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MIASTO – „MIKSER” KULTUROWY

Miasto jest zjawiskiem zarówno realnym, jak i mistycznym, rzeczywistym, jak i ide-
alnym, „swojskim”, jak i „obcym”, znanym, a wciąż poznawanym na nowo. Tworzy 
przestrzenie „oswojone”, „wewnętrzne” oraz „zewnętrzne”, lokujące się poza poczu-
ciem swojskości. Miasto jest żywe, tętniące, tłumne, gwarne, zatłoczone, pełne „za-
gęszczonej” tkanki interakcji międzyludzkich. Posiada także swój historyczny, „mar-
twy” wymiar, pełen obumierających miejsc po poprzednich mieszkańcach, budynkach 
i sprawach. Jest wysoce zintegrowanym systemem komunikacji i siecią informatyczną. 
Miasto istnieje w „realu” i „wirtualu”, funkcjonuje w cyberprzestrzeni, jak i na brukach 
ulic, w ogródkach kawiarnianych, placach, budynkach użyteczności publicznej, urzę-
dach, kościołach, mieszkaniach. Jest złożoną całością, światem autarkicznym, samo-
wystarczalnym, kompletnym. Można spędzić w mieście całe życie, bez konieczności 
jego opuszczania. Miasto żyje, a zarazem rośnie, pozostaje nieustannie w ruchu, jest 
dynamicznym układem zależności międzyludzkich, szlaków komunikacyjnych, pozycji, 
ról społecznych, ciągłych interpersonalnych relacji. Posiada centrum i peryferie, strefy, 
określające charakter dominującej aktywności jego części, dzielnic, kwartałów, struktu-
ralnie oraz funkcjonalnie powiązanych ze sobą przestrzennych, społeczno-kulturowych 
„modułów”. 

Niezależnie od urbanistycznej, architektonicznej, zorganizowanej „kubicznej”, wizu-
alnej przestrzeni, miasto jest płynną, relatywnie wysoce zorganizowaną, ale także spon-
taniczną, ulotną, tymczasową, przejściową, wielokrotnie jednorazową strukturą ludzkich 
interakcji. Miasto to nie tylko zorganizowana przestrzeń, ale przede wszystkim zamiesz-
kujący ją ludzie. Populacja miejska, mieszkańcy miasta, to wielce złożona, różnorod-
na, posegmentowana całość, o różnym stopniu poczucia związku, charakterze i zakresie 
uczestnictwa, formie aktywności społecznej i kulturalnej. Cechą stosunków i interakcji 
międzyludzkich w mieście jest ich wielość, natężenie, ale także anonimowość, przypad-
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kowość i przelotność. Idea miasta przypomina w dużej mierze zasady funkcjonowania 
Internetu, świata „on-line”, w którym każdy może komunikować się z każdym, nie oglą-
dając go nawet na oczy, nie doświadczając jego fi zycznej, a nawet psychicznej obecności. 
Miasto pozwala selekcjonować, reglamentować, „kontrolować” kontakty interpersonal-
ne, jak i siłę opierających się na nich związków. Słabną w porównaniu z przestrzenią 
rustykalną mechanizmy kontroli społecznej, rośnie poczucie podmiotowości, ale i skłon-
ność do alienacji i marginalizacji. Mieszkańcy miasta lokują się w znacznie większym 
stopniu niż mieszkańcy wsi poza „wspólnotowością”, budując jednak mikrostrukturalne, 
własne ekwiwalenty, w rodzaju komun, wspólnot mieszkańców, squotów, gangów, sub-
kultur w rodzaju „blokersów”, sekt, grup rówieśniczych, ludycznych. 

Miasta, zarówno małe, średnie, jak i wielkie, wyłaniają swoiste i liczne przestrzenie 
kulturowo-społeczne, w których dochodzi do kontaktu kulturowego ludzi wywodzących 
się z różnorodnych grup kulturowych, odmiennie usytuowanych w podziałach struktu-
ralnych na skalach władzy, bogactwa i prestiżu, prowadzących do wytwarzania się z jed-
nej strony swoistych ekumen, enklaw kulturowych, jak i rozległych sfer i kontekstów 
wielokulturowości i struktur pluralistycznych. W wyniku wielkiego natężenia i często-
tliwości kontaktów oraz interakcji interpersonalnych i międzygrupowych, w przestrze-
niach społecznych miast powstają także nowe obszary i zjawiska kulturowe o charakterze 
hybrydalnym [jak np. dzielnice nędzy lub zamknięte siedliska bogactwa]. W miastach, 
w których osiedlają się członkowie różnorodnych grup rasowych, etnicznych, narodo-
wych i religijnych, dochodzi w wyniku „zagęszczenia” interakcji międzykulturowych do 
nadania procesom asymilacji, uniwersalizacji tożsamości kulturowej – zwłaszcza globa-
lizacji – wielkiej dynamiki. Miasta w rodzaju Londynu, Nowego Jorku, Los Angeles, Rio 
de Janeiro stają się skupiskami stanowiącymi skrzyżowania wszystkich niemal szlaków 
kulturowych, od tych największych, cywilizacyjnych, amerykańskich, latynoamerykań-
skich czy europejskich, poprzez narodowe Meksykanów, Brazylijczyków, ale i imigran-
tów polskich, niemieckich czy słowackich, po wspólnoty plemienne ludności autochto-
nicznej, rasowe Afroamerykanów, religijne małych grup kultowych, w tym także sekt. 

W swoim tekście zwracam uwagę na te aspekty strukturalne i funkcjonalne miasta, 
które nadają mu wielokulturowy, zarazem różnokulturowy i międzykulturowy charak-
ter. Wielokulturowość społeczności miejskich nie jest tylko cechą wielkich, złożonych 
metropolii, ale pojawia się także w małych miasteczkach, zwłaszcza ulokowanych w re-
gionach pogranicza [jak np. Cieszyn, Zgorzelec czy Sejny], na szlakach turystyki krajo-
wej i międzynarodowej [np. Zakopane, Nowy Targ, Krynica, Sopot], ale także leżących 
z dala od „skrzyżowania” dróg i autostrad. Wielokulturowość jest wyróżnikiem wszyst-
kich miast. W odróżnieniu od wsi miasta tworzą międzykulturowe przestrzenie nie tyle 
w sensie terytorialnym, co mentalnym, identyfi kacyjnym, w rodzaju: rdzenni miesz-
kańcy/przybysze, stali/przejściowi, swoi/obcy, centrum/peryferie. Zależnie od wielko-
ści, usytuowania przestrzennego, politycznej, ekonomicznej czy kulturalnej roli miasta 
zmienia się zakres i natężenie wielokulturowości. Wielokulturowość, traktowana jako 
cecha zmienna, oznacza wielość formalnych i nieformalnych strukturalnych powiązań 
pomiędzy ludźmi wywodzącymi się z różnych grup kulturowych.

Miasto staje się zarówno przestrzenią realną, jak i wirtualną, rzeczywistą, jak i fi k-
cyjną, obiektywną, jak i subiektywną, w której jednostki tworzą własne konfi guracje 
zależności z innymi mieszkańcami. 
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Wielokulturowość miasta posiada różne wymiary. Po pierwsze, jest to wymiar prze-
strzenny, ekologiczny, wyznaczony przez strukturę administracyjną, ale także przez 
skład i charakterystykę mieszkańców czy rezydentów poszczególnych części, dzielnic, 
enklaw miasta. Organizacja przestrzenna w dużym stopniu skorelowana jest bowiem 
ze strukturą społeczną, z usytuowaniem na skali władzy, zamożności i prestiżu. Istnieją 
dzielnice „lepsze”, ekskluzywne, drogie, oddzielone licznymi barierami – nie tylko ko-
munikacyjnymi – od dzielnic „gorszych”, slumsów i gett. Ekologiczny, przestrzenny, 
społeczno-ekonomiczny charakter dzielnic, poszczególnych modułów miasta, zależy 
nie tylko od dominującej funkcji pełnionej w całej infrastrukturze, ale także od składu 
rasowego, etnicznego bądź wyznaniowego. Na podziały na dzielnice przemysłowe, han-
dlowe, usługowe, rozrywkowe, mieszkalne, z dystrybucją na enklawy bogactwa i nędzy, 
nakładają się inne warunki „rozdzielczości”, czy to według pochodzenia etnicznego, 
przynależności rasowej, czy też wyznania. Wielkie miasta, takie jak Nowy Jork, Los 
Angeles, Rio de Janeiro, Londyn, Paryż czy Berlin, mają także wysoce „jednorodne” 
kulturowo dzielnice etniczne [Little Italy, Polish Area, Greek Town], enklawy rasowe 
[China Town, Harlem] bądź wyznaniowe [dzielnica islamska, żydowska czy katolicka]. 
Podziały etniczne, rasowe i religijne posiadają często historyczny już tylko charakter, 
na przykład dzielnica żydowska [Kazimierz] w Krakowie czy łacińska w Paryżu, nie-
mniej wpisują się nie tylko w przestrzenną topografi ę, ale także kulturowy pejzaż mia-
sta. Podziały na dzielnice rasowe i etniczne, relatywnie wysoce homogeniczne enklawy 
– turecką w Berlinie, marokańską w Paryżu, kubańską w Miami, polską w Chicago 
czy meksykańską w San Diego – stają się wyznacznikiem „wizualności” poszczegól-
nych części, jak i całego miasta. Od architektury, poprzez zapachy płynące z etnicznych 
kuchni i restauracji, murale i graffi ti, symbole religijne, po muzea, instytucje kulturalne, 
organizacje i stowarzyszenia. Poszczególne ulice i dzielnice miasta wyróżniają się swoją 
kulturowo – etnicznie, rasowo, religijnie – i społecznie zdeterminowaną wizualnością. 
Chasydzki Williamsburg w dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku różni się w bardzo wy-
raźny sposób, także wyglądem zamieszkujących tę część miasta ludzi, od położone-
go w północnej części Manhattanu Harlemu; krakowski, żydowski Kazimierz nie jest 
podobny do Nowej Huty, tak jak zamieszkiwana przez reprezentantów średniej klasy 
dzielnica Botafogo w Rio de Janeiro nie jest podobna niemal w niczym do liczącej ponad 
trzysta tysięcy mieszkańców dzielnicy nędzy, faveli Rosario.

Po drugie, wielokulturowość społeczności miejskich skorelowana jest wysoce z in-
frastrukturą komunikacyjną, z kanałami i sieciami połączeń, wyznaczonymi z jednej 
strony przez trasy linii tramwajowych, autobusowych, metra, pociągów, topografi i ulic, 
a z drugiej przez dostępność do nośników informacji, terminali komputerowych, tele-
fonicznych, kin, teatrów, muzeów, restauracji, miejsc publicznych. Miasta rozwijają się 
według własnego, zmiennego scenariusza, z wyodrębnioną, jednak wyraźnie historycz-
ną strefą „centralną”, „śródmieściem”, i peryferyjnymi dzielnicami mieszkalnymi, sub-
urbiami, „blokowiskami”. Każde miasto posiada swój specyfi czny, koncentryczny bądź 
modułowy, wyznaczony układ ciągów komunikacyjnych. Centrum pełni głównie funk-
cje ekonomiczne, fi nansowe, ludyczne, jest ośrodkiem władzy politycznej i samorządo-
wej, siedzibą największych instytucji społecznych i kulturalnych. W miarę oddalania się 
od centrum maleje liczba kin, restauracji, teatrów, muzeów i atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych. Istnieją miasta monocentryczne, jak Nowy Jork, Paryż, Rzym, Kraków czy 
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Warszawa, i policentryczne, takie jak Tokio, Rio de Janeiro, Bazylea. Krakowskie Stare 
Miasto czy nowojorski Manhattan pełnią funkcje śródmiejskie, z wyraźnie zarysowany-
mi liniami podziałów nie tyle administracyjnych, ile komunikacyjnych i kulturowych. 
Dzięki Internetowi, wprowadzeniu równoległego, wirtualnego systemu komunikacji „on-
-line”, miasta nabrały prężności, dynamiki, podział na centrum/peryferie ulega coraz 
większemu zatarciu. „Cyberprzestrzeń”, „miasto wirtualne”, sieć komunikacji interne-
towej, zmienia oblicza miast. Obecnie o atrakcyjności czy dostępności poszczególnych 
dzielnic nie decyduje już wyłącznie układ ciągów komunikacji miejskiej, lecz w coraz 
większym stopniu, albo nawet przede wszystkim, wirtualny, „cyberprzestrzenny” obraz 
miasta, tworzony i utrwalany przez użytkowników Internetu. 

Po trzecie, stałym i ważnym komponentem wielokulturowości miejskiej są subkul-
tury. Wyznaczają one ten wymiar różnorodności, który nadaje cech szczególnych nie-
którym dzielnicom, ulicom, budynkom, obiektom publicznym [stadionom, salom kon-
certowym, placom]. Subkultury są nieodłącznym, zyskującym na znaczeniu elementem 
wielokulturowego pejzażu miejskiego. Gangi uliczne, rówieśnicze wspólnoty symbo-
liczne, „dzicy z naszej ulicy”, jak na przykład blokersi, subkultury środowiskowe dresia-
rzy, kiboli, ludyczne skejterów, technodyskomanów, hiphopowców, to stałe komponenty 
„wiejskości” Krakowa, Warszawy, Poznania, Berlina, Paryża czy Nowego Jorku. 

Symbolem i składnikiem wielokulturowości miejskiej są obecnie blokersi, trakto-
wani jako młodzieżowa subkultura środowiskowa wielkich miast. Subkultura ta jest 
zjawiskiem powstałym i występującym na wielkich osiedlach, wznoszonych w okresie 
socjalizmu na obrzeżach wielkich aglomeracji miejskich: Warszawy, Łodzi, Gdańska, 
Krakowa, Wrocławia, Poznania, ale także mniejszych miast, na przykład Torunia, Sied-
lec, Sieradza czy Piły. Osiedla te zwane są „betonową dżunglą”, „kulturową pustynią”, 
„noclegownią”. Oddalone od centrów miast, pozbawione kulturalnej czy sportowej in-
frastruktury, stały się miejscem wzrostu i wychowania nowej generacji młodych ludzi, 
pozostających w trwałych, ekskluzywnych, silnych związkach grupowych. Środowiska 
blokersów bywają dalece niejednorodne wewnętrznie, obejmują różne węższe grupy 
młodzieżowe, cechują się wewnętrzną zwartością i solidarnością w relacjach ze światem 
zewnętrznym. Nazwa tej subkultury, występującej także w dzielnicach podmiejskich 
większości europejskich miast, w tym Paryża, Londynu czy Berlina, wywodzi się od 
„blokowiska”, czyli zespołu tanich, komunalnych mieszkań, funkcjonujących w posta-
ci zespołu wielorodzinnych, wielkich budynków, oderwanych od społecznego podłoża 
i pozbawionych tradycji, ciągłości, związku – prócz infrastruktury – z organizmem miej-
skim. „Blokowiska” zamieszkiwane są w przeważającej mierze przez reprezentantów 
dolnych kategorii struktury społecznej, klas niższych, bezrobotnych, emerytów i renci-
stów, migrantów ze wsi, ludzi gorzej i niżej usytuowanych w stosunku do innych dziel-
nic miasta. Dzieci wywodzące się z takich środowisk wzrastają nie tylko w poczuciu 
„inności”, ale także niższości, świadome są istnienia społecznych i kulturowych barier, 
obniżających ich szanse na odniesienie życiowego sukcesu i karierę zawodową. Kon-
tekst społeczny, strukturalne usytuowanie mieszkańców „blokowisk”, „zagęszczenie” 
sfrustrowanych i marginalizowanych środowisk, rodzi tendencje do agresji, przemocy 
i stosowania metod „walki o przetrwanie”. 

Subkultury blokersów zdają się utrwalać. Są zjawiskiem współtowarzyszącym 
przemianom społecznym i ekonomicznym w Polsce. Zajmują w zasadzie trwałe miej-
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sce w nowym pejzażu wielkomiejskim. Sytuują się nie tylko na „obrzeżach” miasta, 
ale także na peryferiach masowej kultury globalnej. Oznaczają tworzenie się slumsów 
i gett osiedlowych, ale także klimatu solidarności i samoobrony przed zagrożeniem z ze-
wnątrz, polegającym na pozbawianiu ich mieszkańców szans na społeczny awans. 

Po czwarte, miasta stanowią system powiązanych tradycją historyczną, szlakami ko-
munikacyjnymi, więzią przestrzenną, elementów składowych, jakimi są zarówno mate-
rialne, architektoniczne i topografi czne podłoże, jak i tworzący je i użytkujący ludzie. 
Miasta są wielkimi tyglami międzykulturowymi, młynami, w których tryby wpadają 
całe grupy, ale przede wszystkim pojedynczy ludzie. Migranci ze wsi, przybysze z in-
nych miast, krajów, cywilizacji, lokują się w przestrzeni miejskiej blisko siebie, wcho-
dzą w bezpośrednie i pośrednie kontakty interpersonalne, dokonują transferu i wymiany 
własnych wytworów kultury materialnej i symbolicznej z innymi mieszkańcami, wcho-
dzą w relacje prowadzące do akulturacji i asymilacji. O istocie miasta decyduje zespół 
zjawisk, łączących w strukturalnym systemie powiązań elementy składowe, kultury 
i subkultury miejskie, umiejscowione zarówno przestrzennie, jak i symbolicznie. Image 
miasta, jego charakter, genius loci, to, co decyduje o jego niezwykłości, odrębności, to 
strukturalne powiązanie ludzi z ich podłożem materialnym, nakładanie się przeszłości 
i teraźniejszości, mieszanie się ludzi o różnym pochodzeniu oraz tożsamości kulturowej, 
jak i różnym statusie społecznym. Miasta stanowią mozaiki, mieszaniny, strukturalne 
puzzle urbanistyczne, w których – jak w mikserach – mieszają się ze sobą w nową sub-
stancję nowojorczyków, londyńczyków, paryżan czy krakowian ludzie o różnym stop-
niu i zakresie identyfi kacji z kulturą miejską, wnoszących do swej nowej tożsamości 
miejskiej elementy identyfi kacji z macierzystym środowiskiem społecznym i kulturą 
rodzimą. Dla wielu mieszkańców miast, jeżeli nie dla większości urodzonych w pejzażu 
wielkomiejskim, miasto wyznacza „zmiksowany”, główny, dominujący, podstawowy 
rodzaj tożsamości kulturowej.




