemu poddanych. Legitymizacja testu 

                                                           
401 P. Blokker, A. Brighenti, L. Thevenot, An Interview with Laurent Thevenot: On Engagement, Critique, 
Commonality and Power. European Journal of Social Theory 14(3) 2011, s. 386. 
402 L. Thévenot, Voicing Concern and Difference: From Public Spaces to Common-Places. European Journal of 
Cultural and Political Sociology 1(1) 2014, s. 7 – 34. 
403 L. Boltanski, È. Chiapello, The New Spirit of Capitalism. Tłum. G. Elliott. London, New York: Verso 2007, s. 31. 
404 Tamże. 
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warunkuje jego społeczną skuteczność oraz ostateczną zgodę zarówno co do testowanego 

przedmiotu, jak i wynikłego z niego „rozdania” i ustalenia wartości ludzi (i przedmiotów). Jak 

będę starał się pokazać w następnym rozdziale na przykładzie architektury, testem jest choćby 

proces zabudowy działki – biorą w nim udział inwestor (oraz powiązani z nim inni aktorzy), 

władze miasta (regionu, państwa, etc.), okoliczni mieszkańcy oraz różne inne zainteresowane 

osoby (i rzeczy). Przystępują one do testu z różnymi zasobami i interesami, a w jego trakcie 

mogą zmienić swój status. Zmienić się mogą także same relacje społeczne, chociażby ze 

względu na powstanie materialnej struktury budynku, która będzie formą ustabilizowania 

sytuacji, wpływającą na późniejsze praktyki. Wiadomo przy tym najczęściej, jakie są warunki 

wstępne danego testu, na przykład to, że inwestor będzie się starał odwoływać do legalnego 

procesu inwestycji budowlanych (zwiększając legitymizację testu), zaś ewentualni 

przeciwnicy będą starać się to podminować; możliwych jest zresztą bardzo dużo uzasadnień 

różnego rodzaju, które mogą być wykorzystane w celu rozstrzygnięcia próby sił na swoją 

korzyść. Całość takiego procesu, oparta na niepewności rzeczywistości społecznej, ma zaś 

wyraźny potencjał krytyczny, choć – jak wskazuje Boltanski w „On Critique” – istnieją także 

testy niekrytyczne (o czym dalej). Tak czy inaczej, obrazuje to, iż walka toczy się nie tylko w 

ramach testów, ale także o same testy, czyli coś, co jest elementem klasyfikacji czy 

kategoryzacji świata społecznego. Autorzy „The New Spirit of Capitalism” utrzymują także, 

że pojęcie testu pozwala na uwzględnienie w nim różnych skal (czyli np. poziomu mikro i 

makro), w zależności od tego, czy test dotyczy sytuacji pojedynczych, czy powtarzalnych, do 

kogo się odnosi (jednostek czy kategorii społecznych), etc. Posuwają się oni nawet do 

stwierdzenia, że „społeczeństwo (stan społeczeństwa) można definiować poprzez charakter 

testów, które sobie ono stawia, przez które dokonuje się społeczna selekcja oraz przez 

konflikty i mniej lub bardziej sprawiedliwą naturę tych testów”405. Mogą być one według nich 

krytykowane w celu ich naprawy (np. poprzez domaganie się ustalenia ściślejszych reguł czy 

procedur testowania), lub też odrzucane, aby zastąpić je innymi testami. Właśnie ta druga 

sytuacja miała, jak utrzymują, miejsce we Francji w latach 1980. i zaowocowała powstaniem 

nowego ducha kapitalizmu406. 

Dodatkowo, Boltanski i Chiapello określają, że poza stopniem legalności testów, mogą one 

być odniesione także do stopnia refleksyjności podmiotów biorących w nich udział, a także 

                                                           
405 Tamże, s. 32. 
406 Tamże, s. 35. 
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relatywnej stabilności tychże podmiotów407. Pierwsza rzecz odnosi się nie tylko do tego, czy 

ludzie zdają sobie sprawę, iż biorą udział w teście, ale także czy sam test jest dla nich 

zrozumiały, choćby poprzez to, jakie może przynieść konsekwencje. Druga zaś opiera się na 

stwierdzeniu (dodać można, że istotnym dla określenia społecznej reprodukcji), iż nie 

wszyscy biorący udział w teście zawsze zmieniają swój status, ponieważ skutkowało by to 

chaosem. Jednocześnie jednak nie wszyscy go zachowują, ponieważ wtedy nie byłoby 

potrzeby przeprowadzania testu (istniałaby pewność co do sytuacji oraz ustalone relacje 

pomiędzy statusami podmiotów). Przywołuję w tym miejscu tę charakterystykę bez 

wyraźnego odniesienia do przestrzeni z dwóch związanych ze sobą powodów. Po pierwsze, 

ze względu na to, iż Boltanski w „On Critique” – choć proponuje nowe rodzaje testów – 

utrzymuje, że każdy z nich jest do pewnego stopnia testem siły408. Po drugie, siłę można 

ogólnie odnieść do nierówności w społecznych sytuacjach testów, co sprowadza się do 

stwierdzenia, że nie tylko ich przebieg, ale także samo wywołanie i format zależą od 

istniejących wcześniej nierówności. Testy są istotnie pojęciem użytecznym o tyle, że 

pozwalają na zlokalizowanie punktów społeczno-przestrzennej (re)konfiguracji, przy czym 

trzeba do nich włączyć element siły, która z kolei związana jest z dominacją.  

Do wytłumaczenia tej ostatniej, związanego także z określeniem warunków i możliwości 

przeprowadzania krytyki społecznej, służy Boltanskiemu określenie trzech rodzajów testów. 

Ogólnie rzecz biorąc, jego zainteresowanie tymi kwestiami w szerszym stopniu, niż w pracy 

napisanej z Thévenotem, wynika najprawdopodobniej z badań nad duchem kapitalizmu, które 

były w dużej mierze próbą określenia tego, jak system ten jest społecznie akceptowany i 

utrzymywany oraz w jaki sposób potrafi dostosowywać się do zewnętrznej i wewnętrznej 

krytyki. Wspomnę w tym miejscu, choć znajdzie to swoje rozwinięcie w dalszej części 

rozdziału, iż Boltanski z Chiapello powracają a swojej pracy do pojęcia ideologii, która 

towarzyszy funkcjonowaniu systemu kapitalistycznemu i na różne sposoby zapewnia mu 

przetrwanie, co zbliża ich tematycznie do Lefebvre’a. W perspektywie ideologicznej można 

widzieć również kwestie krytyki, nawet w rozumieniu socjologii pragmatycznej, a w tym 

także koncepcję testów, ponieważ – podobnie jak we wcześniejszej charakterystyce – mają 

one zdolność łączenia konkretnych sytuacji społecznych z uzasadnieniami i stwierdzeniami 

ogólnego rodzaju. Testy mogą być zatem zreinterpretowanie w kontekście działań i sporów 

ideologicznych, z tym, że trzeba podkreślić zawartą w nich ideologiczną praktykę. 
                                                           
407 Tamże, s. 317 – 318. 
408 L. Boltanski, On Critique. Sociology of Emancipation. Tłum. G. Elliott. Cambridge, Malden MA: Polity Press 
2011, s. 29. 
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Boltanski wymienia w „On Critique” trzy główne rodzaje testów, przy czym pierwszy z nich 

związany jest ściśle z instytucjami społecznymi, które określa on jako „bezcielesne byty, 

którym oddelegowano zadanie ustanawiania tego, co jest (bodiless being to which is 

delegated the task of stating the whatness of what is)”409. Mówiąc wprost, instytucje są dla 

niego głównymi narzędziami społecznymi, które mają zdolność określania świata 

społecznego w formie, w jakiej on istnieje, określania tego, co się liczy, poprzez na przykład 

klasyfikowanie i nadawanie wartości ludziom i przedmiotom, rytualizację zachowań i 

praktyk, etc.  

Stąd też instytucje korzystają zwykle z pierwszego rodzaju testów, czyli testu prawdy (truth 

test). Testy prawdy mają za zadanie stabilizowanie zastanej rzeczywistości społecznej (i 

materialnej). Z tej ich roli wynika, iż przeprowadzane są w „ustylizowany sposób, biorący 

pod uwagę zgodność i nasycenie, pewny ustalony wcześniej stan relacji pomiędzy formami 

symbolicznymi i stanem rzeczy, w taki sposób, aby je nieustannie potwierdzać”410. Test 

prawdy jest zatem tym rodzajem testu, który nie służy krytyce, lecz jest funkcjonalny w 

utrzymywaniu istniejących relacji społecznych. Dlatego też aby był skuteczny, musi opierać 

się na powtórzeniu, które zachodzi w kontrolowanych warunkach (dotyczących samego testu 

– rytuału, jak i zewnętrznych, ograniczających możliwość jego „zanieczyszczenia” oraz 

wspierającego legitymizację). Rolą testu prawdy jest pokazanie normy i normalności, czyli 

sytuacji pożądanej ze względu na interes instytucji (czy ogólniej: istniejących relacji 

społecznych). Aby jednak norma była potwierdzona w sposób odpowiedni, musi przyjąć 

formułę bezosobową, wyrażającą jakoby swoją normalność i naturalność, uniemożliwiając 

wskazanie źródła jej pochodzenia. Wiąże się z tym oczywiście chęć zakrycia arbitralności 

normy oraz ustalenie – w trakcie testu prawdy – prawdziwości i niekwestionowalności 

rzeczywistości społecznej. Jak argumentuje Boltanski, jest tak również w przypadku tych 

testowych rytuałów o charakterze transgresyjnym, jak choćby festiwal, lub – podając bliższy 

tematyce pracy przykład – święto ulicy, dzień bez samochodów, etc. Mają one niby-

paradoksalnie za zadanie wskazać „granice normy”, czyli zaprojektować i spacyfikować 

możliwość krytyki oraz delimitację respektowanego, utrwalonego świata. Według niego 

jednak, również testy prawdy mogą się nie udać, złamanie ich reprodukcyjnej roli wiąże on z 

działaniem aktorów nie-ludzkich, wprost – z ich nieposłuszeństwem wobec norm. Mogą one 

zatem objawić się w trakcie nawet najbardziej misternie przygotowanego testu prawdy i 
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okazać jego sztuczność czy podważyć jego legitymizację. Rola tych aktorów zawartych w 

ramach testu jest więc nieprzewidywalna. Tym większe są wysiłki zmierzające w stronę ich 

wcześniejszego przygotowania i ujarzmienia (jak to jest np. w przypadku przygotowywania 

przestrzennych aranżacji i miejsc wejścia i wyjścia, dokładne określenie czasu trwania, etc.). 

Ważnym elementem testów prawdy, związanych z ich konfirmującą rolą jest to, iż poprzez 

podtrzymywanie rzeczywistości skutkują nie tylko tym, że jest ona akceptowana, lecz nawet 

kochana (make reality loved).411 Przypomina to do pewnego stopnia stwierdzenie Bourdieu o 

tym, iż akceptacja rzeczywistości społecznej oraz praktykowanie własnej pozycji w ramach 

pola społecznego jest czymś w rodzaju amor fati, czyli miłości skierowanej do konieczności 

własnego losu, której wyrzeczenie się jest obarczone osobistym cierpieniem.  

Pierwszym z testów umożliwiających krytykę jest według Boltanskiego test rzeczywistości 

(reality test). Ten rodzaj testu pojawia się w sytuacjach dysput i konfliktów (takich jak 

opisane wcześniej w „On Justification”). Polegają one na sprawdzeniu „realności argumentów 

wysuwanych przez byty (zwłaszcza ludzi), poprzez skonfrontowanie ich z ich zdolnościami 

wypełniania określonych wymagań, ustabilizowanych jako kwalifikacje i formaty”412. W 

ramach testu rzeczywistości aktorzy zmuszeni są zamanifestować praktycznie swoje 

umiejętności, aby zachować lub polepszyć swoją pozycję w danym układzie. Inaczej niż w 

przypadku testów prawdy, testy rzeczywistości zawierają silny element niepewności co do 

zdolności aktorów. Z tego względu następuje otwarcie możliwości zmiany, przynajmniej pod 

względem wartości aktorów w danej sytuacji czy układzie, a także potencjał rekonfiguracji 

tego, co jest, z tym, co powinno być i jest pożądane. Dlatego też testy rzeczywistości mogą 

zakończyć się zarówno potwierdzeniem istniejącego stanu, jak też jego modyfikacją poprzez 

krytykę (jeśli np. okaże się, że umiejętności aktorów nie odpowiadają ich relacjom z innymi, 

etc.). W tym rodzaju testu Boltanski umieszcza możliwość krytyki, która wiąże się po 

pierwsze ze stwierdzeniem nieodpowiedniości czyjejś pozycji względem posiadanych 

umiejętności, a po drugie z samym momentem czy kontekstem przeprowadzenia testu. Co 

jednak znaczące, testy rzeczywistości – wbrew swojej nazwie – nie kwestionują 

rzeczywistości, ponieważ lokują się wewnątrz niej. Służąc jej polepszeniu, na przykład 

ustanowieniu bardziej sprawiedliwych relacji opartych na kompetencjach, albo też – mówiąc 
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językiem Bourdieu – dopasowaniu pozycji względem relacji w polu, faktycznie pomagają one 

„wzmocnić realności rzeczywistości” (reinforce reality of reality)413. 

Istnieje jednak według Boltanskiego także drugi rodzaj krytycznych testów, czyli test 

egzystencjalny (existential test). Ma on charakter „przeżywany” (lived), nie jest 

zinstytucjonalizowany, wynika z osobistego (choć niekoniecznie jednostkowego) odczucia 

ludzi – tego, co ich dotyka (affect). Testy te zbudowane są na podstawie rozpoznania i 

uznania nieuświadomionych wcześniej czynników, wpływających na daną sytuację. Jako 

oparte na odczuwaniu przeżywanej sytuacji mogą być nazwane „subiektywnymi”, a przez to 

uznane za nieuzasadnione, śmieszne, zdyskwalifikowane, o ile nie są upublicznione i 

podzielane przez większą liczbę aktorów. Można dodać, że dlatego właśnie tak ważna jest w 

ich przypadku kwestia uogólnienia, która może służyć wzmocnieniu samej 

kwestionowalności sytuacji w teście egzystencjalnym, jak i artykulacji krytyki. Jednocześnie, 

jak pisze Boltanski, „właśnie ze względu na to, że usytuowane są na marginesach 

rzeczywistości – rozumianej jako ‘skonstruowana’ poprzez pewien porządek społeczny – testy 

egzystencjalne otwierają drogę do świata”414. Stanowi to też o tym, iż testy te są radykalne (w 

odróżnieniu od reformistycznych), ponieważ umożliwiają odrzucenie zastanych warunków. 

Przeżywany charakter testów egzystencjalnych opisuje Boltanski także w odwołaniu do 

sztuki, która często umożliwia początkową formulację nienormatywnych postaw i żądań. 

Ujęcie takie zbliża je do tego, co o przeżywanym charakterze przestrzeni pisał Lefebvre, 

zwłaszcza o tych jej charakterystykach, które wynikają z codziennych praktyk zanurzonych w 

rzeczywistości oraz dających szansę na jej przełamanie, poprzez otwarcie możliwości krytyki, 

transformacji świata i zaprzeczenia alienacji415. 

Wszystkie rodzaje testów są według Boltanskiego procedurami, czy też orientacjami 

mającymi na celu demaskowanie (unmasking): 

„W przypadku testów prawdy, podobnie jak przy testach rzeczywistości i testach 

egzystencjalnych możemy mówić o demaskacji, ale w innym znaczeniu. Test 

                                                           
413 Tamże, s. 107. 
414 Tamże s. 108. 
415 Na zasadzie analogii można zresztą zestawić opisywane tu trzy rodzaje testów z trzema rodzajami 
przestrzeni: reprezentacje przestrzeni, oparte na historycznie trwałym dyskursie, potwierdzeniu, formułach i 
formalizacji, wewnętrznych regułach stanowią test prawdy, praktyki przestrzenne mogą być podstawą 
pojawiania się konfliktów, które jednak są zazwyczaj neutralizowane poprzez naprawę, przebudowę, zmianę 
położenia, zapewniającą zachowanie status quo, zaś przestrzenie reprezentacji wynikają z codzienności 
doświadczenia, które dopiero wyartykułowane i uwspólnione może stać się przyczyną rewolucyjnej i radykalnej 
zmiany – por. rozdz. 1. 
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prawdy demaskuje świat znaków poprzez ukazanie jego bogactwa i stałości. 

Unaocznia oraz nadaje blask temu, co odpowiada w nim za wywoływanie 

poczucia szacunku. Test rzeczywistości, poprzez czynności demaskuje siły zakryte 

w wewnętrzności bytów, w ten sposób, że przynależne im traktowanie zostaje 

zharmonizowane z tym, czym naprawdę są; przez to trwałość i spójność 

rzeczywistości, która najbardziej przypomina reprezentacje testów prawdy jest 

zachowana – to znaczy, rzeczywistość jest właściwa i sprawiedliwa. Testy 

egzystencjalne, przynajmniej jeśli są one sformułowane i upublicznione, 

demaskują niekompletność rzeczywistości, a nawet ich kontyngencję poprzez 

czerpanie z biegu życia, który czyni jej podstawy niestabilnymi i rzuca im 

wyzwanie w sposób, który stanowi jej konfrontację z niewyczerpaną, a przez to 

niemożliwą do totalizacji rezerwą, jaką jest świat.”416 

Boltanski zauważa jeszcze jeden sposób demaskacji, który jednak może stanowić zagrożenie 

dla samej krytyki. Opiera się on nie tyle na odniesieniu wprost do zastanego porządku 

rzeczywistości, co na formułowaniu alternatywnych wobec niego możliwości, wynikających 

jednak z cierpienia i pragnienia zmiany, które manifestują się w życiu417. Może to wszelako 

przerodzić się w krytykę wyalienowaną, opartą na podejrzeniach i stwierdzeniach spisku, 

które w takiej sytuacji zaprzeczają możliwości artykulacji jednostkowych żądań na zasadzie 

generalizacji partykularnych roszczeń i uzasadnień. 

 

POZYCJE IDEOLOGICZNEJ KRYTYKI 

Przywołuje tę koncepcję dość szczegółowo, ponieważ może mieć ona moim zdaniem dość 

znaczące implikacje dla analizy społecznych procesów przestrzennych. Pozwala ona na 

podkreślenie jednego z poziomów, na którym odbywa się produkcja przestrzeni, to jest 

poziomu codziennego i aktywnego jej kształtowania. Musi być ona jednak zlokalizowana w 

kontekście argumentów związanych z odtwarzaniem stosunków dominacji w codziennych 

praktykach, rozumianych po pierwsze – za Bourdieu – jako włączonych w społeczne 

odtwarzanie pozycji i produkcję habitusów, a po drugie na sposób relacyjny, związany z 

bezpośrednim użyciem przestrzeni. Możliwość dopasowania testów i socjologii 

pragmatycznej w ujęciu Boltanskiego wynika również z tego, że posiada ona ambicje 

                                                           
416 L. Boltanski, On Critique, s. 113. 
417 Tamże. 



188 
 

zdefiniowania swego rodzaju punktów, czy też miejsc, w których następuje ustalenie 

rzeczywistości społecznej (rozumianej tu zarówno jako dyskursywna klasyfikacja bytów, jak 

też materialne jej umocowanie), a ponadto dotyczy procedur, umożliwiających przechodzenie 

z poziomu jednostkowego do ogólnego przy użyciu różnych rodzajów zasobów, także 

materialnych. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku koncepcji testów z „On Critique”, 

które odnoszą się nie tylko do opartych na kompetencjach aktorów sytuacji rekonfiguracji 

(wartości, relacji, czy ogólniej – świata społecznego), lecz także do sytuacji, które – choć 

aktywnie przeżywane i odtwarzane – przekładają się na utrzymanie istniejących relacji życia 

społecznego. Boltanski czyni tym samym krok w stronę uznania istnienia kwestii władzy i 

dominacji w samych relacjach tworzonych na podstawie kompetencji aktorów. Stanowi to 

znaczące rozszerzenie jego teorii, wcześniej wszakże kwestie te były co najwyżej domyślne, 

lub też ograniczającą rolę przyznawał on przedmiotom materialnym (co samo w sobie jest 

interesujące, lecz nie wystarcza do pełnego uznania ich działania w relacjach społecznych). 

Związana z tym jest także kwestia stanowiąca główny przedmiot niniejszej pracy, czyli 

pojęcie ideologii. Jej waga była ukryta w „On Justification”, choć można stwierdzić, że 

opisywane w niej ustroje były formą ideologii, do których sięga się w momentach konfliktu, 

aby umocnić swoją pozycję w sporze oraz po jego rozstrzygnięciu. Dopiero jednak 

odniesienie się do ducha kapitalizmu, czyli ruch polegający na badaniu określonej formacji 

społecznej w jej aspekcie historycznym i funkcjonalnym, pozwoliło na sformułowanie tego, 

co jest istotą ideologii w jej pragmatycznym sensie. Przede wszystkim, dla Boltanskiego i 

Chiapello, ideologia jest funkcjonalna dla istnienia kapitalizmu, rozumianego jako pewien 

całościowy model stosunków społecznych. Jej funkcjonalność polega zaś głównie na jej 

praktycznym zastosowaniu i adaptacji, przez co ona sama podlega zmianom i dopasowaniu. 

Jako zakorzeniona i zakorzeniająca, ideologia nie może być przeto rozumiana wyłącznie w 

kontekście manipulacji; jej przeżywana „natura” (związek z rozmaitymi podstawami, jakie 

nadają swoim działaniom aktorzy) decyduje o tym, że jest ona nieodłącznym składnikiem 

działania w społeczeństwie oraz dotyczy większości jego przejawów (choć ujawnia się rzadko 

i musi być analitycznie odgadywana). 

Pojęcie ideologii stosowane w „The New Spirit of Capitalism” oparte jest na połączeniu jej 

wcześniejszych formulacji. Za Paulem Ricoeurem Chiapello stwierdza, że ideologia posiada 

zarówno funkcje związane z zapewnianiem spójności społecznej (np. określanie wspólnych 

norm kulturowych, rodzajów zachowań, etc., co jest tradycyjnie rozumiane jako moralnie 

neutralne i niekrytyczne) oraz takie, przy okazji których można starać się określić jej 
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fałszujące działanie (rozumienie bliższe tradycji marksistowskiej)418, przy czym ten drugi 

aspekt wynika z pierwszego. Chodzi tu o takie funkcjonowanie ideologii, które rzeczywiście 

polega na zapewnianiu spójności grupowej w ramach społeczeństwa, co jednak przy okazji 

wytwarza „nadwyżkę legalności”, polegającą na tym, iż zdominowani uznają większe 

możliwości legitymizowania społeczeństwa przez dominujących. Ci z kolei mają możliwość 

wykorzystywania tej nadwyżki i manipulowania nią we własnym interesie, stąd też można 

mówić o fałszującej roli ideologii: „funkcja ideologii polegająca na produkowaniu legalności 

produkuje ją o tyle, o ile ci, którzy są zdominowani wierzą w tą legalność. Tym niemniej, 

produkuje ona także uzasadnienie dla nadwyżki władzy, a to jest coś, na co się oni nie 

godzili”419. 

Odnieść to można w dość bezpośredni sposób także do przestrzeni, stwierdzając, że choć 

wszyscy przydają jej ważną funkcję i uznają jej elementarną rolę (jeśli nie świadomie, to 

przynajmniej praktycznie), to dopiero większe zaangażowanie w nią i możliwość 

decydowania o niej (poprzez procesy i decyzje polityczne, technologiczne, etc.) pozwala na 

manipulowanie nią, a także w konsekwencji odkrywanie i zakrywanie jej istotności. Dlatego 

też argumentuję, że choćby zbliżenie się do zrozumienia procesów produkcji przestrzeni jest 

nie tylko samo w sobie ideologiczne (bo oznacza operowanie na „nadwyżce legalności”, a 

także możliwość analizy jej funkcjonowania). Stanowi też niezbędny pierwszy krok w 

ustaleniu pozycji wobec nich krytycznej. Wniosek jaki z tego wynika to uznanie, że krytyka 

przestrzeni, która nie jest choćby częściowo świadoma swojej ideologiczności oraz nie uznaje 

ideologii w przestrzeni miejskiej jest dla ideologii funkcjonalna, ponieważ nie zmienia relacji, 

które ideologiczność konstytuują na zasadzie przyznawania prawa i możliwości manipulacji. 

W niedocenieniu istotności ideologii w przestrzeni kryje się zatem gra co najwyżej o 

uzyskanie pozycji przewagi, a nie o przeformułowanie samych relacji ideologicznych, w 

jakimkolwiek krytycznym i emancypacyjnym celu nie są one projektowane. 

Jednak dokładnie ze względu na swoją konieczność i powszechność, ideologia posiada dwa w 

dużym stopniu przeciwstawne, choć związane ze sobą aspekty, które mogą być odniesione 

także do przestrzeni. Z jednej strony, pozwala ona ustanawiać legitymizację istniejących 

relacji społecznych – dzieje się to na zasadach (praktycznego) uznania aktorów znajdujących 

się na różnych pozycjach. Z drugiej, pozwala na przerwanie tej legitymizacji, jeśli relacje, 

                                                           
418 È. Chiapello, Reconciling the Two Principal Notions of Ideology. The Example of the Concept of the ‘Spirit of 
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jakie tworzy stają się nieznośne, nieakceptowane, a przy tym nadają się do artykulacji. Jak 

twierdzę, jest to szczególnie ważne właśnie w przypadku przestrzeni. Funkcja manipulacji i 

ideologicznego zakrycia ma dwa oblicza (zarówno powodujące, jak i podważające 

manipulację) i nigdy nie jest absolutna.  

Przypominając Althusserowski przykład interpelacji420, w którym jednostka odwraca się na 

wezwanie policjanta, poddając się tym samym ideologicznemu oddziaływaniu, można 

powiedzieć, że zgadza się on z powyższą charakterystyką ideologii, z tym, że dodaje nowe 

elementy. Policjant musi starać się być policjantem – posiadać mundur, gwizdek czy pałkę. 

Musi wykonać gest wezwania, musi także w tej sytuacji działać jak policjant. Jednostka musi 

zaś rozpoznać policjanta jako policjanta, uznać (zalegitymizować) władzę jego wezwania, 

może jednak w niektórych sytuacjach zareagować ignorancją, ucieczką albo wyciągnięciem 

własnej pałki. To, że zazwyczaj reaguje zgodnie z oczekiwaniami, opiera się głównie na 

praktycznym uznaniu oraz instytucjonalnych sankcjach, które wynikają nie tylko z nadwyżki 

legitymizacji, ale także jej delegacji na osobę policjanta. Zrozumiałe jest w związku z tym 

także, że sytuacja interpelacji, choć powszechna, jest uzależniona pod względem 

funkcjonalnym od innych czynników, a ponadto – jak wiadomo od Bourdieu – sam gest 

odwrócenia w stronę wzywającego policjanta może oznaczać co innego, w zależności od 

tego, kto (i jak) się odwraca. Odwrócenie to może mieć też różne skutki – od wsadzenia do 

aresztu po puszczenie całkowicie wolno, o ile ma się wystarczająco dużo kapitału, 

pozwalającego na wymanewrowanie przedstawiciela władzy. Niewątpliwie w przypadku 

ideologicznej interpelującej przestrzeni sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, choć 

zasady jej działania są podobne. Ważne jest w tym przypadku także to, na co wskazuje 

Boltanski, pisząc, iż „społeczną funkcją dominujących ideologii jest przede wszystkim 

zapewnianie relatywnej spójności pomiędzy różnymi fakcjami, które składają się na 

[dominujące] klasy oraz wzmocnienie (…) pośród jej członków ufności w zasadność ich 

przywilejów” 421. Wygląda to inaczej w przypadku klas zdominowanych, dla których istotna 

jest relacja pomiędzy podtrzymywaną systematycznie rzeczywistością a tymi warunkami, 

które zapewniają jej kwestionowanie i w konsekwencji ograniczenie jej władzy.422 

Stwierdzenie to odnosi się także do przestrzeni, nad którą kontrola jest strategiczną 

odpowiedzialnością tych, którzy dominują – państwa, posiadaczy kapitału (nie tylko w 

postaci ziemi), grup rządzących, etc. To również z przestrzeni pochodzić muszą zasoby 
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krytyki społecznej, co sprawia, że ta staje się nieodmiennie krytyką przestrzenno-społeczną. 

Mieści się w niej całe spektrum różnych działań, z natury politycznych, które nie muszą 

polegać na kontrolowaniu terytorium, muszą za to odnosić się do tego, w jaki sposób 

funkcjonuje przestrzeń i jak jest praktykowana. 

Powstaje zatem zasadnicze pytanie, związane także z możliwością wykorzystania zarówno 

socjologii krytycznej, jak i socjologii krytyki. Mianowicie, gdzie znaleźć można oparcie dla 

społecznej krytyki przestrzeni? Jak wspominałem wcześniej, odpowiedzi udzielone zarówno 

przez Lefebvre’a, jak i Bourdieu, są znaczące o tyle, że wskazują na ogólne kierunki praktyk 

przestrzennych, które zawierają w sobie zalążki oporu. Tym niemniej ich argumenty są 

ostatecznie w dużym stopniu pesymistyczne (co nie jest zarzutem samym w sobie), a przeto 

obarczone postawą krytyczną zrywającą – choć na różne sposoby – z możliwościami 

czerpania zasobów do krytycznych działań. Dlatego też powinny być one postawione w 

relacji do tego, co prezentuje socjologia krytyki, oparta na uznaniu krytycznego potencjału i 

kompetencji działających aktorów. Boltanski w „On Critique” starał się wskazać właśnie na 

taką relację, tym istotniejszą, że obecnie trudno zlokalizować jednoznacznie silne centra 

władzy, jak wtedy, gdy krytykę można było kierować w stronę państwa. Jeśli więc uzna się, 

że istnieje raczej władza rozproszona, nie posiadająca centrum, a co najwyżej punkty 

natężenia, albo swoje szczególnie widoczne manifestacje (jak np. „miasta globalne”423), a 

ponadto nie ma od niej ucieczki, o tyle, że wszyscy uczestniczą w jakimś stopniu w jej 

podtrzymywaniu, to należy raczej podkreślać nie to, że można się z niej uwolnić, ale raczej 

fakt, iż relacje, które tworzy są przygodne, a jako takie mogą być manipulowane. Zakłada to 

działanie wykorzystujące ów naddatek legalności przy uznaniu podwójnej, ograniczającej i 

twórczej roli ideologii. Jeśli manipulacja relacją podległości nie jest możliwa, to możliwe są 

co najmniej lokalne próby wypowiedzenia legalności (które można wyrazić słynnym 

„wolałbym nie”424) i zagospodarowania powstałego naddatku. To, że ideologia wiąże się z 

przestrzenią decyduje nie tylko o kształcie i funkcjonowaniu tej drugiej, ale także o tym, iż 

jest ona dostępna do wykorzystania w społecznej krytyce, co dzieje się choćby w przypadku 

okupacjach parków służących ich obronie czy wszystkich konfliktach skupionych na 

wyrównywaniu dostępności miejsc i przestrzeni w miastach. Inaczej mówiąc, jeśli uzna się, 

                                                           
423 Zob. S. Sassen, Cities in a World Economy. Third Edition. Thousand Oaks, London, New Delhi: Pine Forge 
Press 2006. 
424 Zob. H. Melville, Bartleby, The Scrivener. A Story of Wall Street. London: HarperCollins 2009. 
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że (nie tylko) współczesne miasto charakteryzuje „podział i fundująca przemoc”425, oraz, że 

istnieje przy tym „przemoc dobra”, pytaniem jest zaś „kto i do jakich celów będzie [jej] 

używał”426, to konsekwentnie głównym zagadnieniem będzie określenie pola działających sił, 

jak i ustalenie możliwych pozycji opartych na tym polu i czerpiących z różnych dostępnych 

zasobów, przede wszystkim zaś z przestrzeni. 

Stąd też wynika konieczność połączenia ogólnej krytyki, która zachowywałaby możliwość 

podejrzliwej hermeneutyki skierowanej zwłaszcza w stronę praktyk związanych z 

przestrzenią (i materialnością) z praktykami krytycznymi, które nie przeczą samej możliwości 

ustanawiania krytycznych pozycji na podstawie różnych sytuacji, pozycji i umiejętności 

aktorów427. Pisze o tym Boltanski w odniesieniu do socjologii, twierdząc, iż aby zachować 

krytyczną rolę trzeba „wyposażyć się w analityczny schemat, który pozwala na integrację 

wkładu (…) programu całościowego [związanego z socjologią krytyczną] z jednej strony oraz 

programu pragmatycznego z drugiej”428. Jest to niezbędne, ponieważ  

„z programu całościowego schemat ten przejąłby możliwość, opartą o pozycję 

zewnętrzności, kwestionowania rzeczywistości, dostarczania zdominowanym 

narzędzi oporu wobec fragmentacji – a przez to zaoferowania im obrazu 

społecznego świata, jak również zasad ekwiwalencji, które mogliby przejąć w 

celu dokonania porównań pomiędzy sobą i zwiększenia swojej siły poprzez 

tworzenie kolektywów (collectives). Zaś ze strony programu pragmatycznego 

ten schemat powinien zwrócić szczególną uwagę na działania oraz krytyczne 

umiejętności aktorów, jak również zaakceptować pluralizm oczekiwań, które we 

współczesnych demokratyczno-kapitalistycznych społeczeństwach zdają się 

zajmować centralną pozycję w krytycznym wyczuciu aktorów, także tych 

najbardziej wykluczonych.”429 

Również na tej podstawie pojawiają się, jak twierdzi Celikates, nowe możliwości krytyki 

ideologii. Jego rekonstrukcja socjologii krytycznej, jak i socjologii krytyki prowadzi do 

uznania, iż choć ta druga „ma rację krytykując ideę przerwy (break) pomiędzy obiektywną 

                                                           
425 K. Nawratek, Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 
2012, s. 86. 
426 Tamże, s. 93 
427 Co przyrównać można do konieczności uznania istnienia totalności, która daje się wewnętrznie 
rekonfigurować. 
428 L. Boltanski, On Critique, s. 48. 
429 Tamże. 
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pozycją krytyki oraz złudną perspektywą aktorów, nie oznacza to, iż należy porzucić projekt 

krytyki ideologii” 430. Zaznacza on, iż w takiej perspektywie „status tej krytyki byłby znacznie 

zmieniony”431. Jednakowoż, Celikates sugeruje, że w związku z przyznaniem aktorom 

umiejętności krytycznych (a nie tylko zafałszowanego odtwarzania struktur i pozycji 

społecznych), samą krytykę traktować należy jako jeden z reżimów działania, posiadający 

odmienne od pozostałych, wymienionych przez Boltanskiego i Thévenota, charakterystyki432. 

Musiałby on przeto posiadać również właściwe sobie procedury oraz elementy składowe, 

włącznie z określonym ustrojem, z którego reguł aktorzy mogliby korzystać w operacjach 

denuncjowania i generalizacji.  

Taka reinterpretacja jest problematyczna z dwóch względów. Po pierwsze, przywiązuje 

pozycję krytyczną do jednego z reżimów, który – choć dostępny dla aktorów oraz 

uruchamiany w różnych sytuacjach codziennego życia – staje się ograniczony (także poprzez 

urządzenia materialne), może być manipulowany oraz konstruowany w sposób utrudniający 

przeprowadzenie krytyki. Po raz kolejny wspomnieć można poprawkę zaczerpniętą od 

Bourdieu, która komplikuje obraz poprzez pokazanie, że sam „reżim krytyki” jest tworzony 

poprzez społeczne praktyki aktorów, którzy nie są niezależni. Po drugie, oznacza to faktyczne 

zepchnięcie krytyki do jednego z reżimów i w konsekwencji uznanie, że pozostałe z nich są 

(wewnętrznie) nie-krytyczne. Wydaje się jednak, że jeden z bardziej znaczących elementów 

teorii Boltanskiego (ukształtowany jeszcze podczas pracy z Thévenotem) odnosi się do 

sytuacji krytycznego przejścia pomiędzy reżimami (ustrojami, światami). Znaczy to tyle, że 

kompetencje aktorów oraz ich działania zostają uruchomione nie w ramach jednego z 

reżimów, lecz niejako pomiędzy nimi, kiedy sytuacja staje się wyraźnie niejasna albo zostaje 

zidentyfikowana jako taka. Dlatego propozycja Celikatesa może być określona poniekąd jako 

zatrzymanie się w pół drogi: słusznie łączy on stwierdzenia o dominacji i konieczności 

ideologicznej krytyki (Bourdieu) z podkreśleniem krytycznych umiejętności aktorów, jednak 

nieustannie zdaje się podtrzymywać chęć poszukiwania jakiejś w miarę określonej pozycji 

krytycznej – teraz nie tyle zewnętrznej, co wewnętrznej względem zarówno systemu 

społecznego, jak też samej socjologii. Skutkuje to także w istocie poparciem dążenia do 

wytworzenia i przyjęcia pozycji krytyki, która nie byłaby ideologiczna, a tylko umożliwiała 

krytykę. Jest to propozycja nie do utrzymania nie tylko dlatego, że „wszystko jest 

                                                           
430 R. Celikates, From Critical Social Theory to a Social Theory of Critique: On the Critique of Ideology after the 
Pragmatic Turn. Constellations 13(1) 2006, s. 22. 
431 Tamże. 
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ideologiczne”, ale także ponieważ przekłada się to zagrożenie związane z tym, iż nacisk 

położony zostaje na poszukiwanie podstaw krytyki, która nie będąc ideologiczną nie korzysta 

z ideologicznych zasobów, co dopiero pozwalałoby na prowadzenie operacji krytycznych 

wykorzystujących codzienne praktyki, zwłaszcza te, które są (albo mogą być uznane za) 

niejednoznaczne, oparte na niepewności, komplikujące rzeczywistość społeczną i jej gładkie 

funkcjonowanie.  

Jest to szczególnie istotne w przypadku przestrzeni. Jeśli przypomni się, iż ideologie są 

praktyczne i potrzebują praktycznego podtrzymywania oraz w związku z tym nie ma praktyk, 

które nie byłyby w jakiś sposób ideologiczne, możliwość krytyki opiera się raczej na 

wykorzystywaniu ideologii, a nie próbach jej uniknięcia. Ideologiczność praktyki związanej z 

przestrzenią polega zaś na tym, iż ogólnie rzecz biorąc, ostatecznie nieistotne jest w jakiej 

pozycji ktoś się znajduje, jakie uzasadnienia jest w stanie przywołać, a jakie pozostają 

systemowo ukryte, liczy się za to sam fakt praktykowania. Stąd pochodzi także siła 

przestrzeni i zlokalizowana w niej przemoc, tym większa, że nie ma od niej ucieczki, możliwa 

jest tylko immanentna krytyka, która jednak musi się wiązać ze zmianą praktyki. Dlatego też 

można zgodzić się z Celikatesem (i Boltanskim) co do tego, iż „krytyka ideologii (…) polega 

na unieważnieniu niekwestionowanych efektów ideologii i poszerzania przestrzeni krytyki”433 

oraz „zwiększeniu siły tych, którzy ją [krytykę] niosą”, a także „konsolidacji ich władzy, czyli 

jej możliwości angażowania się w rzeczywistość w celu zmiany jej konturów”434. Do tego 

służyć może zaś uprzestrzennienie tejże krytyki, polegające na uznaniu jej zasadniczej 

immanencji oraz oparciu się na tym, co istnieje jako zasobie pozwalającym na konstrukcję 

krytycznej pozycji. Pamiętać jednak należy przy tym, iż „specyfiką krytycznej wypowiedzi 

lub działania jest to, że nie mogą być one zinstytucjonalizowane; w istocie (…) nie powinny 

być zinstytucjonalizowane. Nie oznacza to jednak, że krytyka nie powinna być 

zorganizowana”435. Inaczej mówiąc, to sama przestrzeń (uznana w tym wypadku za rodzaj 

„wspólnej zasady”) zapewnia ekwiwalencję/współmierność oraz możliwość współorganizacji, 

które umożliwiają jednostkom i grupom zajmowanie krytycznej pozycji oraz jej wzmacnianie. 

Pozycję krytyczną zaś zlokalizować można jako będącą częścią krytycznej relacji (krytyka 

jest związana z czymś, jest po coś i komuś/czemuś służy), a w konsekwencji konstruowaną 

                                                           
433 Tamże, s. 36. 
434 L. Boltanski, On Critique, s. 150. 
435 L. Boltanski, J. Rennes, S. Susen, The Fragility of Reality: Luc Boltanski in Conversation with Juliette Rennes 
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„pomiędzy” ustabilizowanym i rutynowym odtwarzaniem praktyk w przestrzeni. To właśnie 

cechy przestrzeni, takie jak jej mediująca rola, względna trwałość materialna, skończoność 

(np. terytorialna, ale także w kontekście wykorzystania), bycie podstawą procesów 

społecznych (wraz z aktywnym działaniem), przekładają się na to, iż pozycja krytyczna może 

się ukonstytuować na przecięciu procesów i relacji, jakie mają w niej miejsce. Poprzez 

odniesienie do przestrzeni możliwe jest zatem ustalenie, iż pozycja krytyczna jest zarówno 

konieczna, ze względu na wielość procesów, miejsc i relacji, jak i z konieczności wewnętrzna. 

Krytyka pochodzi zawsze z jakiejś mniej lub bardziej stałej, ustabilizowanej, uświadomionej, 

praktykowanej pozycji, która – jak powiedzieć można ponownie odwołując się do Bourdieu – 

jest ustalana zawsze w odniesieniu do tych innych pozycji, które znajdują się najbliżej. 

Praktykowanie pozycji jest dodatkowo zawsze ideologiczne, istotną kwestią pozostaje za to, 

w którym momencie spektrum pomiędzy reprodukcją a krytyką znajduje się dająca się 

wykorzystać pozycja. Stwierdzenie ideologiczności opiera się zaś zawsze na jej uznaniu i 

wykorzystaniu. 
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Architektura pomiędzy 
 

 

 

 

We wprowadzeniu do swojego zbioru esejów „Architecture from the Outside”, który jest 

próbą filozoficznego odczytania architektury (i odwrotnie), Elisabeth Grosz wskazuje, że 

choć oba te obszary nie łączą się ze sobą wprost, mogą być – za pomocą trzeciej zewnętrznej 

perspektywy – ze sobą zestawione. Może to według niej przynieść korzyść zarówno jednej, 

jak i drugiej dziedzinie. W argumencie zasadniczo nieodległym od Lefebvre’owskiej 

trialektyki pisze ona, iż „tylko poprzez poddanie obu [tych dyscyplin] trzeciemu terminowi, 

pozycji albo miejscu będącemu na zewnątrz ich obu, mogą być one eksplorowane obok siebie 

jako równe i połączone dyskursy i praktyki”436. Grosz twierdzi, że w opozycji do 

wewnętrznego bycia i refleksji, ustalenie trzeciej, zewnętrznej, pozycji pozwala na 

przełamanie „doksy” właściwej dla każdej z dyscyplin, przejawiającej się w znanych i 

powielanych schematach. Dlatego też usiłuje ona określić tę zewnętrzną pozycję na zasadach 

outsidera, co nie jest jedynie konceptualnym rozwiązaniem, ponieważ nie opiera się tylko na 

negatywnie definiowanej zewnętrzności, ale również potencjalnie innowacyjnym podejściem, 

ukazującym to, czego architektura dotyczy niebezpośrednio lub też z czego nie zdaje sobie 

sprawy437. 

W nawiązaniu do tak określonej perspektywy w niniejszym rozdziale chciałbym przede 

wszystkim określić architekturę jako znajdującą się pomiędzy, nie tylko w odniesieniu do 

dyscyplinarnego usytuowania, np. wobec sztuki i inżynierii budowlanej. W procesie produkcji 

przestrzeni architekturę można określić z pozycji zewnętrznej, skupiając się na jej społecznej, 

politycznej czy filozoficznej analizie. Jednocześnie jest ona włączona w relacje tego procesu, 

stanowi nawet jeden z konstytutywnych warunków i głównych przykładów konstruowanie 

przestrzeni. Spojrzenie na architekturę z zewnątrz ma sens o tyle, że przełamuje 

dyscyplinarne granice, przypisujące prawomocność wyłącznie eksperckiemu głosowi. Nie 
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zajmuję się w niniejszej pracy architekturą jako sposobem budowania budynków, rodzajem 

estetycznej wypowiedzi artysty-architekta, zwyczajowo rozumianą historią dyscypliny (oceną 

czy opisem realizacji oraz dyskusjami w ramach teorii architektury). Konsekwencją tego jest 

zrozumiała ryzykowność samego podjęcia tego tematu wynikająca z dyscyplinującej roli 

dyscyplin naukowych, która nakazuje użycie przynależnych sobie terminów i pojęć, procedur 

i perspektyw, w najlepszym razie zezwalająca na ograniczone podejście, z trudem 

dopuszczające na spojrzenie z zewnętrznego miejsca, o którym wspominała Grosz, a w 

konsekwencji również anulujące potrójną dialektykę Lefebvre’a. Jednak ryzyko jest 

poważniejsze z tego powodu, iż architekci i sama architektura, zarówno jako dziedzina 

wiedzy, jak i działalności, „wie” lepiej i więcej (co nie równa się z tym, że zdaje sobie z tego 

sprawę) przez samo wewnętrzne praktykowanie. Można to również powiedzieć o socjologii – 

podobnie jak architekturze, przydaje jej się refleksja na swój temat. Zarówno socjolog, jak i 

architekt ma przekonanie o wyjątkowej znajomości materii, którą się zajmuje, a także jej 

szczególnej roli. Mimo wszystko jednak trzeba do architektury i socjologii podejść 

dopuszczając taką zewnętrzną pozycję, która jednak, choćby przez sam podejmowany temat, 

zewnętrzną być przestaje. Dopiero poprzez rozbicie podziału, nawiązanie relacji, zwrócenie 

uwagi na punkty styczności i przejścia, można pokusić się o próbę odniesienia do pilnie 

zazwyczaj strzeżonych pól działalności. Jak sądzę, w przypadku architektury jest to tym 

istotniejsze, że bez próby jej społecznego rozumienia niemożliwa jest jakakolwiek analiza 

produkowanej i przeżywanej przestrzeni. Kieruję się także wskazówkami K. Michaela Haysa, 

który pisze, że  

„każda teoria, która dotyczy tylko architektury – która nie odnosi architektury do 

większego społecznego lub materialnego pola – jest praktycznie bezużyteczna. 

Zarazem, każda teoria, która nie wyraża konkretnej specyfiki i semi-autonomii 

kodów i operacji architektury pomija ważne medium społecznej praktyki.”438 

Sposobem, jeśli nie na przekroczenie, to przynajmniej na ominięcie powyższych 

problematycznych konsekwencji jednostronnego podejścia, może być zaś spojrzenie na 

architekturę jako będącą pomiędzy – społeczeństwem i przestrzenią, przestrzeniami 

reprezentacji i reprezentacją przestrzeni, praktykami przestrzennymi i ich rezultatami, a nawet 

jako będącą pomiędzy ludźmi w ich codziennych praktykach. Umożliwia to mówienie o 

architekturze w relacji, która konstytuuje się i odtwarza w odniesieniu do innych jej ważnych 
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charakterystyk – tego, że nie jest ani bez znaczenia, ani wyjątkowa, pomimo, iż ma 

specyficzne zdolności, oparte na technicznych kompetencjach, takie jak konstruowanie 

materialnej przestrzeni. Jeśli jednak chce się podejść do architektury w sposób, który ani nie 

byłby przesadnie podejrzliwy, ani nie przydawałby jej nadmiernej władzy, można odnieść się 

do niej w sposób, który podkreślałby zwłaszcza jej kontyngentne funkcjonowanie w 

kontekście społecznych warunków, w jakich istnieje. Podejście takie umożliwia 

potraktowanie architektury, zwłaszcza rozumianej jako materialne budynki i urządzenia 

przestrzeni na sposób ideologiczny. Jeśli przestrzeń jest ideologiczna, to architektura jest 

ideologiczna podwójnie, ponieważ może być w równym stopniu postawiona naprzeciwko 

elementów triady przestrzennej, praktyki i doksy, a także może być rozumiana jako test. Czy 

oznacza to, że jest tym wszystkim naraz? Tak, jeśli rozmieć to relacyjnie – rozumieć 

architekturę jako będącą częścią sine qua non relacji społeczno-przestrzennych. Nie, jeśli 

miałoby to oznaczać uznanie, że jest ich częścią najważniejszą. 

 

PARALAKSA I ŻAGIELEK 

Inny rodzaj podejścia do architektury proponuje również Žižek, który zastrzega jednak, że 

jego stanowisko jest także zewnętrzne, co jak twierdzi stanowi zagrożenie o tyle, że 

prezentowane stwierdzenia mogą okazać się albo „nieuzasadnioną spekulacją” albo też 

„architektonicznym frazesem”439. Przy okazji zauważyć można po raz kolejny, że odniesienie 

się do architektury przez nie-architekta wymaga rytualnego zastrzeżenia własnej 

niekompetencji oraz wynikających z tego możliwości wysuwania nieuzasadnionych 

argumentów. Świadczy to zarówno o sile podziału między dyscyplinami i praktykami, jak i 

szczególnych pozycji architektury i architektów – niekwestionowanych, włożonych do 

czarnego pudełka autorytetów w dziedzinie tego, co się buduje. A przecież w odróżnieniu od 

innych sfer ludzkiej praktyki związanych choć trochę z twórczą aktywnością, architektura 

dotyczy wszystkich. Można nie oglądać obrazów i nie słuchać muzyki, ale trudno nie mieć 

kontaktu z architekturą, która wszakże nie jest tworzona zazwyczaj przez jej użytkowników i 

użytkowniczki całkowicie samodzielnie. Architektura jest rzeczą zbyt poważną, aby 

twierdzić, że zajmować się mogą nią tylko architekci. Podejście takie jest w dużym stopniu 

akceptowane, ale niemożliwe do utrzymania w perspektywie proponowanej w niniejszej 

pracy. 

                                                           
439 S. Žižek, Living in the End Times. London, New York: Verso 2010, s. 244. 
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Argumenty, które w odniesieniu do architektury przedstawia Žižek są jednocześnie próbą 

zastosowania stworzonych przez niego argumentów do analizy konkretnych materialnych 

przestrzeni, ale także (w konsekwencji) określenia ich ideologiczności, a więc społecznej 

wagi. Wychodzi on od przywołania pojęcia paralaksy, które w jego filozoficznym wydaniu 

odnosi się do mediacji, czyli tego, jak zmiana pozycji, oznaczająca również zmianę 

perspektywy jest jednocześnie zmianą epistemologiczną (zmiana punktu widzenia) oraz 

ontologiczną (zmiana obiektu, na który się patrzy). W przypadku budynków zjawisko 

paralaksy oznacza według niego, iż zmiana pozycji patrzenia zmienia je same, otwierając 

zarazem możliwość dostrzeżenia „budynków wirtualnych”, czyli tego, co pojawia się niejako 

w przerwie pomiędzy dwoma punktami widzenia440. Ta oparta na powodowanej paralaksą 

przerwie zmiana oznacza zdaniem Žižka także uwzględnienie wymiaru czasowego – 

przestrzeń zmienia się wraz ze zmianą perspektywy w czasie. Budynki nie są zatem w tym 

sensie ani trwałe, ani stałe – posiadają raczej własne (relacyjne, mediowane) życie, zależące 

zarówno od pozycji patrzących, jak i konkretnych, różnorodnych zmiennych w czasie użyć. 

Architektura nie jest w konsekwencji tworzeniem materialnych struktur, które stabilizują 

temporalne procesy społeczne. Niezawodnie zawiera zaś w sobie przestrzeń wirtualności, 

niepewny wirtualny naddatek. Jest to argument za tym, o czym wspominałem we 

wprowadzeniu do tej pracy. Mianowicie, ważniejsze jest zwrócenie uwagi na to, jak 

przestrzeń materialna funkcjonuje i jak oddziałuje na praktyki społeczne, niż co oznacza i co 

da się z niej wyczytać. Estetyczna wartość architektury jest  nie do przeoczenia, lecz stanowi 

tylko część tego, jaką wirtualność możliwości planuje, dopuszcza i wspiera. Dodatkowo, o 

sile budynku decyduje nie tylko jego warstwa znaczeniowa (w sensie semiotycznym), lecz 

granica pomiędzy ograniczeniem i umożliwieniem praktyk społecznych. Nie oznacza to 

jednocześnie, że budynki, które są wielofunkcyjne i dają się transformować są z zasady 

lepsze, zależy to zawsze od relacji z innymi elementami przestrzeni społecznej, której są 

częścią. Można wyobrazić sobie sytuacje, gdy monofunkcyjny budynek doskonale spełnia 

swoje cele przez długi okres czasu. 

Przywołuję Žižkową paralaksę, dlatego że można odnieść ją również do triady przestrzennej 

Lefebvre’a. Za jej pomocą wyjaśnić można, dlaczego przy analizie przestrzeni należy wziąć 

pod uwagę wszystkie wymienione przez niego elementy: reprezentacje przestrzeni, praktyki 

przestrzenne i przestrzenie reprezentacji, jeśli nie wprost, to przynajmniej pamiętając o ich 

mediującej roli. Nieuwzględnienie któregoś z powyższych elementów powoduje wykluczenie 
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przestrzeni, którą za Žižkiem nazwać można wirtualną, a w efekcie również pominięciem 

wymiaru czasowego, bez którego proces produkcji przestrzeni staje się co najwyżej martwym, 

a-dialektycznym modelem. Przerwę paralaksy można wyobrazić sobie w tym kontekście jako 

punkt w środku trójkąta, który wyłania się z teorii Lefebvre’a, decydujący o tym, iż przestrzeń 

jest tym, o co toczy się walka. Modyfikacje któregoś z elementów przekładają się na to, jak 

postrzegane, praktykowane i przeżywane są pozostałe. Zapomnienie o tej zasadzie skutkuje 

zaniedbaniem zasadniczo otwartej natury przestrzeni. Istotność ideologii polega zaś na tym, iż 

jest ona składnikiem wpływającym na to, jakie pozycje dostępne są w celu uzyskania 

paralaksy oraz ustalenia wielkości otwarcia wirtualnej możliwości. Przykładowo, skupienie 

na praktyce przestrzennej (materialności, mobilności ludzi, etc.) oznacza nieuwzględnienie 

tego, co na nią wpływa w postaci choćby dyskursów o przestrzeni delimitujących we 

właściwy sobie sposób to, co można o niej powiedzieć, jak można sobie ją wyobrazić, etc. 

Taka ideologiczność może być zatem określona w sposób dość tradycyjny jako 

zniekształcenie pełnego obrazu przestrzeni, co jednak nie oznacza, że jej automatycznym 

skutkiem jest jakiś rodzaj fałszywej świadomości, raczej – nieadekwatność praktyk w 

stosunku do zmieniających się, przygodnych elementów.  

Žižek odnosi także do architektury Lacanowską triadę Realnego, Symbolicznego i 

Wyobrażonego441. Jak pisze, realne to wszystkie rzeczy dotyczące materialności oraz 

wszystkie względy pragmatyczne i użytkowe. Poziom symboliczny wiąże on z 

„(ideologicznym) znaczeniem budynku, które ten powinien ucieleśniać i komunikować”442. 

Wyobrażone zaś to doświadczenie ludzi, którzy budynku używają, w nim pracują bądź 

mieszkają. Można tu zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, do pewnego stopnia da się, choć to 

porównanie ryzykowne, odnieść tę triadę do tego, co wyszczególnił w swojej teorii Lefebvre, 

przy czym należałoby uwzględnić różnicę podejść i pojęć, a także cele, jakie stały w tych 

dwóch przypadkach za stworzeniem potrójnej konstrukcji443. Dopasowanie takie jest 

uzasadnione tutaj raczej w kontekście interpretacji Lacana przez Žižka, niż zestawieniu 

Lefebvre’a z tym pierwszym. Po drugie, wbrew swoim dalszym stwierdzeniom, Žižek 

                                                           
441 Tamże, s. 246. 
442 Tamże. 
443 Więcej na ten temat – zob. S. Pile, The Body and the City. Psychoanalysis, Space and Subjectivity. London, 
New York: Routledge 1996, s. 146 – 158. Pile dochodzi (choć z wątpliwościami ze względu na przerwanie 
potrójnie dialektycznej relacji) do wniosku, że w takim odczytaniu Realne/Praktyki Przestrzenne są dostępne 
tylko poprzez  Wyobrażone/Reprezentacje przestrzeni oraz Symboliczne/Przestrzenie reprezentacji – coś, co 
rozumieć można także za Bourdieu jako zasadniczą przerwę pomiędzy (rzeczywistą, nieuświadomioną) praktyką 
społeczną a jej teoretyczną wyobrażoną reprezentacją, jak również symboliką, jaką nadają jej sami działający 
aktorzy.  
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umiejscawia ideologię w porządku symbolicznym, związanym ze znaczeniem, jakie 

reprezentuje budynek. Jest to nie do utrzymania, nie tylko ze względu na to, jak ideologię 

rozumiał Lefebvre, lecz także ze względu na reinterpretację podejścia tegoż w ramach 

niniejszej pracy. Jej konsekwencją jest nie tyle dostrzeganie ideologii we wszystkich 

przejawach przestrzennej triady, co stwierdzenie o jej mediującej i relacyjnej roli (co z jest 

odbiciem Althusserowskiej reinterpretacji). W opozycji do powyższego ujęcia argumentuję, 

że ideologiczność nie przejawia się tylko w symbolice, lecz raczej pośredniczy w jej 

ustaleniu, uwzględniając również kontekst reprezentacji przestrzeni i przestrzeni 

reprezentacji. W przeciwnym razie należałoby uznać, że ideologię da się w dość prosty 

sposób odczytać ze znaczeń, jakie niesie ze sobą budynek. Słuszniej, choć trudniej, jest 

jednak stwierdzić, że lokalizuje się ona przede wszystkim w praktykach społecznych oraz 

społecznym funkcjonowaniu architektury, której „znaczenie budynku” jest tylko jedną ze 

składowych.  

O tym, że takie odczytywanie nie jest sprawą oczywistą, choć na pewno kuszącą, świadczy 

stwierdzenie Žižka, iż  

„w naszym codziennym życiu ideologia jest obecna zwłaszcza w pozornie 

niewinnym odniesieniu do czystej użyteczności – nie powinno się zapominać, że 

w symbolicznym uniwersum ‘użyteczność’ funkcjonuje jako refleksyjny termin, 

to znaczy zawsze przywołuje wprowadzenie znaczenia użyteczności.”444  

Architektura jest zawsze w dużym stopniu użytkowa, nawet jeśli służy niekiedy w dużej 

mierze celom estetycznym. Przypomnieć można także, iż instalacje przestrzenne, które z 

założenia są utylitarne, takie jak systemy transportowe, fabryki, miejsca składowania 

odpadów, etc. są ideologiczne tym bardziej, że wyrzekają się najczęściej ambicji 

estetycznych, czyniąc zarazem ich krytykę tym bardziej skomplikowaną, ponieważ nie 

pozwalają na uzyskanie krytycznego dystansu opartego na wartościach estetycznych, co jest 

domeną choćby krytyki architektury czy sztuki. Są one jednocześnie ideologiczne nie tylko w 

sensie symbolicznego znaczenia, ale całkowicie przyziemnego i codziennego 

funkcjonowania, gdyż mają zdolność organizowania praktyk, wyznaczania tras mobilności, 

dostępu do usług, określania przestrzeni życia, etc. Odwołanie do użyteczności może też być 

za Bourdieu uznane za jedną z podstaw różnicowania społecznego, ponieważ nie wszystkich 

stać (w sensie materialnym i kulturowym) na wypracowanie pozycji dystansu do użytkowanej 
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przestrzeni. Jest to tym ważniejsze, jeśli przypomni się opisywaną wcześniej separację 

powodowaną przez systemy transportowe, która poprzez swoją utylitarność (utrzymywanie 

drożności przejazdu, minimalizacja konfliktów, etc.) jest „nieświadoma” w tym sensie, że jej 

społeczne skutki są trudniej dostrzegalne, niż w przypadku tych rozwiązań przestrzennych, 

których oddziaływanie ideologiczne jest wyrażone bardziej naocznie i dosłownie (są to 

oczywiście „budowle władzy”, lecz także te, których założonym celem jest zmiana 

społeczna). 

Žižek stara się zastosować swoje jednocześnie psychoanalityczne i heglowskie podejście do 

analizy współczesnej architektury budowli służących sztuce (także performatywnej), która – 

choć zachowuje pozory otwartości i demokratyczności – jest według niego w istocie 

przeciwieństwem tychże założeń. Z jednej strony, tego rodzaju centra kultury są odbiciem 

demokratycznych ideałów współczesnych społeczeństw, usiłują stworzyć dostępną dla 

wszystkich przestrzeń publiczną, lecz jednocześnie opierają się na wykluczeniu – ustanawiają 

filtry wejściowe, które nie dla wszystkich są do przekroczenia, a poza tym same w sobie 

stanowią „stan wyjątkowy” pośród wyraźnie skomercjalizowanej i wprost kontrolowanej 

przestrzeni nie-publicznej współczesnych miast. Jak zauważa Žižek, „centra sztuki i 

performansu (performance-art venues) funkcjonują jak wyjątki: sztuczne wyspy znaczenia w 

naszej egzystencji, która znaczenia nie ma, utopijne ogrodzone tereny wystające ze 

zwyczajnej rzeczywistości naszych miast”445. To samo dotyczy zresztą według niego centrów 

handlowych, które są rynkowo demokratyczne, a jednocześnie silnie kontrolowane, zarówno 

wewnątrz, jak i z zewnątrz.  

Skierowana w stronę takich konstrukcji krytyka ma jednak istotniejsze konsekwencje, 

dotyczące funkcjonalności samej architektury, ponieważ wiąże się z pytaniem o jej społeczną 

rolę. Jeśli nawet takie z założenia publiczne i demokratyczne miejsca są faktycznie swoim 

przeciwieństwem, to czy możliwe jest na tej podstawie zidentyfikowanie ideologiczności 

architektury w pewien w miarę przekonywający sposób? Ponadto – jeśli tak – to czy można 

użyć takiej architektury-ideologii do tworzenia projektów będących „nie z tego świata”, czyli 

wychodzących poza dominujące stosunki społeczne? Nieprzypadkowo najprostszą 

odpowiedzią, świadczącą zresztą wprost o trwałości utopijnego poszukiwania, jest 

skierowanie się w stronę technologii jako wyjaśnienia zmiennej przyszłości; inaczej mówiąc: 

technologiczna inwestycja w społeczną architekturę. Powinno być jednak jasne, że odpowiedź 
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taka jest zbyt prosta, choćby ze względu na relacje (sieci), w jakich znajduje się technologia 

oraz to, że sama w sobie nie może być ona uznana za emancypującą – ze względu na swoją 

relacyjnie określoną pozycje służyć może równie dobrze utrzymywaniu dominacji poprzez 

kontrolę (jak to jest np. w przypadku monitoringu, architektury lotnisk i dworców, czy 

więzień). Žižek zauważa jednak słusznie pojawiający się w tym kontekście paradoks, który 

podsumowuje, pisząc, iż  

„nie chodzi o to, że architektura powinna być w jakiś sposób ‘krytyczna’, ale że 

nie może nie odbijać i reagować ze społecznymi i ideologicznymi antagonizmami: 

im bardziej stara się być czysto estetyczna i/albo funkcjonalna, tym bardziej te 

antagonizmy reprodukuje.”446 

Paradoks ten jest do pewnego stopnia analogiczny do tego, który ujawnia się przy okazji 

różnicy pomiędzy Manfredo Tafurim447, a Jamesonem448. Mówiąc w skrócie, ten pierwszy 

stał na stanowisku, iż choć architektura jest ideologiczna i polityczna, nie należy upatrywać w 

niej sposobu na przebudowę relacji społecznych, ponieważ jest ona odbiciem panujących 

stosunków społecznych, których jednocześnie nie jest w stanie przekroczyć. Ten drugi zaś 

opiera swoją krytykę na stwierdzeniu, iż pozycja Tafuriego sama w sobie jest niezawodnie 

ideologiczna. W związanej zaś z architekturą krytyce ideologii, nawiązując do Gramsciego (i 

Lefebvre’a) oraz wychodząc z pozycji estetycznych, Jameson wypracowuje „teorię enklawy”, 

według której wewnątrz hegemonicznych warunków kapitalizmu istnieją projekty świadczące 

o kontrhegemonii. Spór ten odnieść można do warunków tworzenia przyszłości społeczeństw 

przy udziale architektury. Jest on w zasadzie dwoma różnymi odpowiedziami na pytanie, czy 

możliwe jest (oraz ew. w jaki sposób) tworzenie społeczeństwa przez architekturę i 

odwrotnie. Oczywista jest w tym analogia do procesu produkcji przestrzeni, przy czym to 

Jameson jest w wyraźny sposób bliższy Lefebvre’owi, podtrzymując nadzieję na dialektyczną 

utopię, która istnieje wewnątrz i na przekór tworzonej przez dominujące stosunki społeczne 

architekturze.  

Podobną do Jamesona pozycję krytyczną usiłuje w kontekście architektury utrzymać także 

Žižek, choć do pewnego stopnia zatrzymuje się w pół drogi, wskazując na projekty 

architektoniczne, będące w jego przekonaniu w opozycji do kapitalistycznych stosunków. 
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204 
 

Najciekawsze jest według niego to, co znajduje się wewnątrz nich, a jednak jest do nich 

niedopasowane. Przywołuje on za innymi autorami architektoniczny termin żagielek, który 

jest bezużyteczną częścią budynku lub zbędną i pustą przestrzenią powstałą w konsekwencji 

projektu, stanowiącą zarazem konieczny ze względu na konstrukcję produkt uboczny, jak to 

jest choćby w przypadku ukrytych pomiędzy sklepieniem a dachem łuków kopuł. Mówiąc 

ogólnie, żagielek jest architektonicznym i przestrzennym efektem, który choć pozornie 

bezużyteczny, jest zarazem konieczny i niechciany w kontekście całości budowli. Żagielki są 

dla Žižka symbolem miejsca, które jest w opozycji do zaprojektowanego kształtu i 

funkcjonowania obiektów architektonicznych. Mogą być one jednocześnie wykorzystane jako 

zasób do podważenia i oporu wobec tego, co przemyślane, zaplanowane i w ten sposób 

ograniczone:  

„Walka może być w tym przypadku przechwycona – walka o to, kto je 

wykorzysta. Te ‘pęknięte przestrzenie’ są zatem odpowiednim miejscem 

utopijnego marzenia – przypominają nam wielką polityczno-etyczną 

odpowiedzialność architektury: w architekturze stawka jest większa, niż się to z 

początku wydaje.”449 

Nawet jeśli pominie się politycznie zaangażowane ujęcie oraz niedookreślenie praktycznych 

wniosków, jakie wynikają z tego dla architektury, zaczynają z tego wyłaniać się 

konsekwencje, które podkreślają silną polityczność i ideologiczność przestrzeni, zarówno w 

kontekście jej materialności, jak i konceptualnego wykorzystania. Z jednej strony chodzi tu o 

wskazanie, że nawet w ramach budynków działających jako czynniki społecznej reprodukcji 

można odnaleźć miejsca, które nie dają się do końca dopasować do mniej lub bardziej 

zamierzonego funkcjonowania ideologii. Z drugiej, jest to wskazanie, że te miejsca są 

ważnymi zasobami również w sensie konceptualnym – pomimo, że dominacja istnieje nawet 

w najbardziej namacalnej formie, nie jest ona dostateczna, a także sama w sobie wytwarza i 

nieustannie dostarcza zasobów podważenia jej samej. Żagielki dają się zatem odnaleźć nie 

tylko w kopułach katedr czy konstrukcjach mostów, ale także w codziennych przestrzeniach 

miejskich (np. w postaci pustostanów). Przypominając instytucje totalne opisywane przez 

Goffmana – nawet w nich istniały miejsca, które wymykały się natężonemu oficjalnemu 

nadzorowi umożliwiając niekontrolowane praktyki. Jeśli spojrzeć na architekturę w sensie 

powstawania budynku, miejsca takie można by porównać do tych momentów procesu, które 
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szczególnie narażone są na niepewność i konflikt. Ważne jest jednak nie tylko to, że miejsca 

takie istnieją oraz że są częścią samej struktury budynku, ale przede wszystkim, że są z nim w 

dialektycznej relacji – z jednej strony stanowią konieczną sprzeczność jego materialnego 

istnienia, a z drugiej pozwalają na ulokowaną wewnątrz nieciągłość, jak powiedziałby Žižek – 

puste miejsce, które nie może być skutecznie zapełnione. Pozostaje jednak pytanie o możliwe 

strategie wykorzystania tych (fizycznych i konceptualnych) miejsc w celu przeprowadzania 

nie tylko skutecznej, ale choćby uzasadnionej społecznej krytyki ideologii. Nie należy 

lekceważyć przy tym, że miejsca oporu, jeśli pozostają miejscami – to znaczy nie powiększają 

się i nie wchodzą ze sobą w relacje – dają się łatwo pacyfikować. Jest to wskazówka, iż 

projektowanie subwersywnych budynków jest raczej skazane na niepowodzenie. Podobnie 

jest zresztą w przypadku demokratycznej i absolutnie dostępnej architektury inkluzywnej450. 

Da się ustalić w związku z tym dwa aspekty lub też poziomy krytyki w szerszym kontekście. 

Pierwszy, wynikający z istnienia powyższych miejsc oporu, można określić jako wewnętrzny 

i właściwy dla samego budynku. Drugi jednak dotyczy ogólnie rozumianej przestrzeni 

miejskiej, w której również miejsca takie dają się zlokalizować. Miasto (choćby 

kapitalistycznie zdominowane) można zdecydowanie nazwać wręcz generatorem tego typu 

miejsc. Nie jest to kwestia skali (mniej w pojedynczej budowli, więcej w mieście jako 

całości), lecz raczej poziomu analizy funkcjonowania ideologii i ideologicznej praktyki, która 

wpływa na możliwość nie tylko generalizacji krytyki, ale podstawowego dla takich krytyk 

rozpoznania możliwości – miejsc nieciągłości. Jednak samo rozpoznanie punktów 

przerwania, jest niewystarczające, ponieważ przekłada się co najwyżej na kreowanie taktyk 

(de Certeau), sytuacji (Debord i Sytuacjoniści), czy hakowania-miejsca (place-hacking, 

Garrett)451 – żeby zatrzymać się na tych kilku przykładach. Ich szersze oddziaływanie, mające 

szanse transformowania całości relacji jest ograniczone, by nie powiedzieć z zasady znikome, 

tym bardziej, że społeczno-przestrzenna totalność posiada duże i zróżnicowane zdolności 

włączania krytyk w obszar ustalonych zasad funkcjonowania. 

Powrócić można tu zatem wpierw do  tego, co Jameson – opierając się na pracach Kevina 

Lyncha – nazwał mapowaniem kognitywnym (cognitive mapping)452. Mapowanie to określa 

on w odniesieniu do koncepcji ideologii Althussera jako próbę rozpoznania relacji 

                                                           
450 Zob. K. Nawratek, O denerwującej niemożliwości inkluzywnej architektury. Władza sądzenia Nr 3 2014, s. 43 
– 50. 
451 B. Garrett, Explore Everything. Place-hacking the City. London, New York: Verso 2013. 
452 F. Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. London, New York: Verso 2009, s. 414 
– 415. 
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istniejących pomiędzy jednostkowym czy grupowym wyobrażeniem a prawdziwymi 

warunkami istnienia, wprowadzając jednocześnie Lacanowskie odczytanie identyfikujące w 

tym schemacie także poziom symboliczny oraz w rezultacie umieszczając ideologię na 

poziomie kulturowego doświadczenia estetycznego, które stanowi ideologiczne wiązanie 

wyobrażenia i realności i którego projektowana identyfikacja pozwolić może na powstanie 

narzędzi oporu. Jak pisze Steve Pile,  

„dla Jamesona nowe formy przestrzennej reprezentacji pozwolą ludziom na 

zbudowanie mapy abstrakcyjnej, multinarodowej, korporacyjnej przestrzeni albo 

postmodernistycznej hiperprzestrzeni (hyperspace), która ‘da się objąć okiem’. 

Kiedy taki mentalny obraz tej wyalienowanej i alienującej przestrzeni będzie 

skonstruowany, wtedy, jak uważa Jameson, będzie możliwe odbicie przestrzeni, 

odzyskanie śladów pamięci oraz ustalenie alternatywnych trajektorii.”453  

Według Pile’a problematyczne jest jednak to, iż z propozycji Jamesona wyłania się obraz 

przestrzeni negujący dialektykę, traktujący ją dokładnie tak, jak traktuje się mapę, czyli stały 

zbiór punktów w ustalonych relacjach. Ponadto w związku z tym, że mapa taka odnosi się do 

poziomu globalnego, ogranicza możliwość nawiązania relacji choćby z poziomem miasta czy 

regionu, nie mówiąc o osobistym doświadczeniu454. Nie chodzi więc wyłącznie o samo 

konstruowanie mapy, a raczej o to, co można przy jej pomocy zrobić, jak ją wykorzystać i 

dokąd dotrzeć, nawet, jeśli pozostaje ona fragmentaryczna. 

Jameson inaczej odnosi się do miasta oraz architektury, niejako wykorzystując proponowaną 

przez siebie mapę, gdy analizuje ich sprzeczności w paradoksalnie bardziej praktycznym 

kontekście tworzenia utopii. Zauważa dwie warte podkreślenia rzeczy. Po pierwsze to, iż 

samo istnienie budynku (zwłaszcza budynku „subwersywnego”) jest zarówno pozytywne, jak 

i negatywne w tym sensie, że choć jest on w stanie do pewnego stopnia wprowadzić 

społeczną zmianę, to jednocześnie sam fakt jego materialnego istnienia niweluje jego 

potencjał, głównie ze względu na to, iż nie da się wobec niego zachować dystansu. Staje się 

on po prostu funkcjonalną częścią przestrzeni i codziennych praktyk. Wydaje się, że chodzi tu 

o stwierdzenie istotności kontekstu materialnego istnienia budynku, którego nie da się 

odczytać krytycznie w izolacji. Ponadto, relacje z otoczeniem, w których budowla jest 

                                                           
453 S. Pile, dz. cyt., s. 248. 
454 Tamże, s.249. 
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umiejscowiona, stanowią o tym, iż jej potencjał zostaje rozbrojony455. Albo też: relacje te są 

tak silne, że anulują siłę choćby najbardziej wywrotowego projektu, o ile zostanie on 

zrealizowany. Takie argumenty Jamesona są równie historyczne i ideologiczne, co Tafuriego 

– ten drugi odnosił się do projektów modernistycznych, będących społeczną rewolucyjną 

estetyką, ten pierwszy zaś ze względu na uwzględnienie postmodernizmu, estetykę od polityki 

rozdzielił i wprowadził do analizy dodatkowy porządek symboliczny (kulturowy) – coś w 

rodzaju przenikającego „białego szumu”. 

Po drugie, Jameson podkreśla funkcję dystansu, w tym przypadku historycznego, wobec 

budynków. Według niego ocena (polityczno-estetyczna) budynku oraz wynikający z tego 

moment krytyki czy refleksji są możliwe tylko jeśli da się na ich podstawie podważyć to, co 

istnieje456. Powraca on do myślenia historycznego, które z jednej strony ożywia przestrzeń, a 

z drugiej czyni ją samą dość statyczną, choć nie jest to całkowicie binarne ujęcie w starym 

stylu, gdyż dotyczy relacji dialektycznej, rozgrywającej się pomiędzy (w tym także sensie 

architektura jest pomiędzy). Poza tym, to właśnie na podstawie mapy, jak zdaje się sugerować 

Jameson, rozpoznać można historyczne nieciągłości i nierówności oraz skonstruować pozycje 

krytyki. Równie dobrze schemat ten daje się odwrócić: to przestrzeń stanowi podstawę 

rozpoznania sił i wektorów sił oraz zdaje sprawę z nierównomierności historycznych 

procesów. To zestawienie historycznych i współczesnych budynków sprawia, że poprzez ich 

genealogię dają się zaobserwować historyczne procesy produkcji przestrzeni oraz to, jak 

wpłynęła na nie ideologia. 

Mimo wszystko zatem mapa może się do czegoś przydać, o ile użyta zostanie lokalnie, skupi 

uwagę nie na globalności przestrzeni, lecz – uwzględniając jej totalność – pozwoli na 

lokalizację relacji doprowadzających do poznania jej praktycznego funkcjonowania. Co 

więcej, trzeba pamiętać, że mapa taka musi być społeczno-przestrzenna, powinna obrazować 

nie tylko płaskość jednego poziomu relacji (pomiędzy budynkami, pomiędzy ludźmi), ale 

raczej relacji opartych na dających się generalizować i uszczegóławiać praktykach. Musi ona 

więc podkreślać społeczne procesy produkcji przestrzeni, których istotnym punktem jest 

praktyka społeczna (gdzie najwyraźniejsze jest funkcjonowanie ideologii) i które trzeba 

określić jako społeczno-materialną relację. Mapowanie nie polega na ustaleniu homologii 

pomiędzy społeczeństwem a przestrzenią, istnienie reguły prostej przekładalności pomiędzy 

                                                           
455 F. Jameson, History Lessons. W: N. Leach (red.), Architecture and Revolution. Contemporary Perspectives on 
Central and Eastern Europe. London, New York: Routledge 1999, s. 73 – 74. 
456 Tamże, s. 75. 
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polityczną warstwą budynku a jego praktycznym użyciem. Jak wskazuje Neil Leach, jest to 

jasne dla samego Jamesona, który podkreśla konieczność uwzględnienia społecznej podstawy 

architektury, sprzeciwiając się jednocześnie prostym odczytaniom polityczności 

przestrzeni457. Postawa ta wynika według Leacha ze stwierdzenia, że „forma architektoniczna 

(…) ‘byłaby całkowicie politycznie i alegorycznie nieskuteczna’, gdyby odciąć ją od ruchów 

społecznych i kulturowych, zapewniających jej siłę.”458 Nie jest to jednoznaczne z 

konstatacją, iż architektura skuteczności takiej nie posiada – ale posiada ją pod warunkiem 

usytuowania w ramach ogólnych relacji społecznych, społecznej podstawy (social ground). 

Jednak, „architektura jest zawsze kontekstualizowana na jakiejś społecznej podstawie. Jest też 

zawsze stosowana do politycznych celów. Ale ta polityczna zawartość nie jest właściwością 

samej w sobie architektonicznej formy”459. 

Powraca tutaj wspominana częściowo we wstępie kwestia praktycznego użycia, czy też 

ideologicznego funkcjonowania przestrzeni miejskiej i architektury, która nie daje się 

odnaleźć poprzez odczytywanie znaczeń danych budowli. Choć można stwierdzić, że są 

budynki i fragmenty miast, które posiadają większy polityczny ładunek od innych (chociażby 

kościoły, zamki i pałace, duże osiedla powstałe wokół przemysłu, stadiony i centra handlowe, 

etc.), to nie są one polityczne same z siebie, lecz tylko w kontekście praktyk i funkcji, które 

stwarzają lub utrzymują. Ich polityczne oddziaływanie zależy ponadto nie tylko od procesu 

ich powstania, formy, jaką przybrały i użycia, do jakiego zostały przeznaczone, lecz zmienia 

się w odniesieniu do czasu, np., okresu historycznego oraz przestrzeni np. w zależności od 

kontekstu, lokalizacji, etc. Inaczej mówiąc – polityczne oddziaływanie zależy od jego 

praktykowania, przy czym nigdy nie składa się ono z praktyk dających się przewidzieć oraz 

służących wyłącznie reprodukcji, zawsze istnieje element niepewności, umożliwiający 

społeczno-przestrzenną transformację. Opisywane przez Sharon Zukin pejzaże władzy są – 

jak każda przestrzeń – ustrukturyzowanym i strukturyzującym medium społecznych 

procesów460, domagającym się działania (obiektów) i praktyk (ludzi). To właśnie stanowi 

kontekst istnienia architektury i jednocześnie jej główne zadanie. 

 

                                                           
457 N. Leach, Architecture or Revolution. W: Tegoż, Architecture or Revolution, s. 118. 
458 Tamże, s. 119. 
459 Tamże. 
460 S. Zukin, Landscapes of Power. From Detroit to Disney World. Berkeley, Los Angeles, London: University of 
California Press 1991, s. 268. 
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ARCHITEKTURA JAKO TEST 

Daje się zatem określić schemat składający się z jednej strony z mapy relacji społeczno-

przestrzennych (która jest raczej postulatem, niż realizowalnym zadaniem), a z drugiej z 

umieszczonych w jej ramach, choć jednocześnie niedokładnie ujętych budynków, miejsc, 

przedmiotów i praktyk. Pytaniem pozostaje, jak to się ma do architektury. Z jednej strony, w 

związku z powyższym, można uznać, że to architektura jest kluczowym czynnikiem produkcji 

przestrzeni i to jej analiza, choćby jako pola w rozumieniu Bourdieu, pozwoliłaby na odkrycie 

reguł, jakie rządzą relacjami społeczno-przestrzennymi. Z drugiej strony – antynomicznie – 

architektura sama w sobie, jako dziedzina i praktyka zdominowana politycznie i 

ekonomicznie, jest tylko odbiciem szerszych procesów i poprzez nie powinna być rozumiana. 

Są to perspektywy, które można nazwać za Jeremym Tillem jako „złudne odłączenie” albo 

konieczna „kontyngencja”461. Jeśli jednak przywoła się takie określenia tytułujące rozdziały 

jego książki, to ostatecznie stwierdzić można również za jej tytułem, że „architektura zależy” 

(architecture depends) – architektura jest pomiędzy.  

Architektura jest jednak pomiędzy w pewien szczególny sposób, nie tylko jako element 

schematu procesu produkcji przestrzeni (wyobrażonego zarówno przestrzennie – potrójny 

model, czy też temporalnie – jako ciąg wydarzeń prowadzący do budowy i dalej). Raczej, da 

się ją scharakteryzować w kontekście budowania (powstawania materialnych struktur i 

obiektów) jako szczególny moment, w którym następuje rozstrzygnięcie społecznego procesu, 

a także, w kontekście trwania (struktury czy obiektu) jako część codziennego życia 

społeczeństwa, która jest niezbędna do jego funkcjonowania, umożliwiając jednocześnie 

nowe momenty rozstrzygnięć. W perspektywie określania relacji, w jakich bierze udział 

architektura, tak jak ją ujmował Jameson, powrócę do tego, co Boltanski pisał o 

możliwościach i roli socjologicznej krytyki. Warta jest tu podkreślenia szczególna analogia 

pomiędzy, z jednej strony, mapowaniem kognitywnym oraz funkcjonowaniem ideologicznej 

przestrzeni, a z drugiej tym, co nazwane zostało całościowym oraz pragmatycznym 

programem społecznej krytyki. Obie strony są niezbędne nie tylko do zrozumienia układu 

relacji sił, kształtujących procesy społeczno-przestrzenne, ale także do znalezienia punktów 

zaczepienia, zasobów do skutecznej krytyki społecznej. W przypadku architektury rozumianej 

zarówno jako proces projektowania i tworzenia struktur, jak i w sensie materialnym, 
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kluczowe jest określenie sposobów funkcjonowania i istnienia relacji społecznych, jakich jest 

ona wynikiem i jakie tworzy. 

Przywołując jeszcze jedno pojęcie ze słownika socjologii krytyki Boltanskiego, architekturę 

można określić jako test462. Nie chodzi tu tylko o próbę zastosowania socjologicznych pojęć 

do analizy architektury, lecz o nawiązanie do jej funkcjonowania jako instrumentalnej w 

tworzeniu rzeczywistości społecznej, a także o wzmocnienie jej krytycznej roli. Jak 

wspominałem, architektura jest konieczną częścią społeczeństwa o tyle, że niezwykle trudno 

byłoby uchronić się od jej oddziaływania. Jest sposobem organizacji społecznej przestrzeni, 

która tejże przestrzeni nie neguje – kwestią jest tylko w jaki sposób wspomaga kształtowanie 

relacji społecznych w ramach przestrzeni życia społeczeństwa. Ze względu na ideologiczność 

przestrzeni, architektura materializuje i stabilizuje relacje społeczne, jednak tylko i zawsze 

tymczasowo. To, co czyni ją wyjątkową jest jej jednoczesna trwałość (w sensie historycznego 

trwania), jak i niestabilność w odniesieniu do różnych praktyk, które w związku z nią się 

odbywają. Proces społecznej produkcji przestrzeni jest w zasadzie jednocześnie stabilizowany 

przez rozstrzygnięcia architektoniczne, jak i wyjątkowo niestabilny, zależny od arbitralnych 

decyzji podejmowanych zarówno w procesie projektowania i konstruowania, jak i 

późniejszego użycia budynków. 

Podkreślę, że w tym kontekście zadaniem architektury jest zapewnianie rozwiązań różnych 

społecznych problemów. Mam tu na myśli nie tylko narzucające się wprost kwestie w rodzaju 

mieszkalnictwa czy miejskich rozwiązań infrastrukturalnych, lecz – szerzej – materialne i 

praktyczne organizowanie tego, jak działa społeczeństwo, jakie możliwości daje poprzez 

przestrzeń swoim obywatelom, mówiąc wprost – komu służy i kto z tego korzysta. Ze 

względu na społeczny kontekst swojego postawania i funkcjonowania, architektura nie musi 

być otwarcie nazywana społecznym projektem, aby nim być. Podobnie jak rozumiane 

socjologicznie testy, architektura jest w stanie rozstrzygać sytuacyjne (w tym przypadku par 

excellence, bo miejscowe i zlokalizowane) spory i konflikty społeczne dotyczące tego, jak 

wygląda i funkcjonuje rzeczywistość społeczna, przy czym rozstrzygnięcia te, mimo swojej 

materialnej inercji, są zawsze tymczasowe i prowizoryczne. Można również zaryzykować 

stwierdzenie, że jako taka architektura daje się wykorzystać zarówno do społecznej 

reprodukcji, jak i zmiany, jak to jest choćby w przypadku transportowych rozwiązań w 

                                                           
462 Niniejszy fragment jest częściowo rozwinięciem mojego wcześniejszego artykułu – por. K. Kurnicki, Towards 
a Spatial Critique of Ideology: Architecture as a Test. Journal of Architecture and Urbanism 38(1) 2014, s. 80 – 
89. 
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miastach, które albo podtrzymują transport indywidualny, albo też są w stanie modyfikować 

działania i praktyki oraz skłaniać do korzystania z transportu publicznego.  

Element testu jest szczególnie wyraźny w architekturze, jeśli przypomni się zamknięcie 

dyscypliny architektury na zewnętrzną krytykę. Dość wspomnieć dla przykładu wszelkiego 

rodzaju konkursy architektoniczne, oceniane przez samych architektów zgodnie z 

architektonicznymi zasadami – jest to procedura mająca na celu uwiarygodnienie testu 

poprzez jego oczyszczenie z wpływu zewnętrznych porządków uzasadnień (politycznych, 

ekonomicznych, etc.). Architektura jest społeczna, choć tego rodzaju dyscyplinujące działania 

usiłują przykryć ten fakt opierając się na wewnętrznych eksperckich regułach oraz oddając 

zdolność decyzji ustalonym wcześniej aktorom, co najbardziej służy im samym oraz pozornej 

czystości i oddzieleniu dyscypliny – ochronie zasad działających w polu oraz autonomii jego 

samego. 

Architektoniczny test dotyczy w podobnym stopniu – choć inaczej – dwóch rzeczy: 

powstawania określonych budynków i układów przestrzennych oraz ich późniejszego trwania. 

Chodzi tu zatem zarówno o to, że tworzenie architektury, jako proces sam w sobie 

skomplikowany, zawierający relacje społeczno-materialne, ma zdolność do mniej lub bardziej 

tymczasowego ustalania porządku rzeczywistości poprzez nadanie wartości rozproszonym 

wcześniej aktorom i przedmiotom; a także o to, iż dalsze funkcjonowanie architektury, choć 

nie stanowi dającej się jasno wyodrębnić sytuacji, tym niemniej bierze udział w sytuacjach 

społecznych, posiadając zdolność działania (oddziaływania). Ostatecznie, to, co interesujące 

w architekturze-testach to jej różnorodne funkcjonowanie społeczne, do którego się tutaj 

odnoszę. Tę funkcjonalną różnorodność można zaś przedstawić na przykładzie architektury 

sakralnej tworzonej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i to nie tylko w zależności od 

historycznego okresu463. Proces budowy kościołów w warunkach oficjalnego sprzeciwu 

władz państwowych odbywał się często metodą mobilizowania lokalnej społeczności, 

realizując przy okazji ideał architektury powstającej społecznie, uwzględniającej nie tylko 

potrzeby użytkowników, ale także angażującej ich w prace przy obiekcie. Może to być więc 

uznane zarówno za uprawomocnienie członków i członkiń lokalnej społeczności poprzez 

wzmocnienie ich wpływu na przestrzeń, oparte na zewnętrznej krytyce stwierdzenie o ich 

fałszywej świadomości (przyczynienie się do powstania warunków własnego 

                                                           
463 Por. I. Jażdżewska, Władza a obiekty sakralne w Łodzi w okresie Polski Ludowej (ujęcie geograficzne). W: P. 
Knap (red.), Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej. Szczecin: IPN 
2013, s. 164 – 178. 
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podporządkowania władzy kościelnej), jak i wyrażenie tradycyjnie politycznego sprzeciwu 

wobec dominującej władzy państwowej. Przypominając stwierdzenie Massey o tym, iż w 

przestrzeni nie ma stałych reguł należy jednak uznać, że praktykowanie ideologicznej pozycji 

jest uzależnione nie tylko od danego budynku czy lokalizacji, ale głównie od relacji, w jakie 

konkretne realizacje wchodzą z zewnętrznymi warunkami na różnych poziomach (także 

terytorialnych: osiedlem, miastem, województwem, państwem, diecezją, strukturą Kościoła, 

etc.). 

Architektura jako test prawdy, który potwierdza zastane warunki jest prawdopodobnie 

najpowszechniejsza. Może być to wynikiem jej zdominowanej pozycji (względem polityki, 

ekonomii, a nawet planowania przestrzennego), którą architekci zdają się przyznawać z 

trudem464. Potwierdzanie rzeczywistości da się określić choćby w odniesieniu do powtarzania 

podobnych rozwiązań materiałowych i strukturalnych w różnych okresach historycznych i 

lokalizacjach geograficznych. Sprawia to, że podkreślona zostaje norma, która funkcjonuje 

powszechnie i staje się rytuałem, tym bardziej, że ustala również sposoby społecznego 

funkcjonowania. W przypadku architektonicznego testu prawdy uwidacznia się jednak 

szczególnie mocno istotność kontekstu. Jest to paradoksalna właściwość tego testu, która tym 

bardziej podkreśla relacyjną funkcjonalność architektury. 

Przykładowo, mogące symbolizować test prawdy bloki i osiedla blokowe mogą być uznane za 

taki test w drugiej połowie XX wieku i współcześnie w Europie, jednakże nie będą spełniać 

takiego zadania (albo w odmienny sposób) we współczesnych miastach południowo-

wschodniej Azji465, gdzie stanowią zerwanie z dotychczasowym porządkiem społecznym. 

Podobnie zresztą było w Europie w okresie, gdy powstawały pierwsze plany i założenia 

osiedli blokowych, kiedy to były one narzędziem zmiany społecznej oraz odpowiedzią na 

problemy miast przemysłowych466. Przy okazji przypomnieć można, że powodzenie 

modernistycznego budownictwa, w tym także bloków mieszkaniowych, wynikać mogło 

między innymi z mimo wszystko wszechstronnej adaptowalności w różnych narodowych i 

miejskich kontekstach. Forma architektoniczna, która początkowo była szokująco 

nowoczesna, okazała się mimo społecznych ambicji architektów wyjątkowo „pusta” i jako 

taka dała się replikować w różnych ustrojach politycznych i gospodarczych. Albo też 
                                                           
464 Zob. P. Jones, Putting Architecture in Its Social Place: A Cultural Political Economy of Architecture. Urban 
Studies 46(12) 2009, s. 2519 – 2536. 
465 Zob. B. Yuen, A. G. O. Yeh (red.), High-Rise Living in Asian Cities. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: 
Springer 2011. 
466 Zob. P. Hall, Cities of Tomorrow. An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth 
Century. Malden MA, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing 2002, s. 7. 
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odwrotnie: była na tyle silna pod względem społecznego projektu, że zaczęła niemal od 

początku funkcjonować jako test prawdy, niezależnie od oficjalnej orientacji istniejącej 

władzy, ponieważ właściwie spełniała funkcje dominacji. 

Za podobnie funkcjonujący test prawdy mogą być uznane suburbia, z jednej strony 

wzmacniające istniejące relacje społeczne (np. separację, dążenie do osobistego decydowania 

i bezpieczeństwa) albo też – w szerszym kontekście – całkowicie rearanżujące systemy 

miejskie467 (np. pod względem transportowym), a nawet konstytuujące specyficznie 

pojmowaną społeczną utopię468. Również w tym przypadku staje się widoczne, że 

architektura jako test prawdy działa zarówno w kontekście (społecznym, historycznym, 

przestrzennym), jak i bardzo lokalnie i sytuacyjnie, co jednak nie zmniejsza jej 

reprodukującej i podtrzymującej określony porządek społeczny roli. Ponadto, właśnie ze 

względu na takie jej cechy, może ona doprowadzić do załamania testu prawdy, na przykład, 

gdy okaże się, że blokowiska i suburbia zmieniają się w przeciwieństwo swojego 

zorganizowanego i idyllicznego zamysłu i skutkują narastającymi problemami 

przestrzennymi i społecznymi. 

Testy rzeczywistości, jak pisał Boltanski, mogą potencjalnie służyć zmianie, choć tylko do 

tego stopnia, który nie przewróciłby istniejącego porządku. Architektura jako test 

rzeczywistości może być więc zidentyfikowana zwłaszcza w realizacjach, które mają za 

zadanie zreformować albo poprawić system społeczno-przestrzenny w sytuacjach 

niepewności. Dlatego też zazwyczaj architektura funkcjonująca w ten sposób jest 

jednocześnie stosunkowo innowacyjna, zwłaszcza w aspekcie formalnym, jak i 

konserwatywna i zasadniczo (re)konfirmująca. Architektoniczny test rzeczywistości działa w 

sposób, który może doprowadzić do częściowego przeformułowania ustalonych relacji, lecz 

rozwiązując sprzeczności i niwelując niepewność ma za zadanie zarazem utrzymanie 

istniejących relacji społeczno-przestrzennych. Przykładem takiej architektury mogą być 

wspomniane przez Žižka nowoczesne wielofunkcyjne centra kulturowo-rozrywkowe. Są nim 

także budynki ikoniczne, opisywane przez Leslie Sklair469, a także „nowoczesne” wieżowce. 

Interesującym z wielu względów przykładem jest także architektura postmodernistyczna w 

                                                           
467 Por. A. D. King, Spaces of Global Cultures. Architecture, Urbanism, Identity. London, New York: Routledge 
2004, s. 97 – 110. 
468 R. Fishman, dz. cyt. 
469 L. Sklair, Iconic Architecture and the Culture-Ideology of Consumerism. Theory Culture Society 25(7) 2010, s. 
135 – 159. 
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Polsce470, która mogłaby zdawać się całkowitym zerwaniem z istniejącymi porządkami i 

praktykami centralnie organizowanego budownictwa. Jednak polski postmodernizm nie był (z 

różnych wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn) całościowym paradygmatem zerwania z 

poprzednim okresem w architekturze, lecz raczej adaptacją szczelin powstających w systemie 

budownictwa państwowego. Budynki postmodernistyczne w nowej na gruncie polskim 

formie mogą być zatem określone jako wyraźna, ale cząstkowa korekta estetycznego i 

architektonicznego systemu, jednak bez ambicji rozwiązania ogólnych problemów 

właściwych dla panujących społeczno-przestrzennych warunków. 

Architektura jako test egzystencjalny jest prawdopodobnie najbardziej skomplikowanym 

przypadkiem, tym bardziej, że dotyczy podstawowej krytyki społeczno-przestrzennej i jako 

taka może być uznana raczej za postulat, niż realizowaną rzeczywistość. Ponadto, łączy się 

ona ściśle z (nie)możliwością ustalenia pozycji krytycznych, które dodatkowo byłyby w jakiś 

sposób generalizowane i uogólniane. Nie można za takie pozycje uznać tych, które w procesie 

produkcji przestrzeni zajmują architekci, mimo tego, że pozornie mają największy wpływ na 

formę przestrzeni, przynajmniej w odniesieniu do poszczególnych budynków. Architekci w 

ramach tego procesu odgrywają jedynie role instrumentalne, na dwojaki sposób: jako 

posiadacze technicznych kompetencji (projektowanie, etc.) oraz jako obrońcy eksperckiego 

charakteru dyscypliny, którą praktykują, co wpływa na utrudnione ujawnienie społecznych i 

politycznych wymiarów architektury. Zarówno w przypadku, gdy architektura jest wprost 

polityczna, to jest, gdy tworzy konstrukcje bezpośrednio dla władzy politycznej w 

tradycyjnym, instytucjonalnym rozumieniu, jak też, gdy jest pozornie apolityczna (nie 

uwzględniając wprost społecznego kontekstu, uzasadniając swoje działanie i rezultaty w 

technokratyczny sposób), rezultatem jest większa ideologiczność ze względu na 

nieuświadomienie swojej politycznej pozycji, a nawet więcej – fałszywością wykonywanej 

praktyki i powstałych w jej wyniku materialnych rozstrzygnięć, pojmowanych jako 

oczywiste.  

Tworzenie architektury działającej jako test egzystencjalny jest wyjątkowo trudne bez 

uznania, że może być ona narzędziem społecznego oddziaływania znajdującym się pomiędzy 

ludzkimi praktykami a przestrzeniami materialnymi. Architektura taka musiałaby 

uwzględniać całkowite przeorganizowanie systemu społeczno-przestrzennego, co nie jest 

                                                           
470 Zob. L. Klein (red.), Postmodernizm Polski. Antologia tekstów. Warszawa: Wydawnictwo 40 000 Malarzy 
2013; A. Gzowska, L. Klein, Postmodernizm Polski. Rozmowy z architektami. Warszawa: Wydawnictwo 40 000 
Malarzy 2013. 
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równoznaczne ani z rewolucją społeczną, ani z przestrzenną, zakłada zaś działanie 

dialektyczne, umożliwiające generalizację i uspołecznienie jednostkowych uzasadnień oraz 

rozwiązywanie konfliktów w sposób paradoksalnie zakładający ich dalsze wzmacnianie. 

Musiałaby zatem z jednej strony opierać się na uznaniu jednostkowego i grupowego działania 

dominacji, którą wspiera, zwłaszcza na zasadzie tego, co powoduje cierpienie i wykluczenie, 

lecz z drugiej dawać możliwości ich niwelowania w sposób, który powstawanie kolejnych 

konfliktów osadzałby nie w zasadniczej niepewności świata społeczno-przestrzennego, ale w 

upublicznianiu nierównych pozycji oraz wzmacnianiu powstawania krytyki na ich podstawie. 

Jeśli Žižek słusznie zidentyfikował istotność architektonicznych i społecznych żagielków – 

nieplanowanych pozostałości strukturalnego funkcjonowania i planu – to zadaniem 

architektury jako testu egzystencjalnego jest dialektyczne wzmocnienie ich w taki sposób, aby 

mogły się rozprzestrzeniać oraz tworzyć nowe relacje z podobnymi konfliktowymi i 

niedookreślonymi miejscami. 

Niesłuszne jest więc poszukiwanie społecznej i emancypującej roli architektury ani w 

odzyskiwaniu w jej ramach „ludzkiej skali” oraz cielesnego i zmysłowego doświadczenia 

(które są habitualnie pre-definiowane), ani estetycznych, organizacyjnych czy 

technologicznych innowacjach (które same w sobie mogą być równie dobrze wykorzystane 

do wzmacniania warunków dominacji), jeśli bierze się je pod uwagę rozłącznie, bez próby 

nawiązania pomiędzy nimi społecznej relacji. 

 

ARCHITEKTURA (NIE)KRYTYCZNA 

Wszystko to sprawia także, iż w przypadku architektury trudno mówić o jakiejś mniej lub 

bardziej otwarcie wyrażanej polityczności, rewolucyjności czy radykalizmie. Jednocześnie 

jednak nie da się pominąć jej uporczywego znaczenia dla możliwości formowania i 

czasowego przynajmniej stabilizowania krytyki społecznej, będącego również podstawą 

wysuwania roszczeń mających znamiona testu egzystencjalnego, jak w przypadku obrony 

(tradycyjnie rozumianych) przestrzeni publicznych czy środowisk życia marginalizowanych 

ludzi. Każda walka społeczna jest intensywniejsza, jeśli zawiera element przestrzenny, 

związany z budowaniem lub burzeniem. Testy prawdy i testy rzeczywistości ustępują testom 

egzystencjalnym tylko wtedy, gdy te ostatnie posiadają zdolność tworzenia połączeń i relacji 

pomiędzy różnymi pozycjami, a ponadto przekształcają się w konflikty przestrzenne, nie tyle 

zastygające w materialności, co wykorzystujące ją do społecznych celów i potrzeb. 
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Architektura służyć więc może do definiowania, ustalania i dostarczania zasobów krytyki 

społecznej, sama stając się poprzez to krytyczną, a nawet radykalną, pod warunkiem, że 

będzie potrafiła ulokować się jako ideologiczna praktyka, wykorzystująca jednocześnie siłę 

swoich kompetencji i oddziaływania, jak i pozycję w relacji zarówno do (utopijnych?) 

projektów krytyki w sytuacjach określonych jako konflikt. 

Wiąże się to także z uwzględnieniem pozytywności i negatywności architektury. Jak 

wspomniałem wcześniej, architektoniczne projekty i realizacje charakteryzują się dialektyką 

łączącą dwa aspekty. Z jednej strony, budowanie i budynki są pozytywnym rozstrzygnięciem 

niepewności sytuacji społecznej, ponieważ materializują konfliktowy z zasady proces 

produkcji przestrzeni. Z drugiej, ich negatywność wynika z samej cechy skończoności 

przestrzeni (wprost – tego, że nie można postawić dwóch struktur w dokładnie tym samym 

miejscu, a przynajmniej jest to bardzo trudne), która sprawia, że przestrzenne rozstrzygnięcie 

wyklucza wielość rozwiązań alternatywnych. Powracając jednak do konceptu paralaksy, 

można stwierdzić, że samo zajmowanie pozycji i przemieszczanie się pomiędzy nimi ujawnia 

tę dialektykę pozytywności i negatywności, stanowiąc jednocześnie podstawę uwzględniania 

tej zagubionej różnorodności i możliwości konstruowania krytyki. Jest zrozumiałe, że krytyka 

ta opiera się na tym, co pomiędzy, jak choćby różnym – w zależności od wyobrażeń, praktyk i 

życiowych potrzeb – wykorzystaniu funkcjonowania mających materialny aspekt ideologii. 

W tym także sensie można mówić o istotności mediującej roli architektury jako tej, która 

zapewnia zasoby do przyjmowania różnorodnych pozycji, ich uogólniania i łączenia. 
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Zakończenie 
 

 

 

 

Jak stwierdza Massey, argumentowanie za „traktowaniem przestrzeni na poważnie” jest samo 

w sobie zadaniem stosunkowo łatwym471. Tym łatwiejszym w okresie globalizacji i „zwrotu 

przestrzennego” w nauce, które niejako naturalnie pozwalają na poszukiwanie podstaw i 

naukowych uzasadnień w obszarach dotychczas ignorowanych. Zajmowanie się przestrzenią, 

zwłaszcza przestrzenią miejską może być uznane za realizację wezwania Lefebvre’a, do 

stworzenia analizy przestrzeni (spatio-analysis) albo przestrzeniologii (spatiology)472, które 

zamieścił on w końcowej części „The Production of Space”. Napotyka się jednak w tym 

zadaniu trudny do przezwyciężenia paradoks – nowa nauka o przestrzeni nie miałaby 

zajmować się przestrzenią, ale jej produkcją. Jest to zatem zadanie znacznie bardziej 

skomplikowane, zawierające równocześnie rozpoznanie użycia przestrzeni, jak i moment 

krytyczny, związany z koniecznością przekroczenia zastanych do niej podejść. Nauka o 

przestrzeni jest nieodłącznie związana z wynikającą z niej krytyką przestrzeni. Wyklucza to 

możliwość oparcia się tylko na jednym ze składników procesu produkcji przestrzeni, który 

mógłby zapewnić potwierdzenie i pewność analizy. Dialektyczny charakter procesów 

przestrzennych sprawia, że nie można uznać, iż którykolwiek z jego elementów jest 

ważniejszy, zapewniający analityczną stabilność, trwały i dający podstawy wszelkich 

wyjaśnień. Dlatego też powtórzę, że charakter teorii przestrzeni najlepiej określić jako 

przybliżenie do tego, co w przestrzeni się dzieje.  

Jest tak również dlatego, że – jak pisze Massey – „potraktowanie przestrzeni na poważnie nie 

oznacza tylko wyraźnego określenia specyficznej lokalizacji danego studium”, ani też nie 

sprowadza się do „uznania, że świat jest nieuchronnie i nieodwracalnie przestrzenny, co robi 

różnicę”473. Jej propozycja, która została już wspomniana wcześniej w niniejszej pracy, 

opiera się na określeniu przestrzeni jako współistnieniu różnorodności, jednocześnie 

                                                           
471 D. Massey, Negotiating Disciplinary Boundaries. Current Sociology 47(4) 1999, s. 11. 
472 H. Lefebvre, The Production of Space, s. 404 – 405. 
473 D. Massey, Negotiating Disciplinary Boundaries, s. 11. 
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powiązanych ze sobą i opartych na różnicy, co jest równoznaczne z zerwaniem z podejściem 

opartym na wielkich narracjach i nieuchronności procesów społecznych. W konsekwencji 

oznacza to, iż przestrzeń jest sferą możliwości – także politycznych. Jest zadaniem 

tworzonym nieustannie w codziennych praktykach ludzi i działaniach obiektów materialnych.  

Jeśli jednak trzeba wciąż na nowo teoretyzować przestrzeń, to na zasadzie zwrotnej relacji 

konieczne jest także uprzestrzennienie teorii. Niezbędne są do tego przynajmniej dwie rzeczy. 

Po pierwsze, określenie konsekwencji myślenia przestrzenią i o przestrzeni, zwłaszcza w 

perspektywie jej społecznej produkcji, powinno być relacyjne. Oznacza to wzajemny wpływ, 

a zatem także uznanie tworzonych w ten sposób możliwości i ograniczeń – tego, jak da się 

przestrzeń opisać i analizować. Pytania pojawiają się zatem jednocześnie po obu stronach 

relacji: nie tylko tego co nowego da się w przestrzeni dostrzec, ale także co oznacza istnienie 

różnych przestrzenno-konceptualnych pozycji, trajektorii i usytuowanych praktyk? Po drugie, 

taka oparta na przestrzeni reformulacja jest zasadniczo krytyczna i zmuszająca do 

autokrytyki, ponieważ skutkuje uwzględnieniem współistnienia różnych innych pozycji, z 

których krytyka może być formułowana. Nie da się w absolutny i niezmienny sposób ustalić 

pozycji podparcia oraz zgromadzić pewnych i niezaprzeczalnych zasobów do utrzymywania 

własnej pozycji. Procesualność produkcji przestrzeni sprawia, że relacje, w których się 

uczestniczy, także relacje dominacji, muszą być ciągle reprodukowane i modyfikowane. 

Istniejące reguły i regulacje, zarówno prawne, kulturowe, dyskursywne, jak i materialne 

zależą od podtrzymujących je praktyk. Te z kolei, choć zasadniczo służące reprodukcji, 

posiadają także element niepewności, który otwiera możliwości oporu i krytyki oraz uznania 

społecznej i politycznej otwartości procesów przestrzennych.  

 

UPRZESTRZENNIENIE IDEOLOGII 

W niniejszej pracy da się zauważyć brak jednoznacznego określenia tego, czym jest 

przestrzeń czy ideologia, czyli tego, co zazwyczaj określa się definicją podstawowych pojęć. 

Tym niemniej, przywołane we wprowadzeniu stwierdzenie Jamesona o tym, iż ideologia jest 

raczej zmienną historycznie i przestrzennie problematyką, niż określonym pojęciem474 nie 

wystarcza za przekonujące wyjaśnienie. Głównym celem niniejszej pracy było określenie roli 

ideologii w procesie społecznej produkcji przestrzeni. Konieczne do tego okazało się 

prześledzenie nie tylko teorii Lefebvre’a, ale także odwołanie się do społecznych teorii, które 
                                                           
474 Zob. przyp. 16. 
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mogą być pomocne w stwierdzeniu ideologiczności przestrzeni, praktyk społecznych w 

przestrzeni oraz możliwości krytyki. Jednak teorie te same w sobie musiały zostać poddane 

reinterpretacji, a także usytuowane w dialektycznej relacji względem siebie, tak, aby 

wykorzystać ich wspólne możliwości i punkty widzenia. Jest to zauważalne zwłaszcza w 

przypadku teorii Bourdieu, szczególnie zorientowanej na badanie codziennych ideologii (a 

także ideologicznej iluzji), która jednak zawiera niemożliwą do zaakceptowania w całości 

społeczną teorię przestrzeni. W związku z tym niniejsza praca może być widziana nie jako 

domknięcie i stanowcza odpowiedź na pytania, ale raczej jako specyficzna propozycja 

odczytania społecznej przestrzeni i ideologii.  

Ideologia jest w proponowanym tu ujęciu w zasadzie niemożliwa do dokładnego 

zdefiniowania, nie mówiąc o przekonywającej operacjonalizacji. Ideologia może być 

określona jako mediacja pomiędzy elementami wyjaśnianego procesu (szczególnie: 

społecznego tworzenia materialności przestrzeni). Da się ją przez to ująć nie jako rodzaj 

struktury czy zbioru idei lub działań, lecz jako relację, a właściwie cechę relacji. Właśnie to 

sprawia, iż przytwierdzenie ideologii do w miarę jednoznacznej definicji jest problematyczne 

– z trudnością można opisać cechę relacji nie czyniąc jej jednocześnie martwą i stałą. 

Ideologia jako taka mogłaby być określona poprzez odniesienie do elementów, na których 

relację wpływa. Jest to bardziej satysfakcjonujące, choć również kłopotliwe ze względu na to, 

iż elementy są tak różnorodne, jak sama przestrzeń i aktorzy w niej działający. Zwyczajowo 

rozpatruje się ideologię w przestrzeni na podstawie „silnych” przykładów – budowli i 

układów miejskich powstałych w trakcie procesu wyraźnie nacechowanych politycznie 

projektów, takich jak budynki władzy totalitarnej (lub demokratycznej), przestrzenie 

publiczne, rzadziej inwestycje rozwojowe (nawet w perspektywie postkolonialnej). Jednak 

jeśli uwzględni się codzienne i rutynowe działanie ideologii, takie wyjaśnienia przestają 

wystarczać. Poza tym, kierują one ponownie w stronę czytania architektury jako posiadającej 

polityczny i ideologiczny ładunek (formy mniej lub bardziej totalitarne, etc.). Jest to 

zabiegiem stosunkowo mało skomplikowanym, ale ignorującym wielość (re)kreowanych 

relacji przestrzennych, zależnych nie tylko od materialnych struktur, ale także od działających 

aktorów i ich praktyk. Albo więc przyjmuje się, iż znaczenie jest materialnie kodowane i – 

jeśli ideologiczne – dające się rozpoznać na tej podstawie, albo też dopuszcza możliwość 

różnych (historycznych, zlokalizowanych, indywidualnych) odczytań, co jednak z założenia 

znosi twierdzenie o możliwości wskazania ideologiczności (w) przestrzeni. 



220 
 

Ideologia jako cecha relacji lub też relacja/mediacja o specyficznych właściwościach daje się 

zaś odnaleźć w tworzonych ciągle, na nowo i niejako automatycznie praktykach związanych z 

produkowaniem przestrzeni, zarówno w procesie budowania, jak i tych praktyk, które określić 

można jako codzienne. Takie rozumienie przenosi akcent na wymagane, choć niejednakowo 

realizowane uczestnictwo w przestrzeni. Jeśli ideologiczna przestrzeń musi być 

praktykowana, aby taką pozostać, to i ideologia, aby zachować zdolność funkcjonowania i 

oddziaływania musi być realizowana w różnorodnej praktycznej relacji ludzi z przestrzenią. 

Dlatego też określenie ideologiczności przestrzeni w niniejszej pracy daje się odnaleźć na 

zasadzie „odgadywania” czy też powracania ideologii w odniesieniu do przywoływanych tu 

autorów i przykładów. Przyznaję, że przykłady te są dobrane dość arbitralnie i mogłyby być 

prawdopodobnie zastąpione innymi, chociażby takimi, które odnoszą się do innego poziomu 

analizy (choćby: globalne miasta i przepływy, badania użytkowania transportu i przestrzeni 

miejskich, życie domowe i etnologia przestrzeni codzienności, etc.). Do pewnego stopnia, ale 

tylko na tyle, na ile były przydatne w ustanowieniu relacji i przeprowadzeniu argumentacji, są 

one obecne i tutaj; użyte jednak z premedytacją całkowicie instrumentalnie do pokazania 

różnorodności funkcjonowania ideologii. 

Określenie funkcjonowania ideologii w produkcji przestrzeni można więc znaleźć 

uwzględniając wszystkie punkty widzenia zaprezentowane wcześniej, poruszając się niejako 

po obwodzie koła, w centrum którego znajduje się pojecie ideologii, do którego nie można do 

końca dotrzeć, a które ma wpływ zarówno na ustalanie perspektyw, relacji lub podejść do 

przestrzeni, jak i ostatecznie pozycji krytyki. Uwzględnienie ideologii wymaga (niestety?) w 

pewnym sensie wcześniejszej chęci jej dostrzeżenia w praktykach, przestrzeniach i 

dyskursach o przestrzeni. Praca ta ma za zadanie przekonać, iż może to być perspektywa 

użyteczna, zarówno naukowo, jak i praktycznie. 

Wiąże się z tym jednak stary problem, który wyraża się w stwierdzeniu, iż jeśli wszystko jest 

ideologiczne, to po pierwsze, takież jest stwierdzenie ideologiczności, a po drugie niemożliwa 

jest jakakolwiek krytyka (specyficznej) ideologii, a także określenie, co jest poza ideologią. 

Można jednak odpowiedzieć na ten problem, iż krytyką ideologii jest więcej ideologii! 

Chcąc jednak w trybie przypuszczenia określić miejsca nieidologiczne, czy szerzej – 

zewnętrze ideologicznego funkcjonowania – można stwierdzić, że zależą one relacyjnie od 

pozycji krytyki. Osoby, które najbardziej bezpośrednio i cieleśnie mogłyby być wskazane 

jako produkujące przestrzeń (np. robotnicy budowlani) z trudem określić można jako 
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najbardziej zaangażowane w ideologiczną reprodukcję. Kopanie fundamentów, obsługa 

maszyn, kładzenie cegieł, konstruowanie stropów i dachów oraz całość działań, praktyk i 

decyzji, które składają się na materialną realizację, zdają się wymykać ustalonym relacjom 

ideologicznym. W tradycyjnym ujęciu to stopień realizacji projektu, estetyka oraz społeczne 

użycie i oddziaływanie budowli jest ideologiczne, zaś poza ideologią pozostaje najbardziej 

bezpośrednia część materialnego konstruowania obiektów i struktur. Przykładowo, w kościele 

liczy się ozdobny wątek cegieł, świadczący o zaawansowaniu technologicznym, postępowości 

i potędze fundującej go instytucji, a nie sam fakt jego konstruowania. Ostatecznie kluczowe 

jest jednak ustanowienie relacji, ciągu lub sieci relacji, które składają się na to, iż ruchy 

robotnika na rusztowaniu, na równi z ruchami architekta przy pulpicie czy komputerze, biorą 

udział w kształtowaniu ideologiczności przestrzeni. Podobnie, w kontekście ideologiczności 

znajdują się nie tylko procesy projektowania i realizacji budynków w mieście, ich uroczyste 

otwarcia i mniej lub bardziej spektakularne politycznie wydarzenia z nimi związane, ale 

codzienne, rutynowe, niemal niezauważalne działanie materialności i praktyki ludzi, wspólnie 

podtrzymujące istnienie relacji, która zawiera w sobie ideologiczną domieszkę. 

Powyższy argument jest jednak problematyczny z innego powodu, na który zwracałem 

wielokrotnie uwagę wcześniej. Chodzi tu o domyślne, lecz decydujące ustalenie pozycji 

stwierdzenia ideologiczności i to nawet niekoniecznie na zasadzie zewnętrzności 

(znajdowania się poza ideologicznymi podejrzeniami), ale także nierównomierności siły 

pozycji oraz związanej z nią przemocy. Aby stwierdzić, że działania robotników są albo nie 

są ideologiczne nie można być robotnikiem (zajmować pozycji robotnika). Proponowane 

przez Bourdieu metodologiczne podejście, akceptujące niezdolność, bezcelowość, a nawet 

ideologiczną funkcjonalność dystansu i zewnętrzności, a jednocześnie proponujące w zamian 

socjologiczną obiektywizację, czyli potraktowanie własnej pozycji na równi z innymi, jest 

ważną podstawą uznania ideologiczności przestrzeni (zarówno społecznej, jak i tej, o której 

mowa w niniejszej pracy). Jest to jednak niewystarczające ze względu na to, iż 

obiektywizacja taka ma sens i oddziaływanie w odniesieniu do ustanawianych naukowo 

relacji krytycznych (demistyfikujących rzeczywistość społeczną), tworząc coś w rodzaju 

płaszczyzny wewnętrznego oddziaływania. Tym samym jednak – wbrew własnym intencjom 

i założeniom – pozostawia na boku relacje wewnętrzne, które są pionowe (ale nie w 

rozumieniu nierównych pozycji społecznych w polu), odtwarzają i są odtwarzane w 

codziennej ideologicznej praktyce oraz działaniach materialności. Bourdieu zdawał się 

ostatecznie poszukiwać pozycji paradoksalnej i nie do utrzymania – takiej, która znosiłaby 
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dialektyczne napięcie pomiędzy zewnętrznością obserwatora i krytyka oraz wewnętrznością 

jego usytuowania jako aktora społecznego. Chodzi zaś raczej o uznanie prawomocności 

wielości pozycji przestrzenno-społecznych oraz związanych z nimi praktyk i trajektorii, które 

z samego faktu różnorodności czerpią zarówno swoją ideologiczność, jak i podstawy i zasoby 

krytyki. Oczywiście, pozycje te mają tendencję do reprodukcji, zarówno społecznej (opartej 

głównie na nierówności kompetencji), jak i przestrzennej (opartej głównie na nierówności 

zasobów), podstawą tejże są jednak ustalone relacje pomiędzy tymi pozycjami znajdującymi 

się w zasadniczo identycznej relacji względem ideologii. Wszystkie są tak samo ideologiczne. 

Relacja, jaką ludzie tworzą ze swoją jednostkową i grupową, codzienną i wyjątkową 

przestrzenią jest praktyką opartą na takim samym uznaniu naturalności własnej sytuacji, która 

swoją nienaturalność ujawnia tylko w zetknięciu z innymi pozycjami i praktykami. Dlatego 

też ideologiczną cechę relacji procesu produkcji przestrzeni można scharakteryzować jako 

niezbędną i niezawodną w kontekście tego jak przestrzeń jest budowana oraz jak wpływa ona 

na życie ludzi poprzez kierowanie ich praktykami. 

Możliwą pozycją i zasobem krytyki ideologii jest sama ideologia, a jej wykorzystanie 

oznacza, iż zewnętrzność znajduje się wewnątrz/pomiędzy. Jeśli odrzuci się poszukiwanie 

zewnętrzności i pragnienie oparcia na nauce czy pozornie bezsprzecznych i akceptowalnych 

przekonaniach i sposobach działania, jak również na problematycznym ruchu w stronę 

obiektywności i obiektywizacji, pozostaje skierowanie się do wypracowywania 

ideologicznych uzasadnień i praktyk, które mogą być działaniem krytycznym. Nie oznacza to 

w żadnym razie uznania relatywistycznej równości poglądów, postaw i praktyk – to, co je 

odróżnia i pozwala na krytykę jest nierówność i nierównomierność. Ta wynika zaś w dużym 

stopniu z samej przestrzeni (jak choćby zróżnicowanie jej dostępności czy szans na jej 

produkcję). W przypadku ideologicznej przestrzeni i jej krytyki nie jest konieczne 

odwoływanie się do pojęć i wartości transcendentalnych, wystarcza wskazanie na ciągłe 

momenty inwestycji w przestrzeń, która – stanowiąc podstawowy wymiar i warunek 

ludzkiego życia, jako taka stanowi uzasadnienie społecznej walki. Jest zrozumiałe, że relacja 

społeczno-przestrzenna nacechowana ideologią może być ustanawiana i praktykowana na 

rozmaite sposoby, będąc podstawą zarówno kapitalistycznej dominacji (skutkując opisywaną 

przez Lefebvre’a przestrzenią abstrakcyjną), jak i społecznej emancypacji (jeśli umożliwia 

równy dostęp do udziału w konfliktach i ich rozwiązywaniu). 

Przestrzeń ujmowana jako społeczny produkt i producent ma konsekwencje dla samego 

rozumienia ideologii, stąd uprzestrzennienie ideologii. Chodzi o określenie nie tylko tego, jak 
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ideologia wpływa na przestrzeń, lecz w jaki sposób uznanie przestrzenności przekłada się na 

rozumienie i wykorzystanie ideologii. Przedstawione wcześniej w pracy argumenty uzupełnić 

można dodatkowymi stwierdzeniami, wynikającymi z założenia, iż przestrzeń, zgodnie z 

zasadą inwestycji albo też uznaniu społecznej interesowności, jest podstawą, z której czerpią 

siłę ideologie. Zapewnia współmierność, a w konsekwencji powstawanie różnorodności 

praktyk, pozycji krytyki, jak również naddatków, przerw i szczelin między nimi, które z kolei 

decydują o tym, iż produkcja przestrzeni jest nieokreślona oraz otwarta. Otwarta jednak nie 

radykalnie, jak twierdzi Massey, tylko do pewnego stopnia, który zależy właśnie od 

wzmocnienia napięć i tworzenia dialektycznych, niepewnych relacji pomiędzy istniejącymi w 

jej ramach ideologiami. Postulatem krytyki ideologii jest tworzenie procedur 

umożliwiających po pierwsze tworzenie ideologii, a po drugie zapewniania ich 

konfliktowości, przy uznaniu zasady ekwiwalencji. 

Uprzestrzennienie ideologii wiąże się także z tym, iż pozycje, które ustala się w przestrzeni i 

jednocześnie są przez nią ustalane, nie są łatwo modyfikowane, a także wynikają z 

codziennego życia ludzi, którzy mają zróżnicowane możliwości jego zmiany. Pozycja nie 

wynika z mniej lub bardziej świadomego wyboru określonego światopoglądu, ale tworzy się 

w codziennej praktyce związanej z przestrzenią – jej praktycznym wykorzystaniem, 

odtwarzaniem, odbieraniem i kształtowaniem. Ostatecznie nie jest istotne, czy dana osoba 

popiera system kapitalistyczny, czy nie, jeśli jej pozycja w przestrzeni (rozumianej także 

całkowicie materialnie) skłania ją do zakupów w hipermarkecie oraz jeżdżenia samochodem 

w zamian przydomowej produkcji i korzystania ze spółdzielni oraz używania komunikacji 

zbiorowej. W tym sensie, podkreślając istotność materialności, można za Žižkiem 

powiedzieć, że przedmioty i przestrzenie myślą za ludzi. Rozumienie pozycji i ich układów 

można zaczerpnąć od Bourdieu, z tym, że odnosząc je do przestrzeni oraz uwzględniając, iż 

wpływa ona na ich określenie i jest jednocześnie w takim ujęciu przez nie określana. Stanowi 

także podstawowy zasób tworzenia ideologicznej krytyki, o ile rozpoznana zostanie jej 

uogólniająca, tworząca platformę rola z jednej strony oraz przygodność i arbitralność 

znajdujących się w niej pozycji i relacji z drugiej. 

Dodatkową kwestią, związaną z przestrzenią przeżywaną, przestrzenią, która dotyczy i 

dotyka, przestrzenią codziennego życia jest to, iż – jak podkreślałem – może być rozpoznana 

na zasadzie jej funkcjonowania. Funkcjonowanie to i funkcjonalność daje się dostrzec w 

praktykach, mających także swój materialny wyraz. Dochodzi tu kolejny element określenia 

ideologiczności i krytyki ideologii. Aby móc je ująć w przestrzeni, trzeba się zwrócić w 
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stronę oddziaływania praktyk. To z kolei realizuje się w relacji, która ma związek zarówno z 

oddziaływaniem innych praktyk, jak i całym zbiorem/siecią tworzących przez nie relacji w 

totalności. Jest to więc połączenie, które po raz kolejny odnieść można do poziomej 

płaszczyzny (relacji z innymi praktykami), jak i pionowego oddziaływania – relacji tego, co 

najbardziej globalne, z tym, co najbardziej lokalne. W rezultacie, w przestrzeni wszystko ma 

znaczenie, oddziaływanie każdej praktyki da się rozciągnąć, poprzez inne praktyki, działania i 

obiekty wokół niej, na całość relacji (która nie stanowi odłącznego pola w rozumieniu 

Bourdieu, ponieważ odbywa się we wspólnej przestrzeni i jej dotyczy). Trzeba jednak 

pamiętać, że połączenie wszystkiego ze wszystkim odbywa się na zasadzie dialektycznej, w 

żadnym razie nie jest więc na tej podstawie możliwe stwierdzenie prostego wpływu lub 

wynikania. Nie jest to także zalepiające i unifikujące postmodernistyczne w duchu 

twierdzenie. Tak określona relacyjna pozycyjność w przestrzeni przekłada się na 

reinterpretację ideologii jako związanej z pozycją w przestrzeni, uaktualnianią i 

podtrzymywaną przez praktykę, wynikającą z ideologii i stwarzającą tejże różnorodność. 

Jeśli jednak ideologia jest wszechobecna we wszelkiego rodzaju procesach społeczno-

przestrzennych, to czy nie należałoby uznać ostatecznie zgodnie z podejściem 

kulturalistycznym, iż jest po prostu zestawem społecznych wyobrażeń (tj. wyobrażeń, które 

społeczeństwo wytwarza na swój temat), który jako taki nie wymaga krytyki, o ile nie 

wyklucza jej zasadności? W odpowiedzi po raz kolejny powrócić należy do konsekwencji 

przestrzeni i przestrzenności dla ideologii, nawet bez przywoływania koncepcji dającego się 

manipulować ideologicznego naddatku, opisanego przez Chiapello, a także pomijając 

kłopotliwą kwestię wyobrażenia i świadomości. Ideologia w praktyce oznacza mediację 

pomiędzy poziomem społecznym i jednostkowym, odnosi się także do nierówności wewnątrz 

społeczeństwa, mających jednocześnie związek z przestrzenią i zajmowaną w niej pozycją. 

Ideologiczność przestrzeni nie równa się zbiorowi funkcjonalnych wyobrażeń na jej temat 

(zapewniających spójność społeczną, prostą reprodukcję, etc.), ale składa się także z relacji 

konfliktowych pomiędzy opartymi na różnych pozycjach umiejętnościami i potencjałami, a 

także zróżnicowanymi zdolnościami jej kontroli. Walka o przestrzeń, produkcja przestrzeni 

„jest sprawą życia i śmierci”475 i to jak najbardziej dosłownie, zwłaszcza w przypadkach, gdy 

jest ona dystrybuowana i przydzielana skrajnie nierównomiernie. Ponadto, jeśli wyciągnie się 

konsekwencje z tej różnorodności pozycji, które poprzecinane są, nie zawsze w jawny sposób, 

relacjami konfliktowymi, a jednak układają się w sieć relacji reprodukcyjnych, można 

                                                           
475 H. Lefebvre, The Production of Space, s. 417. 
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zauważyć, że funkcjonalność ideologii w przestrzeni jest dwojaka: zarówno zapewniająca 

powszechność włączenia w walkę, jak i zapewniająca zasoby do odmiennych i mających 

odmienne skutki praktyk dzielenia i zawłaszczania przestrzeni. 

 

IDEOLOGICZNA PRZESTRZEŃ 

Do tego momentu nie zostało również określone pojęcie przestrzeni, choć jego użycie było 

nader częste. Stanowiło ono jeden z głównych wymiarów, którego dotyczy niniejsza praca.  

Niedookreślenie to jest do pewnego stopnia zamierzone i wynika wprost z relacyjnego 

podejścia, którego zasadą jest (jeśli spojrzy się na pewną modelowość czy abstrahujący 

dystans) określanie elementów relacji poprzez ich związek z innymi, zwłaszcza tymi, które 

znajdują się najbliżej. Jest to też nawiązanie do Lefebvre’a, u którego znaczeń przestrzeni 

można znaleźć przynajmniej kilka, co jest konsekwencją fundamentalnej procesualności 

procesu jej tworzenia, zarówno praktycznego/realnego, jak i konceptualnie 

odzwierciedlonego. Podobnie Massey określa przestrzeń w sposób raczej okrężny, starając się 

uniknąć zdecydowanych tradycyjnie ontologicznych definicji, które mogłyby sprawić, iż 

pojecie to rozumiane będzie jako jakaś skostniała, trwała struktura, funkcjonalne wyjaśnienie 

czy tło dla historycznych procesów. W miejscach, gdzie było to konieczne dookreślałem 

przestrzeń jako materialną, społeczną czy codzienną. Nie zmienia to faktu, że potrzebna jest 

jej dalsza charakterystyka. 

Przede wszystkim więc przestrzeń, podobnie jak ideologia, może być rozumiana jako 

mediacja. Odsyła to oczywiście do stwierdzenia „(społeczna) przestrzeń jest (społecznym) 

produktem”476. Można ją więc rozumieć jako mediację w tym sensie, że bierze udział w 

procesach społecznych, zarówno tych, które pozwalają na generalizację jednostkowych 

pozycji, jak też porównanie pomiędzy nimi. Stanowi „wspólną zasadę” (choć wstrzymałbym 

się tu przed określeniem jej jako „wyższej”), dzięki której możliwe są praktyki społeczne, 

działania przedmiotów i struktur materialnych. Przestrzeń jako mediacja jest określeniem 

konceptualnym, choć ma ważne praktyczne i całkowicie realne konsekwencje. Konceptualnie 

jednak – przestrzeń mediuje pomiędzy ideologiami i praktykami, dając możliwość ich 

tworzenia i odgrywania, co sprawia, że można mówić o niej jako o społecznym procesie. 

Przestrzenna mediacja daje także podstawy do ustalania wartości osób i przedmiotów 

                                                           
476 Tamże, s. 26. 
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biorących w niej udział, a także relacji pomiędzy nimi. Zapewnia również ich umocowanie i 

ulokowanie w rzeczywistości i świecie. Jest też sferą, w której szczelinach ideologiczne 

praktyki wchodzą ze sobą w reakcje. Najbardziej widoczne z nich to konflikty, najmniej – 

cicha rutynowa praca dominacji i władzy, wymagająca demaskacji i przeciwstawienia. 

Przestrzeń to iluzja, jednak dobrze ugruntowana iluzja. Jest nią ze względu na swoją 

naturalność, dochodzącą nawet do neutralności i niekwestiowalności. Iluzja przestrzeni opiera 

się na niedostrzeganiu arbitralności relacji społecznych i materialnych, które w niej istnieją, a 

nawet – co ważniejsze – ich praktykowaniu. Opiera się także na szeroko rozumianej 

konieczności inwestycji, czyli wymaganym przez nią zaangażowaniu w swoje tworzenie. 

Przestrzeń jako iluzja dotyczy także tych, którzy się nią zajmują profesjonalnie, od 

robotników budowlanych po profesorów architektury, od ekip malujących pasy na jezdni do 

kierowników urzędów zajmujących się infrastrukturą. Przede wszystkim jednak dotyczy jej 

codziennego produkowania i reprodukowania. Iluzja nie daje się znieść, jednak jej lokalne i 

indywidualne przejawy mogą być zestawione z innymi i zrelatywizowane, zwłaszcza, jeśli 

skutkują skonstruowaniem i przygotowaniem testów egzystencjalnych, ukazujących 

zasadniczą niepewność co do ustalonych wcześniej relacji w niej funkcjonujących. W tym 

także sensie nie ma miejsca w przestrzeni poza iluzją, kwestią pozostaje rodzaj 

ideologicznego zakrzywienia relacji pomiędzy jednostkami i grupami a przestrzenią. „Prawa 

przestrzeni znajdują się wewnątrz samej przestrzeni i nie mogą być rozwiązanie na zasadzie 

zwodniczo jasnego związku wnętrze-kontra-zewnętrze, który jest zaledwie reprezentacją 

przestrzeni.”477 

Przestrzeń jest materialna i cielesna – jej ważnym składnikiem jest połączenie materialności i 

cielesności. Materialność jest także składnikiem powyżej opisanej iluzoryczności z dwóch 

względów: ponieważ powstaje w procesie społecznym, który jest zwalniany i podtrzymywany 

w momencie pojawienia się materialnego rozstrzygnięcia, a ponadto rozstrzygnięcie to 

charakteryzuje się trwaniem o odmiennej dynamice, niż (zwłaszcza codzienne) procesy 

społeczne. Urządzenia i układy materialne, choć posiadają zdolność działania i oddziaływania 

na praktyki, posiadają własną historię, a także mogą być aktywizowane i używane na 

różnorodne sposoby (także w zależności od sytuacji, gdy np. kościół staje się dyskoteką, a 

więzienie hostelem). Można to określić jako ustabilizowanie części relacji społecznych. 

Stabilizacja ta jest z konieczności zawsze prowizoryczna, co nie zmienia faktu, iż ze względu 
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na swoją materialność uznawana jest za trwałą. Materialność przestrzeni jest również tym, co 

sprawia kłopoty oraz wprowadza komplikacje do jej konceptualnego pojmowania i 

rozumienia. Ta jej cecha znajduje się na przecięciu tego, co zostało wytworzone w sensie 

społecznym i tego, co nadal się tworzy. Z jednej strony, tak jak w przypadku testów, działanie 

materialnej przestrzeni oraz przedmiotów określa sytuację społeczną, ustala granice tego, co 

można zrobić, musi być przy tym celowo (choć niekoniecznie świadomie) mobilizowane. Z 

drugiej, materialność jest nieustannie stwarzana i podtrzymywana, produkując relacje 

społeczne jest też przez nie produkowana. Stąd też nawet w tej cesze ujawnia się 

dialektyczność procesu produkcji przestrzeni. Ujmowanie budynku, struktury czy miasta 

statycznie (np. poprzez opis jego społecznego oddziaływania, zbiór opinii nt. estetyki, 

umiejscowienie różnych funkcji, wizualność, symboliczna i spektakularna reprezentacja, etc.) 

jest co najwyżej momentalnym i punktowym przekrojem, którego ograniczenia wyznaczają 

analityczne problemy do przekroczenia. 

W odniesieniu do tego przestrzeń jest także cielesna – wymaga cielesnej obecności i 

podtrzymywania, jak również cielesnej wiary (niekoniecznie uznanej, koniecznie 

praktykowanej) w niezmienność tego, co dookoła. Z tej perspektywy, jest to nie tylko 

ucieleśniona przestrzeń (co odsyła do tworzenia habitusów poprzez codzienne uczestnictwo), 

ale raczej przestrzeń-i-ciała, istniejące w nieprzerwanym związku. Cielesność przestrzeni 

dostarcza także punktu wyjścia w stronę przestrzeni nie-ludzi, zwłaszcza w odniesieniu do 

organizmów żywych, które równie jak ludzie dobrze radzą sobie z produkowaniem własnej 

przestrzeni, mimo, iż ich ideologiczność pozostaje nierozpoznawalna, jeśli w ogóle istnieje. 

Powtarzając wcześniejsze stwierdzenie, w przestrzeni nie ma niewinnych, dotyczy ona 

wszystkich, jest ona nieodłącznym elementem wszelkiego rodzaju społecznych procesów. W 

przestrzeni wszystko się liczy, dlatego też gra w przestrzeń/w przestrzeni i walka o nią jest tak 

istotna. 

 

MIASTO 

Już tytuł niniejszej pracy zapowiada, iż zostanie w niej poruszony temat miasta. Choć 

odnosiłem się głównie do ideologii i ideologiczności przestrzeni, to miałem na myśli głównie 

przestrzeń miejską. Nie oznacza to, iż przestrzeń pozamiejska nie jest produkowana, wręcz 

przeciwnie, niewiele jest obszarów (nawet „naturalnych”), które nie byłyby w jakiś sposób 
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społecznie zapośredniczone, jeśli nie przez bezpośrednią bytność człowieka, to choćby przez 

pośredni wpływ (m. in. dyskursy o przyrodzie i naturalności, jak również całkowicie 

materialnie – ze względu na kontekst środowiska naturalnego). Niewystarczające jest przy 

tym powtórzenie, że każde miasto jest inne, każde miasto wytwarza własną lokalność i składa 

się ze specyficznych trajektorii praktyk oraz zróżnicowanych materialności, ponieważ 

stwierdzenie takie jest jednocześnie oczywiste i nic niewyjaśniające. Przestrzeń (rozumiana tu 

głównie materialnie) jest specyficznym produktem, który choć produkowany jest 

jednocześnie skończony, nie daje się multiplikować. Konceptualizacja miasta musi zaś 

zakładać, iż ono w jakiś szczególny sposób istnieje, czymś się charakteryzuje, funkcjonuje w 

określony sposób, daje się zrozumieć poprzez swoją ideologiczność. Tylko na takiej 

podstawie mówienie o mieście i jego obrona ma sens. 

Miasto jest najbardziej wyraźnym społeczno-przestrzennym produktem i producentem, do 

tego nawet stopnia, iż skłania do mówienia o własnej wewnętrznej logice478. Z jednej strony, 

na miasto składa się zarówno historia miejsc i procesów, które je stworzyły i tworzą, struktury 

materialne, ludzie i przedmioty, a także coś, co określić by można miejską codziennością 

praktyk i sytuacji, które są niemożliwe do ogarnięcia. Z drugiej, w związku z powyższymi 

rzeczami, samo jest producentem własnej historii i historii ludzi, którzy w nim przebywają, 

budynków i przedmiotów, które są w nim zakorzenione i których istnienie polega na trwaniu 

miasta. To w mieście ludzie mają możliwość przełamywania barier i negocjowania granic nie 

tylko pomiędzy samymi sobą, ale także pomiędzy sobą a światem zewnętrznym, stają się 

miejską infrastrukturą479, producentami własnego świata i jego produktami. 

Miasto jest jednak interesujące zwłaszcza w kontekście i pod względem ideologii i 

ideologiczności. Nie mam tu na celu określania, na ile samo miasto jest ideologią, choć 

zapewne – jak wskazuje choćby Nawratek480 – dało by się je tak określić, przy okazji 

formułując na nowo projekt miejskiej polityczności. Jak sądzę jednak, nie sięgając nawet 

wzorem tego autora do wątpliwych antycznych przykładów, miasta są z zasady polityczne i 

ideologiczne. Jest tak nie tylko dlatego, że powstały i powstają w procesie politycznych 

decyzji i historycznych walk jako prowizoryczne rezultaty i stabilizacje społeczno-

                                                           
478 Por. M. Löw, The Intrinsic Logic of Cities: Towards a New Theory on Urbanism. Urban Research & Practice 
5(3) 2012, s. 303 – 315. 
479 Por. A. Simone, People as Infrastructure: Intersecting Fragments in Johannesburg. Public Culture 16(3) 2004, 
s. 407 - 429. Określenie takie da się zastosować do „miejskich ludzi” poza oryginalnym kontekstem 
Johannesburga, o którym pisze Simone. 
480 Por. K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna. 
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materialnych warunków, albo też, że są zdolne stwarzać sobie własne podmioty, które (choć 

także ufundowane na niepewności i będące w ciągłym relacyjnym rozwoju) mogą być 

nazywane nie tylko obywatelami, ale typowo miejskimi bytami. Habitusy, jakie stwarza 

miasto – stwarzają miasta – oparte przede wszystkim na codziennym doświadczeniu miejskiej 

przestrzeni, poruszaniu się w jej ramach, wyobrażeń dotyczących siebie i innych stanowią o 

powodzeniu i funkcjonalności miasta.  

Miasto może być nazwane maszyną481 ideologiczności ze względu na to, iż daje możliwość 

konfrontowania własnej pozycji i własnego doświadczenia z innymi. Co istotne, konfrontacja 

ta wynika z pozycji zajmowanej w przestrzeni, którą da się określić zarówno w odniesieniu do 

innych pozycji i pozycji innych, jak i jako zasadniczo nietrwałą i niepewną, domagającą się 

potwierdzania. Z tego też wynika, iż miasto jest produktywne w sensie ideologicznym, 

pozwala na połączenie pomiędzy poziomem jednostki (jej zasobami i umiejętnościami) oraz 

innymi poziomami społeczno-przestrzennego życia (różnymi rodzajami zbiorowości 

ludzkich, sieciami i systemami). Więcej nawet – miasto zmusza do tego, zmusza do 

określenia siebie wobec innych, odniesienia się do innych pozycji i ideologicznych praktyk. 

Ze względu na cechę, którą można nazwać publicznością, daje możliwości i skłania do 

generalizowania ideologii, rozpoznania siebie w grupach i szerzej określonych sytuacjach. 

Najbardziej oczywistym, choć nie codziennym tego przykładem są wszelkiego rodzaju grupy 

i działania typu NIMBY. Jednak publiczność miasta sama w sobie domaga się obrony ze 

względu na to, iż jest podstawową gwarancją zapewniającą możliwość przekładania 

jednostkowych sytuacji i praktyk oraz ich upubliczniania i generalizowania. 

W konsekwencji miejska przestrzeń publiczna nie może być określona jako taka tylko ze 

względu na swoją ogólnodostępność, która zawsze jest ogólnodostępnością iluzoryczną, co 

najwyżej ustanawiającą granice w mniej widzialny sposób. Dostępność przestrzeni jest 

warunkiem wstępnym tego, aby była ona publiczna. Ważniejsze jest jednak to, aby stwarzała 

możliwość, a nawet skłaniała do kontaktu z ludźmi i przedmiotami w sposób łączący 

zróżnicowane zbudowane na pozycjach i habitusach doświadczenia miejskiego życia z 

pozycjami ustalanymi grupowo i realizującymi grupowe miejskie ideologie. Można w 

związku z tym zgodzić się z Jane Jacobs, gdy stwierdza ona kategorycznie, że pomiędzy 

przestrzenią publiczną i prywatną musi być wyraźny rozdział482, kluczowe pozostaje jednak 

                                                           
481 Odwołuję się tu do maszyny społecznej, tak jak ją scharakteryzowali Łukasz Afeltowicz i Krzysztof Pietrowicz 
– zob. Tychże, Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie o ile działa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013. 
482 J. Jacobs, The Death and Life of Great American Cities. New York; The Modern Library 1993, s. 44. 
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funkcjonowanie tego, co publiczne, co nie daje się sprowadzić do zbioru prostych zasad, 

takich jak w miarę stała obecność ludzi, zróżnicowanie funkcji przestrzeni czy społeczna 

kontrola i obserwacja. Raczej, chodzi o taką funkcjonalność, która pozwala na maksymalne 

wykorzystanie ideologicznej, niepewnej, nietrwałej, społecznie tworzonej przestrzeni 

działającej jako podstawa tworzenia i artykulacji konfliktów i żądań oraz późniejszego 

testowania rzeczywistości społecznej. Tradycyjnie pojmowana polityka miejska takich 

możliwości nie zapewnia, podobnie zresztą jak działania partycypacyjne same w sobie nie 

dają takiej gwarancji, ponieważ nie są przestrzennie i praktycznie ustabilizowane.  

Miasto jest podzielone i pęknięte, i to nie tylko w kontekście istnienia w nim opartych na 

dominacji nierówności społecznych i przestrzennych. Jest również takie, ponieważ zasadniczo 

funkcjonuje w podwójnej roli, którą określić można jako tworzenie kontekstu oraz tworzenie 

pustki. Kontekst odnosi się bezpośrednio choćby do życia pośród innych ludzi, przedmiotów, 

budynków i struktur (które w mieście są o tyle specyficzne, iż same powstały poprzez 

społeczny i ideologiczny proces produkcji przestrzeni oraz są dostępne w dużej ilości), który 

wymaga praktykowania miejskich kompetencji w celu negocjowania własnej pozycji poprzez 

zajmowanie, opuszczanie i używanie przestrzeni. To, co odnosi się do architektury jako 

funkcjonującej pomiędzy i w kontekście społecznym, dotyczy także ludzi przebywających w 

mieście, zmuszanych do takiego rodzaju manewrów, który pozwoli im na realizację własnych 

interesów. Jednocześnie jednak kontekst ten tworzy się w relacji z otoczeniem, relacja ta zaś 

aby zaistnieć i trwać potrzebuje miejsca, w którym może być utworzona i utrzymywana, 

potrzebuje przerw pomiędzy elementami. Miasto jest najlepszym generatorem takich miejsc, 

zapewniając różnorodność sytuacji do produkowania relacji, a mówiąc wprost – do 

społecznego produkowania przestrzeni. 
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