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Jesteśmy wreszcie we własnym
I coście skurwysyny uczynili z tą krainą?
Gdzie te tłumy brudnoszare idą latem, wiosną, zimą
I mijają samochody z wytłuczonymi szybami
I nie patrzą na żebrzących z wyciągniętymi rękami
Te kobiety, co wracają po katordze swej do domu
Włosy kurzem posklejane, czeka na nie pan ich domu
Hej, to jedzie twój autobus i czerwony jego kolor!
A ty mówisz – był czerwony, teraz tylko smród i odór
Czemu w lecie tutaj w tłumie wszyscy strasznie śmierdzą potem
I nie myśleć chcą samemu, mają już gotowe zwroty
Na ulicy i w mieszkaniach koktajl księdza z przewodnikiem
Kto nie cierpiał za komuny, teraz jest po prostu nikim
O czym chciał powiedzieć pisarz? – pyta pani od polskiego
Chciał pokazać nierówności kapitalizmu wczesnego
To bogaci i biedni, bogaci i biedni, bogaci i biedni
Kazik, Jeszcze Polska, 1991
Skutkiem rewolucji jest zwykle wyzwolenie potężnej i brutalnej
dynamiki w nowym, amorficznym społeczeństwie. To dzieje się
w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat. Jednocześnie re
wolucje zrywając z dawnym porządkiem znaczeń, tworzą własne,
nowe przestrzenie symboliczne, nowe mitologie, które owej amor
ficznej energii nadają jakiś kształt. Tego jednak w Polsce współczes
nej brak. Słabość symbolicznego uzasadnienia nowo powstałego

porządku społecznego jest jednym z istotnych problemów dzisiej
szej Polski. Ta słabość wynika z tego, że polska rewolucja
p rzeprowadzona rękami innych przez polskie społeczeńst wo została przeż yta jakby we śnie.
Andrzej Leder, Kto nam zabrał tę rewolucję1

Żyjemy w krajobrazie, który został naznaczony przez
transformację. Zmiany ustrojowe obrazuje porównanie osiedla z wielkiej płyty złożonego z szarych jedenastopiętrowych
bloków z długim szeregiem pseudodworków ustawionych
w szczerym polu kawałek dalej od centrum miasta. Kolektywna
komunistyczna utopia zderza się w naszej wyobraźni z american
dream – wywiedzionym z amerykańskich przedmieść marzeniem
o indywidualnym sukcesie. Jedna i druga obietnica szczęścia jest
uzasadniana politycznie i ekonomicznie, jedna i druga dokonuje
operacji na całych społecznościach, przekształca życie ludzi
w określonych ramach. Łatwo przywołać krytykę obu modeli. To
mocno utrwalone już kulturowo stereotypy: szarego alienującego
bloku oraz monofukcjonalności i opresji przedmieść. Przeciwstawienie jest łatwe i po obu stronach znajdziemy wielu zagorzałych zwolenników jednej lub drugiej narracji. Jedno wszak różni
pozycje krytyków – fakt, że transformacyjne przekształcanie
przestrzeni dotyczy nas dzisiaj. Wiemy, lub możemy próbować się
dowiedzieć, co i dlaczego nie działało lub działało wadliwie w kolektywnym zamieszkiwaniu na osiedlach. Gorzej z narzędziami
analitycznymi procesów, którym podlegamy od 1989 roku.
Urbanistka Magdalena Jaśkiewicz w rozmowie w 2012 roku
tak opisała sytuację:
Myślę, że podstawową rzeczą była rewolucja ustrojowa w 1989 roku. To jest graniczna data, od której możemy liczyć zmianę
1

A. Leder, Kto nam zabrał tę rewolucję?, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20130419/leder-kto-nam-zabral-te-rewolucje [dostęp: 5.12.2015].

ra dokonała się w sposób mniej lub bardziej planowy, to efekt
pewnego odreagowania. Z punktu widzenia urbanisty dotąd

lizowanym czy nie, ale bezdyskusyjnym. Po 1989 roku nastąpiła
całkowita zmiana i wychylenie wahadła maksymalnie w drugą
stronę. Nagle pojawiła się ochrona własności prywatnej, która
była naturalną konsekwencją zmiany ustrojowej2.

To dość powszechna narracja o potrzebie odreagowania, o odchyleniu wahadła w drugą stronę. Obraz narysowany przez urbanistkę implikuje dojście do jakiejś równowagi, możliwej do osiągnięcia (wahadło pośrodku), która jest dostępna „normalnym”
zachodnim krajom. Takie ujęcie transformacji zakłada istnienie
idealnego modelu, w którego kierunku zdążamy. Poprzez analizę
przemian transformacyjnych dokonanych w zakresie mieszkalnictwa chciałabym zakwestionować takie ujęcie i pokazać logikę
przekształcania przestrzeni w rzeczywistości neoliberalnej.
Transformacja najczęściej bywa przedstawiana właśnie jako
przezroczyste dojście do zachodniej normy: wolnego rynku i demokracji liberalnej. Magdalena Szcześniak, przedstawiając metodologię swojej książki Normy widzialności, przyjmuje jednak, że:
Transformacja rozumiana jest nie jako neutralny termin służący
nazwaniu okresu historycznego, lecz jako zespół przekonań,
praktyk i dyskursów, opartych na wierze w nieunikniony charakter przekształcania postsocjalistycznej rzeczywistości na podobieństwo zachodniej3.

2

Wywiad M. Wiśniewskiego i M. Smagacz-Poziemskiej z Magdaleną Jaśkie-

3

J. Majmurek, Fantomowa klasa średnia, rozmowa z Magdaleną Szcześniak,

wicz, 2012, archiwum Fundacji Instytut Architektury.
„Krytyka Polityczna” 2015, nr 42, s. 74.
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panowała gospodarka centralna, według z góry ustalonych
reguł, państwowy prymat w planowaniu przestrzennym – rea-
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w sposobie myślenia, zmianę mentalności. Zmiana filozofii, któ-

W tej książce adaptuję podobną perspektywę i pokazuję, jak
uwidacznia się ona na polu przemian domów i mieszkań, a także
systemów wartości związanych z zamieszkiwaniem po 1989 roku.
Widzimy ciągi zabudowy mieszkaniowej i domów katalogowych,
które nie tworzą zorganizowanych suburbiów, lecz raczej dają
obraz bezładnie odrolnianych działek i interpretacji różnego
rodzaju snów o statusie, czy połacie osiedli wyrastających na
miejscu nieużytków, szczelnie ogrodzonych i monitorowanych.
Wszystkie przestrzenie związane z budownictwem mieszkaniowym – domy, szeregówki, osiedla grodzone i składy budowlane,
blokowiska i gentryfikowane śródmieścia – tworzą środowiska
życia Polek i Polaków. Nowe formy przestrzenne transformują
relacje międzyludzkie, modyfikują zachowania i interakcje, są
miejscem udomowienia zmiany.
Andrzej Leder twierdzi, że polska przestrzeń w takiej formie,
jaka istnieje współcześnie, jest przestrzenią posttraumatyczną – zdominowaną przez chaos, pokazującą wielką dynamikę,
ale pozbawioną formy, jakiegoś organizującego symbolicznego
porządku4. Chaos, który nas otacza, a który najmocniej uderza
na przedmieściach, pobudza do mniej lub bardziej pogłębionych
refleksji, wpędza w poczucie niższości (wobec tak zwanych bardziej zaawansowanych cywilizacyjnie krajów, określanych też
jako normalne) lub wyższości (z powodu nieskrępowania i dynamiki, który egzemplifikuje). Chaos jest jednak – jak udowadnia
Joanna Kusiak w książce Chaos Warszawa – raczej powszechnym symptomem instalowania się nowych, kapitalistycznych
porządków. Neoliberalną ramę tworzy prywatyzacja państwa
i absolutyzacja prywatnej własności jako najważniejszej cechy obywatelskiej. Określenie zjawiska mianem chaosu, który
funkcjonuje w dyskursie naukowym i popularnym, jak twierdzi
Kusiak, równocześnie jako pojęcie naukowe, ale i rodzaj skargi
4

M. Karpińska, D. Leśniak-Rychlak, Jeżeli brakuje własnej formy, rozmowa
z Andrzejem Lederem, „Autoportret” 2015, nr 4, s. 10.

uniemożliwia uzyskanie samoświadomości przez klasę średnią,
5

J. Kusiak, Chaos Warszawa: porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu,
Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2017, s. 28–30.

6

A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa:
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.

7

M. Szcześniak, Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, Instytut Kultury Polskiej UW, 2016.
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Zapoznanie tego wydarzenia, tego przełomu w polskiej historii – zapoznanie mające swoje istotne i zrozumiałe przyczyny –
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na rzeczywistość, z jednej strony pozwala się zdystansować
wobec samego zjawiska, z drugiej sugeruje ogromną złożoność,
której nie można przeniknąć i z którą trudno się zmierzyć5.
Bohaterką tej książki jest klasa średnia, która powstała dzięki i w rezultacie zmiany ustroju, oraz stała się, jak to określają
socjologowie i kulturoznawcy, hegemonem przemian zachodzących w Polsce. Ta grupa społeczna została wytworzona politycznie i ekonomicznie w latach 90., choć jej korzenie sięgają epoki
Gierka. Zgodnie z teoriami politycznymi miała być fundamentem
neoliberalizmu, decydującym o stabilności nowego systemu politycznego. To jednocześnie klasa, która powstała w wyniku prześnionej rewolucji i nie może odnaleźć swojej legitymizacji6, stąd
cechująca ją niepewność oraz tak duże zaangażowanie w kreację
wizerunku i działania na rzecz wyrażenia swego statusu. Powszechność tego procesu społeczno-politycznego, jak również
jego dominacja w przestrzeni symbolicznej powodują, z jednej
strony, wyparcie lub niewidzialność innych grup społecznych
i transformacyjnych narracji, a z drugiej, narzucanie przez klasę
średnią, w skali całego kraju, wzorców i sposobów konsumpcji7.
W Prześnionej rewolucji Leder opisuje przemiany, które nastąpiły w Polsce w latach 1939–1956 i stworzyły warunki do powstania dzisiejszej klasy średniej, zmiany mentalności z wiejskiej na
miejską. Geneza wyłonienia się tej grupy nie przebiła się jednak
do świadomości społecznej:

najsilniejszą teraz klasę społeczeństwa. Nie wiedząc, skąd się
wzięła, więcej, mając nieczyste sumienie w związku z zatartym
wspomnieniem przemocy, której zawdzięcza swoją genezę –
ta nowa, potężna siła unika jasnego określania swojej tożsamości.
Pławi się w nostalgicznych rojeniach na temat swojej pseudoszlacheckiej przeszłości, na temat dworków i hektarów, powstań
i cmentarzy, albo odlatuje ku hiperglobalnym wzorcom, czego
znakomitym przykładem jest zawrotna kariera, jaką w warstwie
mieszczańskiej zrobiło spożywanie sushi. Unikając jednak wzięcia kulturowej oraz ideowej odpowiedzialności za siebie i innych,
adekwatnie do społecznej roli, którą odgrywa, i politycznej siły,
jaką reprezentuje, nowe mieszczaństwo unika wejścia w życie
publiczne jako świadomy siebie podmiot polityczny8.
⟶ Jakub
Woynarowski,
Sarmacki
modernizm,
s. 315–317

Leder wskazuje więc na dwa główne wzory estetyczno-tożsa
mościowe, które są dowodem na brak podmiotowości przedstawicieli klasy średniej. Oba znajdują swoją najmocniejszą artykulację właśnie w domach i mieszkaniach członków tej grupy.
Nazwane tutaj i naszkicowane grubą kreską przez Ledera typy
chcę poddać bliższej analizie, jeżeli chodzi o ich genealogie i sposoby przestrzennej materializacji.
Książka dzieli się na trzy zasadnicze części: 1) pokazanie
kontekstu społeczno-ekonomicznego transformacji, 2) analiza
form przestrzennych zamieszkiwania właściwych dla ostatnich
trzech dekad, 3) przedstawienie kategorii związanych z wolnym
rynkiem – prywatnej własności i porządku, które manifestują
się w domach. Rozdział pierwszy – Transformacja – dotyczy samego procesu tranzycji, jego przestrzennych manifestacji oraz
ram prawnych regulujących planowanie przestrzenne. W drugim, zatytułowanym Klasa średnia, przedstawiam proces formowania się tej grupy społecznej oraz najważniejsze wartości
towarzyszące klasośredniowemu dyskursowi. Następnie zajmuję
8

A. Leder, Kto nam zabrał tę rewolucję, dz. cyt.
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się konkretnymi formami przestrzennymi: dworem (rozdział 3)
i blokiem (rozdział 4), oraz osiedlem grodzonym (rozdział 5)
i przedmieściem (rozdział 6). W kontekście dworu analizuję historyczne i kulturowe uwarunkowania, które sprawiają, że forma ta jest tak społecznie nośna i stała się archetypem polskiego
domu. W rozdziale poświęconym blokowi przybliżam problemy
mieszkaniowe późnego PRL-u, opresję kolektywnego zamieszkania, by naszkicować przemiany, które zaszły w obrębie osiedli po
1989 roku. Osiedla grodzone jako wybitnie potransformacyjne
zjawiska są naturalnym przedmiotem analizy. W jej obrębie
zajmuję się nie tylko fizycznym oddzieleniem, lecz także sposobem działania kapitału w obrębie przedsięwzięć deweloperskich
i niedostatkami kreowanego przez deweloperów środowiska życia. Szósty rozdział poświęcam przedmieściom, miejscom wcielania w życie podmiejskiej utopii klasy średniej i jej polskiej wersji.
Wreszcie na koniec książki przyglądam się ujmowaniu własności i konsekwencjom dominacji własności prywatnej. Opowieść
o transformacji to także opowieść o losie ludzi włączających się
w globalny system gospodarczy poprzez wzięcie kredytu. Ostatni rozdział – Porządek w nowoczesnym domu – pokazuje siłę niedostrzegalnych sposobów formowania naszych ciał, takich jak
dyskurs na temat porządku i czystości. Polemizuję też z ujęciem
nowoczesności jako narzuconego przez debatę publiczną i media
wzorca, który prowadzi do bezrefleksyjnego imitowania projektów architektonicznych i wnętrzarskich firmowanych etykietą
„dobrego gustu”.
Książka dotyczy tematu, którym w jakimś stopniu zajmowałam się przez większość mojego zawodowego życia, pracując
w redakcji czasopisma o wybitnie transformacyjnym tytule
„Architektura & Biznes”, prowadząc kwartalnik o przestrzeni
„Autoportret”, a od 2011 roku w ramach działalności fundacji
Instytut Architektury. Z tego powodu zmagam się z własnymi
uprzedzeniami, kliszami i utartymi ścieżkami, którymi podąża
myśl, a za nią tekst. Jesteśmy wreszcie we własnym domu ma być

emocjonalną syntezą zjawisk, które zaczęły się w 1989 roku.
Moje zainteresowanie przemianami mieszkań w ostatnich trzech
dekadach wzięło się ze sprzeciwu wobec społeczno-przestrzennej segregacji i z pytań o konsekwencje takiego modelu. Odpowiedzialnością za te procesy obarczałam jednostki, ubolewając
nad stanem świadomości wybierających taki rodzaj mieszkania
i uleganiem owczemu pędowi. Potem w miejsce dydaktyzmu
pojawiła się refleksja, że dostrzeganie wyłącznie indywidualnej
odpowiedzialności jest w gruncie rzeczy wynikiem liberalnej
narracji, której byłam poddawana systematycznie, czytając
publicystykę w latach 90. i 2000. Wreszcie, podobnie jak profesjonalne media, upatrywałam odpowiedzialności za stan mieszkalnictwa w słabości samorządów i braku polityki przestrzennej
państwa. Stopniowo zaczęłam jednak dostrzegać mechanizmy
systemowe neoliberalizmu, początkowo dość przezroczyste.
Temat domu skupia jak w soczewce wiele poziomów
i skal. Globalnie – dom to jeden z trybików rynków finansowych, fizycznie manifestujący się w obrębie państwa, kraju,
miasta, wreszcie tworzący konkretną strukturę społeczną, pojemnik na życie rodzin i jednostek. Na przykładzie mieszkania
widzimy udomowienie systemu wolnorynkowego, a manifestacje jego wartości znajdujemy w komodyfikacji przenikającej
wszystkie sfery życia: przybierają formę przedmiotów i praktyk
dnia codziennego. Antropolog Mateusz Halawa opisuje sytuację
ludzi posiadających (?) mieszkanie na kredyt i ich częste narady
nad laptopem z otwartym excelem, w którym zapisują spłacone
raty i analizują strukturę miesięcznych wydatków. Ten widok pary pochylonej nad arkuszem kalkulacyjnym we wnętrzu swojego
mieszkania, to obraz ich związku z pieniądzem. Doświadczenie
„bycia na kredycie” stało się udziałem wielu Polaków, którzy podczepili swój los pod wykresy na wielkich giełdach finansowych
świata, a wzrost stóp procentowych ogłaszany przez NBP przestał być obojętną wiadomością w codziennych serwisach. Szczególnym przypadkiem, do dziś wywierającym wpływ na życie
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polityczne w Polsce, jest los dłużników zaciągających kredyty
we frankach szwajcarskich. Doradcy bankowi i szacowni analitycy rynków finansowych dosłownie na kilka miesięcy przed
podwyżką kursu franka przekonywali klientów bankowych, że
kredyty hipoteczne we frankach są najkorzystniejsze i najbardziej stabilne cenowo. Okazało się jednak, że jesienią 2008 roku
frank podrożał dwukrotnie. Wartość kredytu w wielu przypadkach przewyższyła cenę nieruchomości, na której zakup został
zaciągnięty. Dla wielu nowych „właścicieli” pętla się zacisnęła,
frankowicze wyszli na ulice i oskarżyli państwo o brak regulacji
bankowych, żądając rekompensat i przewalutowania kredytów
przez banki. Dyskusja, która rozpętała się w kontekście problemów frankowiczów, pokazała raz jeszcze powszechne i promowane przez media przekonanie o osobistej odpowiedzialności za
los i decyzje finansowe.
Książka ta dotyczy zarówno globalnej rzeczywistości finansowej zamieszkiwania, ustawodawstwa w obrębie organizmu
państwowego, jak i aspiracji mieszkańców oraz tworzenia ram
dla życia, w tym tak nieuchwytnej sfery nowych praktyk domowych. Z jednej strony potrzebny jest obraz ekspercki, operujący
statystykami, badaniami i danymi – założyłam, że taki, przynaj
mniej częściowo, już posiadamy, a z drugiej analiza wzorców
i ich wpływu na życie, przyglądnięcie się intymności Polaków
powszechnie zmieniających swój dom – kupujących nowy, ale też
modernizujących posiadane mieszkania. W obrębie domów rozgrywają się ludzkie uczucia, toczy zmienny rytm życia, zachodzą
modyfikacje związane ze stylami życia czy z wprowadzaniem
w udomowioną przestrzeń technicznych nowości.
Początek zainteresowania tematem mieszkania wiąże się
z pierwszą inicjatywą współtworzonej przeze mnie fundacji
Instytut Architektury, z projektem faktycznie dla naszej organizacji założycielskim, czyli wystawą Za-mieszkanie 2012. Miasto
ogrodów – miasto ogrodzeń w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Pomysł na wystawę, który powzięliśmy z Dorotą Jędruch, Agatą

Wiśniewską i Michałem Wiśniewskim, był prosty: na naszych
oczach miasto zaczęło się rozwarstwiać społecznie i przestrzennie, pojawiły się lepsze adresy, enklawy bogactwa, a z bilbordów
zachęcających do zamieszkania na akacjowym czy też innym
wzgórzu zachęcały słoneczne wizualizacje nowych apartamen
towców. Chcieliśmy zobrazować te zjawiska. Największy sprzeciw budziły w nas grodzone osiedla, coraz powszechniejszy
fenomen polskich miast. Ważne było też poczucie, że jesteśmy
świadkami znaczącego procesu: oglądamy, jak przez ostatnie
dwie dekady formuje się ponownie społeczeństwo podzielone na
klasy lub warstwy społeczne. W ramach przygotowań do wystawy z pomocą socjologów wyodrębniliśmy typy zamieszkania,
które pojawiły się w związku z transformacją, lub też wyznaczyliśmy miejsca, w których zaszła zmiana. Były to odpowiednio
(oddalając się od centrum miasta): zgentryfikowana kamienica,
zmodernizowany blok na osiedlu, apartament na osiedlu grodzonym, dom na przedmieściu i rezydencja podmiejska. Wystawa
koncentrowała się na indywidualnych wyborach i jakimś rodzaju masowego ruchu w przestrzeni i ruchu w górę po szczeblach
statusowej aspiracji, jaki obserwowaliśmy. Dalecy byliśmy od
zobaczenia całościowej logiki przetwarzania rzeczywistości
przestrzennej i społecznej według jednej dominującej wizji
polityczno-ekonomicznej.
Takie przekonanie pojawiło się dopiero w kolejnym projekcie
wystawienniczym Instytutu Architektury – Wreszcie we włas
nym domu. Dom polski w transformacji – pokazanym podczas
festiwalu Warszawa w Budowie 8 w 2016 roku. Współpracując
z kuratorami z Muzeum Sztuki Nowoczesnej Tomaszem Fudalą
i Szymonem Maliborskim, a także w powiększonym zespole
fundacji z Martą Karpińską i Kacprem Kępińskim, wzięliśmy na
warsztat zarówno polityki mieszkaniowe (a raczej ich brak), jak
i przekształcenia transformacyjne i dramaty ludzi, którzy znaleźli się za burtą po zmianie systemu, zwłaszcza w mniejszych
miastach. Pokazaliśmy pracę rozbierającą na czynniki pierwsze
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uwarunkowania ekonomiczne i prawne osiedla deweloperskiego.
Przeanalizowaliśmy wzorce estetyczne (dwór i neomodernistyczna nowoczesność), dyskurs architektoniczny na temat domu
jednorodzinnego i nowych wartości, które realizuje we wnętrzach polska klasa średnia (czystość, porządek, bezpieczeństwo,
komfort, prestiż). Wiele spostrzeżeń i analiz zawartych w tej
książce wzięło swój początek z pracy nad wspomnianymi wystawami, prezentuję też w tej książce wiele opracowanych wówczas
wizualnych przedstawień tych zjawisk.
Moją intencją jest pokazanie rozwiązań architektonicznych
i przestrzennych jako fenomenów zmiany i nośników znaczeń
w szerszym kontekście. Mam nadzieję, że rozszyfruję, co kryje
się za obrazem, z którego często się śmiejemy (przez łzy), przeglądając profil społecznościowy Polisz architekczer, Sto lat planowania czy wertując Wannę z kolumnadą Filipa Springera.
„Jesteśmy wreszcie we własnym domu” deklamowali w 1990
roku w telewizji aktorzy i ludzie kultury, uczestnicy akcji Artyści dla Rzeczypospolitej – „nie stój, nie czekaj. Co robić? Pomóż”.
Na tle fioletowawej kotary najpierw pojawiał się obrys sylwetki, potem zaimprowizowane przemówienie, gawęda, kazanie,
anegdota (w zależności od osoby) zakończona wygłoszeniem
powyższego apelu napisanego przez Ernesta Brylla oraz prośbą
o wsparcie i podaniem numeru konta. Intencja wydawała się
klarowna – artyści, elita kulturalna kraju, prosili o wsparcie
dla rządu Tadeusza Mazowieckiego wprowadzającego reformy,
a wpłata miała zasilić fundusz służący złagodzeniu skutków
reform, które dotykały najuboższych. W kilku wypowiedziach
pojawiają się ubodzy, biedne dzieci, ludzie starsi.
Akcja pokazywała inteligencję zaangażowaną w zniesienie
podziału na władzę (ich) i nas (społeczeństwo), mówiła o zaufaniu
do elit, które przekształcały państwo. Ciekawe, że w s amym apelu
pobrzmiewało echo słynnego dialogu pomiędzy władzą a społe
czeństwem z czasów Gierka: „Pomożecie? Pomożemy!”. Miał
on miejsce na początku okresu stabilizacji i konsumpcji lat 70.,

z którym historycy wiążą czas tworzenia się zrębów PRL-owskiej
klasy średniej. W dwuwierszu Brylla czytelne jest odwołanie
do figury ojczyzny-domu, lecz można go dosłownie zinterpretować jako afirmację „bycia u siebie”. Porządkowanie, urządzenie
własnego domu staje się głównym zadaniem społeczeństwa, które
ma się włączyć w przemiany. Równocześnie widać w wypowiedziach członków elit zapowiedź strukturalnych „nierówności
kapitalizmu wczesnego”, które będą się tylko pogłębiać.
We wprowadzeniu do wystawy Wreszcie we własnym domu
w 2016 roku pisaliśmy tak:
„Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Nie stój, nie czekaj. Co robić? Pomóż!” – deklarowali z ekranów telewizorów znani aktorzy
na początku rządów Tadeusza Mazowieckiego. […]
Dom oznaczał tu oczywiście Polskę. Jednak transformacja
przyniosła dosłowną realizację tego hasła: rzeczywiście wielu
z nas przeprowadziło się do własnych domów. Po latach życia
w blokach lub w gierkowskich jednakowych „kostkach” dostaliśmy szansę zrealizowania marzeń o indywidualnym zamieszkaniu, najczęściej na przedmieściach.
Wreszcie. Byliśmy niecierpliwi. Lata oczekiwania na mieszkanie, gnieżdżenie się w przyciasnych M i niedoróbki produkowanej w fabrykach wielkiej płyty – mieliśmy dość. Także siebie
nawzajem, stłoczenia, społecznej mieszanki, uciążliwej akustycznie obecności innych.
We własnym... Kupiliśmy działki, ogrodziliśmy betonowymi
płotami, obok zamieszkali podobni do nas. Wzięliśmy kredyt na
dom, w takiej, lub – co nie bez znaczenia – innej walucie. Umeblowaliśmy nasze wnętrza zgodnie z aspiracjami, statusem i kulturowymi normami.
W tym czasie zgubiliśmy początek hasła: „Jesteśmy”. Zamieniliśmy je na „jestem”, a może nawet na „mam”.
Czy jednak mamy dom? Czy dom kupiony na kredyt jest
własnym domem? Dlaczego jego posiadanie często wiąże się

nością, strachem? Czemu własność stała się tak ważnym wyznacznikiem statusu, a wzięcie kredytu miernikiem obywatel-

praktyk i snów powstały jej wnętrza?9

Jesteśmy zawieszeni w sieci procesów, które zarówno na poziomie mikro, jak i makro przerastają nas. Umysł nasz cofa się
przed zbytnim skomplikowaniem obrazu. Tak jak w przypadku
katastrofy klimatycznej czy właśnie wspomnianego „chaosu”
urbanistycznego. Uznajemy wprawdzie ich istnienie, jednak
nasze mózgi nie radzą sobie z myśleniem nad rozwiązaniami
wobec zbytniej złożoności tych problemów. Celem tej książki jest
uświadomienie procesów, w które jesteśmy uwikłani poprzez
mieszkania i domy, przenikających różne skale i indywidualne
losy. Pytanie o pozornie przezroczysty model rozwojowy zdominowany przez rynkową logikę. Zmiana i upodmiotowienie zaczynają się od świadomości.

9

Tekst kuratorski wprowadzający do wystawy Wreszcie we własnym domu.
Dom polski w transformacji, w ramach 8. edycji festiwalu Warszawa w Budowie w 2016 roku, Instytut Architektury, Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie, Muzeum Warszawy.
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skiej dojrzałości? Jakie mechanizmy zadziałały w konstruowaniu
klasy średniej: z jakich materiałów została zbudowana, z jakich
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z podłączeniem do globalnego systemu finansowego? I z niepew-

19

Transformacja
Okres transformacji ma przełomowe znaczenie dla kształtowania się współczesnej Polski, a spory o jej głównych aktorów
rozgrzewają do czerwoności obie strony politycznej barykady.
Ujmując rzecz w sposób uproszczony: Okrągły Stół jest przez
przedstawicieli obozu narodowo-konserwatywnego uważany
za zdradę, zmowę z komunistami, którym elity Solidarności zapewniły w III RP bezkarność i wolność gospodarczą. Druga strona – nazwijmy ją liberalno-nowoczesną – widzi w okrągłostołowym porozumieniu symbol przejścia ze zniewolenia w wolność,
moment fundacyjny dla kapitalizmu w Polsce. Obie te optyki
mają swoje mocne uzasadnienia, ważnych eksponentów i media,
które gromadzą argumenty na rzecz jednego czy drugiego poglądu. Można w przybliżeniu stwierdzić, że wśród zwolenników
pierwszej tezy zapewne dominują osoby skrzywdzone przez
zmianę polityczną, wyrzucone na margines i szukające uzasadnienia dla własnej porażki w tak zwanej nowej rzeczywistości.
Po drugiej stronie sporu znajdą się ci, których wyniosła fala
nowego ustroju, wygodnie osadzili się w rzeczywistości wolnorynkowej i korzystają z jej udogodnień, opowiadając o indywidualnej zaradności, której zawdzięczają swój sukces.
Obie te narracje, z gruntu ideologiczne, są w zasadzie deklaracjami wiary lub niewiary w wolny rynek (oczywiście pomijając głębsze kwestie politycznego sporu). Nie one są tu jednak
przedmiotem dociekań, choć preferencje polityczne mogą mieć

1

1

jakieś znaczenie w obrębie wyboru mieszkań czy domów, a także
ich estetycznego kształtu. W tym rozdziale chciałabym się przyjrzeć innemu aspektowi transformacji, który pozwala wyjść poza
dwubiegunową narrację sukcesu i zdrady narodowej: popatrzeć
na przekształcenia w Polsce z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej i logiki globalnego kapitalizmu, w który na początku lat 90. zostaliśmy włączeni; zobaczyć, jak logika rynkowa
zaczęła transformować przestrzeń, do tej pory wytwarzaną
przez centralnie sterowaną organizację państwową.
Andrzej Leder w przywołanej we wstępie Prześnionej
rewolucji odnosi się do przełomu, który wydarzył się w latach
1939–1956. Pisze o pozbyciu się rękami Niemców – ale przy
współudziale Polaków – Żydów, oraz eliminacji ziemiaństwa
przez działania radzieckich i polskich komunistów, które to radykalnie zmieniły strukturę społeczną Polski. Przełom 1989 roku można określić jako kolejną rewolucję, również z cechami
prześnienia. Nastąpiła wtedy przebudowa porządku własności
i relacji klasowych, co było kontynuacją procesów tworzenia
klasy średniej zapoczątkowanych w okresie Gierka. Rewolucja
ta została dokonana przez klasę wyższą reprezentowaną przez
dwie grupy: inteligencję o KOR-owskim rodowodzie1 i nomenklaturę partyjną oraz ludową: związek zawodowy robotników
Solidarność. Ta ostatnia przysparza być może jeszcze więcej
problemów: wstydliwy fakt, że wolność – ideowe sedno klasy
średniej i liberalizmu – zawdzięcza ona klasie robotniczej (która
zresztą bardzo szybko padła ofiarą reform transformacyjnych).
Oczywiście to tylko część źródeł zmian ustrojowych w Polsce
w 1989 roku. Zmiany w sytuacji politycznej Europy odegrały kluczową rolę w przemianach, a proponowane wzorce gospodarki
rynkowej zostały w zaaplikowane przez przedstawicieli tak
zwanego Zachodu, przygotowanych do przeprowadzenia
1

KOR – Komitet Obrony Robotników, organizacja opozycyjna, niosąca w latach
1976–1977 pomoc represjonowanym robotnikom.
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procesów tranzycji, teoretyzowanej już wcześniej w latach 80.
na amerykańskich uniwersytetach.
W tym rozdziale interesować mnie będzie wytworzenie nowych systemowych okoliczności produkcji przestrzeni w Polsce
w kontekście kapitalistycznym. Polityką zajmę się, by pokazać
kontekst przemian prawnych stanowiących ramę dla aktywności
budowlanej i przekształcenia samej przestrzeni. Wprawdzie
zarówno reformy ekonomiczne mające na celu uwolnienie cen
i wytworzenie rynku miały miejsce wcześniej, bo już w latach 80.
w postaci wprowadzania przez rząd Mieczysława Rakowskiego
tak zwanej ustawy Wilczka2, a wzorce konsumpcyjne i tworzenie
się zrębów klasy średniej sięgają z pewnością epoki Gierka, jednak w kontekście fundamentalnych przemian przestrzennych
ramy prawne nowego porządku pojawiły się dopiero pod koniec
lat 90. i na początku 2000.
2

Ustawa z 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej, wprowadzona
przez Mieczysława Wilczka, ministra przemysłu, i Mieczysława Rakowskiego, premiera, dająca swobodę działalności gospodarczej w PRL.

1

Ruszamy w pogoń
Według teorii systemów-światów Immanuela Wallersteina kapitalizm to system powiązań globalnych miast-światów
z usytuowanymi w nich centrami globalnej finansjery, zderzony z kolonizowanymi i wyzyskiwanymi peryferiami3. Polska
ze swoim półperyferyjnym położeniem wpisywała się w taki
model kapitalistycznego rozwoju wraz z całym regionem
Europy Wschodniej. W latach 80. – po kryzysie paliwowym
i sukcesach w skali makroekonomicznej rządów Margaret
Thatcher i Ronalda Reagana – na świecie ideologicznie domino
wała neoliberalna doktryna szkoły z Chicago głosząca deregulację, absolutyzację wolnego rynku i wymienialności waluty.
Co więcej, kapitalizm w wydaniu północnoamerykańskim,
czy szerzej: zachodnim miał już opracowane teoretycznie
i przetestowane praktycznie modele dojścia do systemu idealnego – połączenia wolnego rynku i demokracji liberalnej;
badane i wdrażane w krajach Ameryki Południowej (Jeffrey
3

I. Wallerstein, The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture
and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century,
New York –London: Academic Press, 1974.

dziem naukowego opisu procesów zmiany ustroju. Szybko stały
się […] wcieleniem politycznego rozumu, przyznającego sobie
przywilej odkrywania i kodyfikowania uniwersalnych praw
demokratyzacji, i stylem myślenia, który określił program transformacji. Strukturalne podobieństwo teorii naukowej i praktyki
politycznej jest tu nieprzypadkowe. Aktywna rola przypisywana
elitom i reaktywność przypisywana społeczeństwu, będące elementami teoretycznego korpusu studiów nad procesami demokratyzacji, stały się samospełniającym proroctwem4.

Tranzytologia zakładała dojście krajów do zachodniej liberalnej demokracji i północnoatlantyckiego kapitalizmu, jednak
sposób przemian w Europie Środkowo-Wschodniej „wzorowano
na procesach zaobserwowanych w postkolonialnej Afryce, gdzie
biurokracja wykorzystywała swoją polityczną pozycję do kumulowania bogactwa”5.
Jako ideologia bez podstaw naukowych tranzytologia dość
szybko została skompromitowana, dziś nawet jej ówcześni
propagatorzy się od niej dystansują. We wczesnych latach 90.
wydawało się jednak, że teoretyzowanie na temat modelu przejścia od gospodarki socjalistycznej do wolnorynkowej ma swoje
podstawy i przygotowanych merytorycznie specjalistów, którzy
zdefiniowali zarówno sposoby przejścia, jak i cel dojścia.
W okresie przemian dominowała narracja doganiania Zachodu. Powszechnie mówiło się o „cywilizacyjnym zapóźnieniu” czy
„pościgu”, wskazywano na obszary, które już są wystarczająco
4

P. Sadura, Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie

5

Tamże, s. 57.

współczesnych teorii rewolucji, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2015, s. 56.
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Transition studies od początku były czymś więcej niż tylko narzę-
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Sachs działał na przykład w Boliwii) opisywano jako procesy
tranzycji. Przemysław Sadura pisze:

przekształcone, a dyscyplinowano te, które nie dorastały, nie były
dostatecznie dojrzałe. Tymczasem strukturalne różnice i nierówności są wpisane w samą naturę kapitalizmu6. System zakłada eksploatację pewnych obszarów na rzecz wzmacniania pozycji innych.
Tranzycja teoretyzowała przejście od „złego” socjalizmu do „dobrego” kapitalizmu, który jednak był definiowany w wybiórczy sposób, zgodny z obowiązującą neoliberalną doktryną. Kluczowymi
jego elementami były: wolny rynek, uwolnienie kursu walut
i prywatyzacja zasobów państwowych, przedstawianych jako
„przestarzałe” i niewydolne. Jako cel dojścia przedstawiano dostatnie społeczeństwo zachodnie, nie wspominając jednak o strukturalnie wpisanych w naturę nowego systemu nierównościach.
Dominująca narracja dotycząca obszarów problemowych
mówiła o tym, że „utkwiły” one w socjalizmie, gdy tymczasem bardziej dynamiczne miasta i regiony znacznie szybciej
przeszły do kapitalizmu. Ironia tej wizji polega na tym, że o ile
wszystkie państwa socjalistyczne próbowały do pewnego stopnia aktywnie przeciwdziałać nierównościom przestrzennym
(np. umieszczając nowe fabryki w małych miejscowościach),
nierównomierny rozwój należy do samej istoty kapitalizmu
i neoliberalnej deregulacji. W tym sensie upadające regiony
przemysłowe i wiejskie nie tylko nie były zapóźnione, ale wręcz
przeciwnie – w ekspresowym tempie „doganiały” kapitalistyczny reżim nierównomiernego rozwoju7.

1

Joanna Kusiak w swojej książce Chaos Warszawa konkluduje
gorzko, że jeżeli popatrzymy na wzorce rozwojowe amerykańskiego kapitalizmu – zestawiając kwitnące San Francisco z upadłym Detroit, to w Polsce Wałbrzych będzie równie rozwinięty
6

J. Kusiak, Chaos Warszawa: porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu,
Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2017, s. 63.

7

Tamże.

Tamże.

9

N. Klein, Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywio
łowe i kryzysy społeczne, przeł. H. Jankowska, T. Krzyżanowski, K. Makaruk,
M. Penkala, Warszawa: Muza, 2008.

10 L. Balcerowicz, Losing Milton Friedman, A Revolutionary Muse of Liberty,
„Daily Star” (Bejrut), 22.11.2006, za: N. Klein, dz. cyt., s. 208.
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kapitalistycznie co stolica, ponieważ „oba miasta są elementami
tej samej mozaiki »realnie istniejącego neoliberalizmu«”8.
Doganianie zakładało oczywiście znaczne tempo i skalę
przemian. Zmiany prywatyzacyjne wprowadzane w imię niewidzialnej ręki rynku opisała na wielu przykładach, w tym
polskim, Naomi Klein w Doktrynie szoku9. Klein twierdzi i metodycznie udowadnia, że przewroty ekonomiczne, dokonywane
rzekomo w imię wartości demokratycznych, w istocie są manipulacją, która wykorzystuje dramatyczne wydarzenia – polityczne (przewrót, rewolucje) czy naturalne (katastrofy, powodzie) – dla wprowadzenia zasad wolnego rynku (często poprzez
dyktat instytucji finansowych), które ostatecznie działają na
rzecz korporacji i najbogatszych, a nie zwykłych obywateli.
Przytacza w swojej książce słowa Leszka Balcerowicza z listopada 2006 roku: „Żyję w Polsce, która jest dziś wolna, i uważam
Miltona Friedmana [twórcę i przedstawiciela szkoły ekonomicznej z Chicago, apologetę wolnego rynku – przyp. aut.] za jednego z głównych intelektualnych architektów wolności mojego
kraju”10. Wolności gospodarczej dodajmy, a raczej – uszczególniając dalej – architekta włączenia Polski w globalny system
hegemonii Zachodu. W wypadku polskich elit możemy mówić
o ich powszechnym przekonaniu co do bezalternatywności tego
procesu (choć już we wczesnych latach 90. chociażby ekonomista
Tadeusz Kowalik postulował inne sposoby przeprowadzenia
gospodarki w ustrój o bardziej emancypacyjnym charakterze,
a Ryszard Bugaj i Karol Modzelewski sugerowali model socjaldemokratyczny). Jako pewne usprawiedliwienie polskich
decydentów można uznać to, że konsensus waszyngtoński nie

1

został wtedy jeszcze zakwestionowany na świecie, a uznanie
jego paradygmatu za dominujący było powszechne w różnych
częściach globu.
Jakie były motywacje dla przyjęcia planu Balcerowicza? Międzynarodowy Fundusz Walutowy i amerykański Departament
Stanu szybko dostrzegły możliwość zastosowania w regionie
doktryny szoku. Takie ekonomiczne podejście jest zresztą
właściwe polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych (Hillary
Clinton w trakcie kampanii prezydenckiej jeszcze w 2016 roku
powiedziała w programie telewizyjnym, że wojnę w Iraku można postrzegać w kategoriach szansy ekonomicznej). W sytuacji
ogromnego zadłużenia, załamania ekonomii, a także dezorientacji nowych władz dawne kraje RWPG stały się łatwym celem.
A było o co zabiegać: cały region stanowił wielki niezbadany ląd,
rynek konsumencki, a wszystkie większe przedsiębiorstwa znajdowały się w rękach państwa i mogły zostać szybko sprywatyzowane. Pierwsi inwestujący w wygłodzonym kraju mieli szansę
na ogromne zyski11. Badacze sygnalizują, że tak zwane wsparcie
Zachodu w przejściu krajów Europy Środkowo-Wschodniej do
kapitalizmu, pomimo narracji na temat szlachetnej pomocy uciśnionym obywatelom państw demokracji ludowej, było w gruncie
rzeczy pozyskaniem nowych rynków zbytu i taniej siły roboczej
dla zachodnich gospodarek, czyli działaniem właściwie neokolonialnym12. Szybko stało się to widoczne również w systemie produkcji budowlanej, gdzie państwowe przedsiębiorstwa zostały
przejęte przez zagraniczne korporacje (jak Budimex) lub zbankrutowały (na przykład Exbud).
Jak wspomniałam, nie tylko jeden model gospodarczy był
brany pod uwagę w czasie Okrągłego Stołu i tuż po wyborach
11

N. Klein, dz. cyt., s. 212.

12 J. Kusiak, dz. cyt., s. 66, szczegółowe studium przejęcia: E. Dunn, Prywatyzując
Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, przeł. P. Sadura,
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2007.

T. Kowalik, PolskaTransformacja.pl, Warszawa: Muza 2009. http://www.
polskatransformacja.muza.com.pl/files/news/rozmowa_z_prof_kowalikiem.
pdf [dostęp: 15.10.2015].

14 J. Sowa, Inna Rzeczypospolita jest możliwa!, Warszawa: W.A.B, 2015, s. 170 i n.
15 J. Risen, Cowboy of Poland’s Economy, „Los Angeles Times”, 9.02.1990, za: Klein,
dz. cyt., s. 212.
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w 1989 roku, jednak głosy zwolenników innej, bardziej socjaldemokratycznej drogi zostały szybko zakrzyczane jako zbyt
nawiązujące do minionej epoki13, a samo państwo zdyskredytowane jako aktor kształtujący gospodarkę. Jaki model mógł być
rozważany? Można było powrócić do programu ekonomicznego
pierwszej Solidarności: zarządzania fabrykami przez pracowników, bez kosztownej nomenklatury, czyli rodzaju faktycznego
uspołecznienia środków produkcji, które pojawiło się w uchwale
programowej Solidarności z 7 października 1981 roku14. Byli też
zwolennicy stopniowej transformacji, powolnego poszerzania
sfer rynkowych, ale w połączeniu z silnym sektorem publicznym
opartym na skandynawskim modelu socjaldemokratycznym.
Głosy te nie miały jednak szansy przebić się w dyskusji –
do Polski przyjechał przywieziony przez George’a Sorosa „Indiana Jones ekonomii”15 – Jeffrey Sachs, przedstawiciel dominującej

od czasu konsensu waszyngtońskiego ekonomicznej szkoły
z Chicago, a rząd musiał najpierw zaakceptować to, co w polskiej
prasie ochrzczono mianem „planu Sachsa” lub „terapii szokowej”.
Wbrew dominującej narracji nie był to jednak plan dojścia do
dobrobytu Zachodu, a raczej program wprowadzania dyktatu
wolnego rynku, zgodnie z wyobrażeniami neoliberalnych
elit. Naomi Klein pisze:
Był to nawet bardziej radykalny kurs od
tego, który przyjęto w Boliwii; oprócz
zniesienia z dnia na dzień kontroli cen i obcięcia dotacji, plan
Sachsa zakładał także sprzedaż
państwowych kopalni, stoczni,
fabryk sektorowi prywatnemu. Było to bezpośrednie wyzwanie rzucone programowi
ekonomicznemu „Solidarności”, który przewidywał
własność pracowniczą,
i choć przywódcy ruchu
przestali mówić o kontrowersyjnych elementach tego planu,
dla wielu członków Solidarności
pozostawały one rodzajem wyznania wiary. Sachs i Lipton napisali plan
polskiej terapii szokowej w ciągu jednej
1

nocy. Miał piętnaście stron i, jak twierdził
Sachs, „był to pierwszy raz, gdy ktoś napisał
całościowy plan przejścia z gospodarki socjalistycznej
do wolnego rynku”16.

16

N. Klein, dz. cyt., s. 213.

zgodnie z definicją okresem bardzo wyraźnego zerwania ciągłości
w historii kraju. To może być okres bardzo
głębokiego kryzysu ekonomicznego, załamania

17 R. Woś, Dziecięca choroba liberalizmu, Warszawa: Studio Emka, 2014, s. 50.
18

L. Balcerowicz, Poland, w: The Political Economy of Policy Reform, ed. J. W. Washington: Institute of International Economic, 1994, s. 177, cyt. za: N. Klein,
dz. cyt., s. 217.
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Historycy podkreślają, że autorzy terapii szokowej znacząco
pomylili się w swych szacunkach – zarówno inflacja, jak i bezrobocie poszybowały powyżej określonych w planie parametrów.
Poniżej minimum egzystencji w 1989 roku żyło 16 procent społeczeństwa, cztery lata później około 40 procent17. Radykalne zmiany, w tym uwolnienie cen, przyniosły z sobą też ciągłe protesty społeczne; doniesienia w „Gazecie Wyborczej”
z 1989 i 1990 roku mówią o licznych strajkach
w służbie zdrowia i edukacji czy strajkach
pracowniczych poszczególnych branż:
stoczniowców, pracowników Ursusa
czy przedsiębiorstw mięsnych. Reformy wprowadzano gwałtownie:
Balcerowicz, jak pisze Klein, oficjalnie przyznaje, że korzystał
z okoliczności politycznych
i działania w okresie „polityki
nadzwyczajnej”, kiedy to
przestają obowiązywać
normalne demokratyczne
zasady deliberacji; jak twierdził, była to „strefa wolna od demokracji w ramach demokracji”18.

poprzedniego systemu instytucjonalnego
albo wyzwolenia spod zewnętrznej dominacji (lub koniec wojny). W Polsce
wszystkie te trzy zjawiska nałożyły się na siebie w 1989 roku19.

1

Z tego też względu udało
się Balcerowiczowi przeforsować swój plan terapii szokowej
w przyspieszonym tempie.
Jego mentorzy, teoretycy ekonomii Milton Friedman i Friedrich Hayek propagowali arbitralnie zmniejszenie roli państwa
w gospodarce do minimum, prywatyzację, liberalizację i deregulację gospodarki. Państwo, ich zdaniem, jest niepotrzebnym obciążeniem dla obywateli, zniewalającym ich aktywność poprzez
podatki i interwencję. Wielka Brytania za rządów Margaret
Thatcher była pierwszym krajem, który przetestował na sobie
neoliberalne rozwiązania. Wkrótce po pierwszych brytyjskich
sukcesach gospodarczych stały się one światowym modelem
prowadzenia polityki gospodarczej. Rząd Thatcher zainicjował
wprawdzie program taniego wykupu mieszkań komunalnych
na własność przez lokatorów, ale miał on na celu pozbycie się
odpowiedzialności za kolejny sektor życia społecznego. W ciągu
dekady wydatki na mieszkalnictwo spadły o dwie trzecie. We
wstępniaku po śmierci Thatcher redakcja „The Independent”
pisała: „Ponad 1,25 miliona lokatorów skorzystało z programu
»Prawo do zakupu« [Right to Buy], co dało budżetowi 18 miliardów funtów, skłaniając wielu wyborców laburzystów ku torysom – jednak gdy liczba mieszkań komunalnych spadała, na ulicach, po raz pierwszy od 30 lat, pojawili się bezdomni żebracy”20.
19

Tamże.

20 K. Mroczkowski, Zardzewiała dama, 31.10.2013, http://nowyobywatel.pl/
2013/10/31/zardzewiala-dama/ [dostęp: 5.10.2015].

wyczerpał swój potencjał rozwojowy, a wyjście z kryzysu przy
zachowaniu istniejących stosunków władzy i struktury gospodarczej jest niemożliwe, partyjne doły coraz częściej dochodziły
do wniosku, że „lepiej być bogatym niż komunistą”. Przekonanie
to prowadziło członków partii do ochoczego podejmowania
działalności gospodarczej. W 1987 roku w Polsce co czwarte
pozwolenie na jej prowadzenie składały osoby związane z nomenklaturą partyjną21.

Podobnie obraz przemian rysowała już w 2001 roku w swojej
książce Postkomunizm Jadwiga Staniszkis, pisząc o stopniowym
przekształcaniu się realnego socjalizmu w kapitalizm nomenklaturowy, następnie kapitalizm polityczny, a wreszcie w coś,
co zostaje nazwane „kapitalizmem państwowym bez państwa”22.
Komunizm rozpadł się w 1989 roku niczym domek z kart. To,
że poszło tak łatwo, było policzkiem – zarówno dla ofiar reżimu,
jak i dla jego operatorów, a także dla najliczniejszej w nim grupy:
21 P. Sadura, dz. cyt., s. 180.
22 J. Staniszkis, Postkomunizm: Próba opisu, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria,
2000, s. 7.
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Własność i prywatyzacja w przestrzeni
Agresywne wejście gospodarki rynkowej na początku politycznej transformacji trafiło na grunt przygotowany przez
wcześniejsze komunistyczne ekipy rządzące premierów Mieczysława Rakowskiego i Zbigniewa Messnera. Już od końca lat 70.
działacze partyjni rozważali alternatywne modele gospodarcze
i stopniowo poszerzali obszary oddawane prywatnej inicjatywie. Przemysław Sadura w kontekście Polski i Węgier pisze
o przełomie bez rewolucji, a w rozdziale zatytułowanym znacząco Komunistyczni technokraci w drodze do kapitalizmu stwierdza:

oportunistów. Przedstawiciele dwóch ostatnich kategorii szybko
jednak odzyskali rezon – w ostatecznym rozrachunku okazało
się, że to oni są zwycięzcami. Mniej więcej połowa członków
obecnej elity władzy i pieniądza w Polsce zajmowała w czasach
komunizmu stanowiska kierownicze, jedna trzecia – wykonywała zawody „specjalistów”, a tylko 11 procent plasowało się na niższych szczeblach drabiny społecznej23.

1

Elementem rynkowej kapitalistycznej gry stała się ziemia,
a przedstawiciele postkomunistycznej elity wzięli aktywny
udział w przekształceniach własności przestrzeni i eliminacji
państwa jako aktora polityki przestrzennej.
Transformacja w Polsce przyniosła zasadnicze zmiany
w różnych skalach, w tym w skali geograficznej. Reforma administracyjna z 1999 roku spowodowała upadek byłych miast wojewódzkich, a także wschodnich i zachodnich części Polski. Procesy
prywatyzacyjne majątku państwowego: zamykane i przejmowane zakłady, ludzie pozostający z niewielkimi odprawami (choć
wielomilionowymi przed denominacją złotego), ideologicznie
motywowane wygaszenie PGR-ów, wreszcie zanik usług publicznych, w tym zbiorowego transportu, to obraz wycofywania się
państwa z pełnienia swych dotychczasowych zadań. W obrębie
głównych – nowych – mediów dominowała neoliberalna narracja
dotycząca zarówno polityki, ekonomii, jak i indywidualnych
wyborów, która nadawała ton dyskusjom w sferze publicznej
i prywatnym rozmowom. Ludzie, którzy nie umieli się odnaleźć
w nowej rzeczywistości, nie tyle z braku kompetencji, ile choćby
miejsca zamieszkania, zostali określeni jako przedstawiciele
gatunku homo sovieticus. Rafał Woś w Dziecięcej chorobie liberali
zmu wskazuje następujące obszary degradujących zmian, które
przyniosła transformacja: patologię pracy, dyskredytowanie
udziału państwa (mit państwa opiekuńczego), system podatkowy
23 Tamże, s. 5.
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24 R. Woś, dz. cyt., rozdziały: Praca, Państwo ćwierćopiekuńcze, Podatki, s. 115–208.
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faktycznie faworyzujący najbogatszych czy indywidualną nadmierną konsumpcję24.
Tutaj chciałabym się skupić na zmianach przestrzennych
miast, w których na tkankę przestrzeni wytworzonej w systemie socjalistycznym nałożono wzory właściwe dla gospodarek
kapitalistycznych. Właściwie dałoby się opowiedzieć poszczególne etapy przemian za pomocą typów budynków, które zaczęły dominować w miastach. Oczywiście najbardziej będą mnie
interesować zmiany zachodzące w obrębie mieszkalnictwa,
lecz warto je również zobaczyć w kontekście transformacji
całych miejskich struktur. Gdy spojrzymy na miasta z lotu ptaka, widać kurczenie się przestrzeni publicznych, zanik parków,
rozrost przedmieść, niszczejące tereny zakładów, duże połacie centrów handlowych i galerii, rosnące biurowce i osiedla
mieszkaniowe, rewitalizowane place i rynki, nowe drogi, obwodnice i autostrady. Na początku lat 90. zaczęły się pojawiać
niewielkie spółki wykupujące tereny i stawiające pojedyncze
prywatne ogrodzone bloki – zaczątki pierwszych osiedli grodzonych. Nowe stosunki własności zaczynają manifestować się
w przestrzeni w sposób najbardziej pierwotny – poprzez grodzenie i ograniczanie dostępu. Rosną parkany, metalowe siatki
i betonowe ogrodzenia imitujące historyczne formy tralek, wiklinę czy drewniane belki.
Po czasie wszechobecnych bazarów i bazarków, szczęk i handlu z łóżek polowych, około 2000 roku nadchodzi era centrów
handlowych w większych miastach. Wybierano wówczas model
amerykański: dość proste hale, otoczone polami parkingów, jak
krakowskie M1. Dzięki temu, że wszelkie zagraniczne inwestycje
były wówczas przyjmowane z zachwytem, a zachodni inwestorzy zatrudniali polskich dobrze ustosunkowanych „konsultantów”, możliwe było stawianie tych kompleksów blisko centrów
miast. Ich architektura stanowiła tańszą i zubożoną wersję

1

zachodnich rozwiązań. Podczas pierwszej edycji festiwalu Warszawa w Budowie w 2009 roku została ona określona jako „architektura spadochronowa”25. Przywożono i budowano projekty
budynków ignorujące kontekst, kopiujące gotowe rozwiązania,
wyglądające jakby zostały zrzucone w konkretną lokalizację.
Centra takie powstawały często bez udziału architekta, a determinowane były wyłącznie przez wielkość działki, warunki
zabudowy terenu i prognozowaną korzyść ekonomiczną.
Nastąpiła zasadnicza transformacja zawodu architekta, po
jawiła się „koncepcja projektowania jako działalności gospodarczej”26, powstały branżowe organizacje zawodowe, czyli regionalne izby architektów. Polskie środowisko architektoniczne
przywitało nadejście wolnego rynku w większości dość entuzjastycznie. Grunt pod zmiany był przygotowany przez postmodernizm, który dostarczył ważnych argumentów dla deprecjacji
masowego modernistycznego budownictwa mieszkalnego.
Autentycznie uciśnieni normatywem architekci, równocześnie
sfrustrowani jakością powstających bloków rzucili się na nowe
zadania projektowe związane z konsumpcją. Wśród realizacji
z lat 90. najbardziej uznanych dzisiaj biur architektonicznych
znajdziemy typy budynków niemal metaforyczne dla przemian:
stacje benzynowe nowych sieci (Ingarden & Ewý Architekci),
pawilony samochodowe, restauracje McDonald’s (JEMS Architekci, APA Kuryłowicz, DDJM) czy pierwsze supermarkety, biurowce,
elementy nowej infrastruktury wolnorynkowej. Dotychczasowe
spółdzielnie i wielkie biura projektowe rozwiązano (przemiany
w kontekście uprawiania zawodu toczyły się już w latach 80.,
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej wynikająca
25 Warszawa w Budowie, https://artmuseum.pl/pl/wydarzenia/architektura-spadochronowa-warszawa-w-budowie-1 [dostęp: 1.10.2018].
26 A. Syska, P. Jaworski, Granice transformacji. Poszukiwanie nowej formuły
zawodu projektanta, w: Polskie Las Vegas i szwagier z Corelem. Architektura,
moda i projektowanie wobec transformacji systemowej w Polsce, red. L. Klein,
Warszawa: Fundacja Kultura Miejsca, 2017, s. 143.

szawa: Fundacja Bęc Zmiana, Instytut Kultury Polskiej UW, 2016, s. 52 i nast.
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z ustawy Wilczka spowodowała powstanie wielu małych pracowni i biur), a architekci, w których narracji blokowisko nierozerwalnie łączyło się ze skompromitowanym systemem, zachłysnęli się możliwościami technicznymi dostępnych wreszcie
materiałów i technologii.
Dla polskich ulic lata 90. to czas doraźnych renowacji fasad,
z wymianą okien na PCV, a w obrębie przedmieść i wsi – częstego
pokrywania elewacji domów plastikowym sidingiem, który sam
w sobie jest przykładem „podróbkowości” – ważnej kategorii
określającej zjawiska powstawania nowej klasy średniej i kreowania marek w sytuacji dotychczasowego braku odniesień dla
ich marketingu i istnienia27. Proces wytworzenia świadomości brandu można obserwować w prasie codziennej, kobiecej
i w miesięczniku „Sukces”, gdzie zamieszczane są zawstydzające i dyscyplinujące społeczeństwo artykuły, wskazujące na walory i sposoby dystynkcji „prawdziwych” markowych produktów
(i obywateli). W czasopismach wnętrzarskich równocześnie
pojawiają się reklamy nowych okien PCV, ociepleń czy właśnie
wspomnianych pokryć elewacyjnych. Siding dawał namiastkę
amerykańskiego przedmieścia, imitując pomalowane na biało
deskowanie. Plastikowy ersatz desek to początek parady materiałów imitujących inne tworzywa, które do dziś wypełniają
wnętrza marketów budowlanych i mieszkania Polaków.
W latach 90. powstało również wiele siedzib lokalnych banków, co można prześledzić, patrząc choćby na budynki dawnego
banku BPH. Początkowo były to realizacje przebudowy wnętrz
dla świątyń nowego ustroju, potem symbolicznie znaczące nowe
siedziby. Większość z nich realizowano w stylistyce postmodernistycznej, łącząc wyglądający zasobnie polerowany kamień
elewacyjny z refleksyjnym szkłem osadzonym w zielonej lub niebieskiej stolarce okiennej oraz dodając doń historyzujący detal

1

w formie łuków lub tympanonów akcentujących. Zazwyczaj były
to inwestycje w centrach większych miast, uzupełniające pierzeje ulicy, realizowane głównie przez rodzime banki. Podobny
charakter dostatniej, luksusowej architektury miały powstające
masowo w większych miastach siedziby Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych – czytelny znak zmiany ustrojowej.
Znaczącym elementem pejzażu polskich miast stały się
biurowce, których modelowym przykładem był Marriot, a właściwie Centrum LiM (Lot i Marriot) w Warszawie. Historia jego
powstania pokazuje skomplikowane koleje późnego „socjalizmu”
i transformacji. Otwarty w październiku 1989 roku przez globalną sieć hotelarską, uosabiał sen o nowoczesności, a odbicia miasta w refleksyjnym szkle kurtynowej elewacji stały się metaforą
przemian. Co ciekawe, projekt budynku powstał w latach 70.,
kiedy zamierzano przekształcić ten fragment Warszawy w rodzaj gierkowskiego handlowo-biurowego city28. W latach 90.
jego symboliczna rola była ogromna – był drapaczem chmur na
wzór amerykański, oferował zachodni luksus. Stanowił także,
a może przede wszystkim, bazę dla tak zwanych brygad Marriota – sowicie opłacanych zagranicznych konsultantów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, którzy
w drogich garniturach tłumaczyli solidarnościowcom zręby
nowego ustroju29.
W obrębie architektury mieszkaniowej widoczny był, zapoczątkowany już w dekadzie Gierka, a kontynuowany w latach 80.
ruch budowlany domów indywidualnych na obrzeżach miast
i w sąsiednich gminach. W latach 70. domy budowano zazwyczaj
tak zwanym systemem gospodarskim, według jednego obowiązującego wzoru „kostki polskiej” z szarych betonowych pustaków. W latach 80. w budownictwie jednorodzinnym pojawiły się
pierwsze inspiracje historyczne i formalny powrót do dworu,
28 G. Piątek, Bardzo długa transformacja, „Autoportret” 2016, nr 3, s. 37.
29 J. Kusiak, dz. cyt., s. 68.

30 Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
31

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 1994,
nr 89, poz. 14; Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717.

32 J. Kusiak, dz. cyt.
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Transformacja planowania
Rzeczywistość produkcji przestrzeni w nowym ustroju
określiły przemiany w ustawodawstwie dotyczącym urbanistyki, całkowicie zmieniające dotychczasowe praktyki planistyczne. Były to dwie ustawy: o samorządzie z 1990 roku30 oraz
o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku31. Ustawa
o samorządzie przeniosła odpowiedzialność za planowanie
przestrzenne na niedofinansowane gminy, którym na dodatek
postawiono za zadanie funkcjonowanie w logice rynkowej
i przynoszenia zysków. Liczba zadań publicznych przypisanych
gminom była znaczna, a środki niewystarczające. By ratować
swoją sytuację finansową, gminy zaczęły wyprzedawać zasoby,
którymi dysponowały, w tym grunty. Nie zostały przygotowane
ani merytorycznie (wyposażone w kompetentnych urbanistów), ani finansowo (sporządzanie planów wymaga znacznych
środków) do bycia agentem w procesie planowania urbanistycznego32. Przemianom polityczno-ekonomicznym towarzyszyła
nadzieja na rozwój miasta, która, jak przypomina urbanistka
Magdalena Staniszkis, łączyła się z rozwojem gospodarczym
i pojawieniem się nowych uczestników procesu: inwestorów
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który można wiązać z postmodernizmem (realizowane często
jako domy z katalogu). Stopniowo rosły większe deweloperskie
osiedla mieszkaniowe w centrach miast, wygradzane płotami,
często z garażem podziemnym i całodobowym monitoringiem,
nazywane apartamentowcami, plazami czy parkami. Wraz z nimi pojawiły się prezentowane na bilbordach i w serialach telewizyjnych obrazy pokazujące, jak należy nowocześnie mieszkać.

1

i deweloperów33. Oczekiwano, że będą oni budować mieszkania,
biurowce, sklepy, restauracje. Nadzieje na budowę wraz z nimi
dobrego miasta szybko zostały rozwiane przez chaotyczną
zabudowę transformacji, a sama figura urbanisty wymazana
z procesu planowania. Następnie – co znaczące – sam zawód
uległ deregulacji, a wzrosła nieformalna rola deweloperów
wpływających na opracowywane plany.
Jak wyglądało instalowanie nowego przestrzennego porządku, którego rezultaty
dostrzegamy na co dzień? Joanna
Kusiak, przyglądając się warszawskiej Białołęce, przeprowadziła
analizę tego, co w powszechnym
dyskursie jest określane jako
chaos przestrzenny i wykazała, że powstająca przestrzeń
jest w istocie kwintesencją
nowych neoliberalnych paradygmatów organizowania życia społecznego w przestrzeni. Dlatego w dalszej części
książki, używając słowa „chaos”
ujmuję je w cudzysłów34.
Wprowadzenie wspomnianych ustaw dotyczących planowania uwolniło zablokowane
dotąd działki. Przestrzeń w procesie
transformacji ze wspólnego, centralnie sterowanego zasobu stała się towarem
o określonej wartości rynkowej. Możliwość
określania rynkowej wartości ziemi przypadła władzom
33 M. Staniszkis, Polityka i urbanistyka, „Autoportret” 2016, nr 3, s. 52.
34 J. Kusiak, dz. cyt.

jako nową, hybrydową formę opisywanego kiedyś
przez Jadwigę Staniszkis »kapitalizmu politycznego«, czyli wykorzystywania przez elity
polityczne władzy w celu
dokonania akumulacji pierwotnej kapitału. […]
obecny system
planowania
przestrzennego
umożliwił akumulację pierwotną kapitału przez spekulację wartością ziemi35.

Ustawa z 1994 roku określała, że wszystkie dotychczasowe
plany miały przestać obowiązywać 1 stycznia 2000 roku
i nakładała na gminy obowiązek
opracowania tak zwanych studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pierwotny
termin opracowania studiów przesunięto
na koniec 2003 roku, kiedy to wszystkie plany powstałe do 1995 roku straciły ważność. Gest ich anulowania
oznaczał nie tylko zerwanie z ustawodawstwem planistycznym
35 Tamże, s. 77.
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Logikę wytwarzania przestrzeni w Polsce można postrzegać
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samorządowym – na przykład poprzez przekształcanie działek
rolnych w budowlane podnoszono wielokrotnie ich wartość. Jak
pisze Kusiak:

PRL, ale w ogóle odejście od dziedzictwa urbanistycznego. Ustawa z 1994 roku wytworzyła, jak to określił Andrzej Jędraszko,
„dualistyczny system dotyczący obligatoryjności sporządzania
planów”36. Konieczne stało się przygotowywanie wojewódzkich
i krajowych planów i strategii, które jednak nie mają mocy prawnej, a zawierają tylko ogólne wytyczne dotyczące kierunków
rozwoju. Nie są one z kolei skorelowane z planami miejscowymi
(aktami prawa miejscowego), które uchwalają samorządy gminne, decydujące o inwestycjach i przestrzeni. Gmina ma obowiązek przygotować i uchwalić studium, które nie jest wiążące,
a następnie może – ale nie musi uchwalać planów miejscowych,
w których procedurę wpisane są konsultacje społeczne i które
są aktami prawa miejscowego. Widać również, że samorządy
nie radzą sobie z przygotowywaniem planów, w 2017 roku tylko
30,5 procent terenów było objęte planami, w miastach było to
średnio 47,3 procent37.
System planowania de facto jest odwrócony, plany nie są
zapisem strategii gmin kreujących ewentualne inwestycje, ale
powstają raczej pod konkretne życzenia inwestorów, a często są
wręcz przez nich finansowane. W Anty-bezradniku przestrzen
nym taki usus został określony jako „oportunizm planistyczny”,
podporządkowujący dobro mieszkańców interesom inwestorów38. Widać to wyraźnie w postępującej w miastach zabudowie
36 A. Jędraszko, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Drogi i bezdroża
regulacji ustawowych, Warszawa: Unia Metropolii Polskich, 2005, s. 99 i nast.,
za J. Kusiak, dz. cyt., s. 78.
1

37 P. Śleszyński, A. Deręgowska, Ł. Kubiak, P. Sudra, B. Zielińska, Analiza stanu
i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku, Warszawa:
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, 2018, s. 20, https://www.igipz.pan.pl/
aktualnosc/items/analiza-stanu-2017.html?file=tl_files/igipz/instytut/aktualnosci/analiza_stanu_2017/Analiza_stanu_2017.pdf [dostęp: 9.10.2018].
38 L. Mergler, K. Pobłocki, M. Wudarski, Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do
miasta w działaniu, Warszawa: Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego,
2013, s. 86.

ne, „Zeszyt Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów” 2012, nr 1, s. 5–24, za:
Kusiak, dz. cyt., s. 82.
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39 M. Staniszkis, dz. cyt.
40 J. Koziński, Doktryna swobody budowlanej. Aspekty ekonomiczne i urbanistycz
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terenów zielonych, terenów zalewowych, a nawet klinów napowietrzających wyznaczonych w poprzednim systemie politycznym (dzieje się tak pomimo poważnych problemów ze smogiem).
Dotychczasowe normatywy urbanistyczne zostały zastąpione
procedurami, które w opinii urbanistów i urbanistek zrównały
prawo własności działki z prawem do zabudowy39. Powszechnie mówi się również o fetyszu własności, który wiązany jest
wyłącznie z przywilejami i absolutną swobodą dysponowania
własnym mieniem, a nie obligacją wobec współmieszkańców
i obywateli. Symbolem odwracania się od sąsiadów i współmieszkańców może być tutaj Dom Bezpieczny zaprojektowany
przez Roberta Koniecznego w 2004 roku, który jest rodzajem
osobistej twierdzy właściciela.
Plany miejscowe zaczęto przygotowywać w interesie konkretnych deweloperów, nie bez znaczenia była tu logika wyborczego cyklu i słabość władz samorządowych. Dodatkowo
większość pozwoleń na budowę była i nadal jest wydawana na
podstawie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzeni WZiZT (tzw. wuzetek), czyli decyzji administracyjnych. To
narzędzie, wprowadzone ustawą o planowaniu przestrzennym,
miało być stosowane wyjątkowo, a stało się normą, na podstawie
której wydaje się większość pozwoleń na budowę. Wuzetki zmieniły się w narzędzie realizujące życzenia inwestorów, nazywane
„doktryną swobody budowlanej”40. WZiZT określają tylko ogólne
parametry budynku w oparciu o zasadę tak zwanego dobrego
sąsiedztwa, którą urzędnicy, deweloperzy i ich prawnicy mogą
w zasadzie dowolnie naginać – czego przykłady widzimy na co
dzień. Działki objęte WZiZT mają określoną wartość rynkową,
ponieważ mogą być przenoszone na kolejnych właścicieli, a na
ich podstawie można zaciągać kredyty. Wydaje się, że to kolejne

1

protezowe narzędzie, które w jakiś sposób jest korzystne dla
tak zwanych aktorów gry o miasto: samorządów i deweloperów,
pozwalając czerpać korzyści i tworząc mechanizmy korupcyjne
w sferze szarości prawa. Wuzetki nie dają też żadnych możliwości konsultacji planowanych budynków – nie przewidują mechanizmów partycypacyjnych, wyłączają tym samym mieszkańców
z wpływu na miejsce, w którym żyją. Nie ma też mowy o realizacji tak zwanych inwestycji celu publicznego, ustawodawca nie
przewidział scalania porolnych działek i ponownej parcelacji,
przy konieczności wykupu przez gminę działek pod przedszkola,
szkoły, domy czy parki41.
Regulacje prawne, które uprzywilejowały system prywatnej własności, są bezpośrednią przyczyną „chaosu
urbanistycznego”42. Choć mówimy o ładzie przestrzennym,
a Filip Springer w swoich głośnych książkach wskazuje na konieczność edukacji estetycznej, to nie piękno jest faktycznym
problemem, a czysta ekonomia. Budowa takich, a nie innych
domów z katalogów, w kontekście wyboru rozwiązań architektonicznych nie jest źródłem chaosu. Fakt, że dyskusja koncentruje
się na gustach i prezentowaniu projektów znanych architektów
(jak książka Piotra Sarzyńskiego Wrzask w przestrzeni43) więcej
zaciemnia niż rozjaśnia. Rzeczywistych przyczyn musimy szukać w rachunku ekonomicznym i systemie, który umożliwia taki
rodzaj kreowania środowiska życia. Ziemia staje się towarem,
a infrastruktura konieczna miejskim osiedlom niepotrzebnym
obciążeniem gminnych budżetów, które działają w logice rynkowej. Wyrazem tych regulacji i logiki stała się „chaotyczna”
zabudowa przedmieść, spowodowana przez kompensacyjne,
41 M. Staniszkis, dz. cyt., s. 56.
42 J. Kusiak, dz. cyt., omówione w rozdziale Białołęcki słoik Pandory: rozlewanie
się miasta i uprzedzeń, s. 95–146.
43 P. Sarzyński, Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko?, Warszawa: Polityka, 2012.

kraj/klasa-srednia-na-kredyt/ [dostęp: 10.11.2017]; M. Karpińska, D. Leśniak-Rychlak, Zadłużeni we własnej przyszłości, rozmowa z Mateuszem Halawą,
„Autoportret” 2016, nr 3, s. 64–69.
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44 M. Lewicki, J. Marmurek, Klasa średnia na kredyt, https://krytykapolityczna.pl/
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lecz zrozumiałe pragnienie posiadania własnego domu przez
lepiej sytuowanych Polaków.
Nowa zabudowa mieszkaniowa powstaje więc na dawnych
długich i wąskich działkach rolnych, często w bezpośrednim sąsiedztwie upraw, które stopniowo i bezładnie również zmieniają
się w kolejne pola domów lub bloków. Powstające przedmieścia
nie są „podłączone” do miejskiej infrastruktury, skazane na
transport indywidualny, bez żłobków, przedszkoli, szkół i przychodni, o parkach nie wspominając. Gminy są obciążane kosztami doprowadzenia mediów do rozproszonej zabudowy, często
brakuje chodników czy oświetlenia ulicznego. Na wystawie
Wreszcie we własnym domu pokazaliśmy fotografie identycznej
gęstej zabudowy indywidualnej na przedmieściach Wrocławia
i Warszawy – rzędy ciągnących się monotonnie domów w estetyce dworkowej lub modernistycznej, niezależnie od wyrazu
stylistycznego oferujące środowisko życia pozbawione podstawowej infrastruktury edukacyjnej i społecznej. Powszechność
tego zjawiska ma wiele złożonych przyczyn – to gra pomiędzy
rynkowymi czynnikami, indywidualnymi wyborami, polityką
państwa i gmin.
Polacy wciąż mieszkają w przepełnionych mieszkaniach, a zakup domu na kredyt jest bezpośrednim powiększeniem swojej
życiowej przestrzeni dla nowo powstałej klasy średniej. Zapożyczając się za pomocą kredytu we własnej przyszłości, jak to opisują Mikołaj Lewicki i Mateusz Halawa, zyskują większy metraż
dla realizacji życiowych planów44. Inną kwestią jest to, że decyzja
kupna domu na kredyt na przedmieściu zawiera w sobie wiele
ukrytych kosztów i niepewności, które stają się codziennością
wielu polskich rodzin.

⟶ Fotografie
przedmieść
z cyklu Mały biały domek, Ewa
Hevelke, Marcin
Januszaniec,
2016, s. 208–
209, 222–223,
238–239
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Klasa średnia
Zazwyczaj uważa się, że obrazy są jedynie efektem transformacji.
Tymczasem one mają wymiar performatywny: kreują nowe wzorce
zachowań, naturalizują wolnorynkowy porządek, jednym klasom
nadają widzialność, innym ją odbierają. Co istotne, nowe obrazy
kierowane są często właśnie do przedstawicieli wyobrażonej klasy
średniej. Nie bez przyczyny jedną z centralnych kategorii w dyskur
sie o nowej klasie średniej jest wizerunek.

2

Magdalena Szcześniak

w rozmowie z Jakubem Majmurkiem,
Fantomowa klasa średnia1

Podsumowaniem pierwszych dziesięciu lat panowania nowego ustroju była monumentalna publikacja wzorowana na
międzywojennym tomie Dziesięciolecie Polski Odrodzonej, wydana w 1999 roku Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989–1999
(red. Waldemar Kuczyński)2. Zamieszczono w niej pouczający
diagram towarzyszący artykułowi Uwarstwienie społeczne
Bogdana W. Macha znamiennie zatytułowany: Miejsce w szyku3.
1

J. Majmurek, Fantomowa klasa średnia, rozmowa z M. Szczęśniak, „Krytyka
Polityczna” 2015, nr 42, s. 74.

2

Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989–1999, red. W. Kuczyński, Warszawa:

3

B. Mach, Uwarstwienie społeczne, w: Dziesięciolecie…, dz. cyt., s. 772.

United Publishers & Productions, 2001.

2

Ten przedstawiający romboidalny graniastosłup rysunek obrazował nowy ład społeczny. U góry znalazły się elity pieniądza
(którym zresztą poświęcono osobny tekst w publikacji), biznesmeni, kadry kierownicze dobrze prosperujących firm. U dołu
zaś usytuowano robotników niewykwalifikowanych, rolników,
robotników rolnych oraz grupę, którą enigmatycznie określono jako „zaczątki podklasy wielkomiejskiej”. Największą część
ilustracji zajmowała środkowa grupa: klasa średnia. Zaliczono
doń – od góry: inteligencję nowego stylu dobrze lokującą się na
wolnym rynku, mały biznes, pracowników umysłowych, usługi,
starą inteligencję, robotników wykwalifikowanych, rolników
i farmerów, oraz „średniaków w każdej profesji”. Fakt, że cechy
konstytutywne klasy średniej były nieco mgliste i, że grupa ta
właśnie się tworzyła, podkreślała na diagramie linia przerywana, którą otoczono bryłę tworzoną przez poszczególne warstwy
klasośredniowego fragmentu tortu.
„Średni” w języku polskim ma kilka znaczeń. To przeciętny,
znajdujący się w środku, niewyróżniający się. Może także znaczyć: idealnie w połowie skali, osadzony w normie. „Średnio” –
odpowiadamy, kiedy nie chcemy powiedzieć, że mamy się źle.
Klasa średnia brzmi jednak zdecydowanie inaczej, może nawet
dumnie, mówi o ruchu w górę, aspiracji. Opowieści medialne
i diagnozy socjologiczne z lat 90. głosiły, że w PRL klasy średniej –
rozumianej jako grupa właścicieli niewielkich firm i drobnych
przedsiębiorców – nie było. Panowało natomiast przekonanie,
że jej istnienie jest fundamentem demokracji stabilizującym
neoliberalny system. Ścisła korelacja wolnego rynku i demokracji nie została jeszcze podważona, a Francis Fukuyama w swoim
głośnym eseju wieszczył, że ten związek nie tylko jest trwały, ale
że wraz z upadkiem żelaznej kurtyny rozpoczął okres globalnej
hegemonii określony jako „koniec historii”4. Elity władzy i do4

F. Fukuyama, Koniec historii?, w: Czy koniec historii?, red. I. Lasota, Warszawa:
Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, 1991.

5

Style życia i porządek klasowy w Polsce, red. P. Sadura, M. Gdula, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

6

A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa:
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014., s. 92–95.

7

J. Majmurek, dz. cyt., więcej na temat kształtowania norm klasy średniej:
M. Szcześniak, Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, Instytut Kultury Polskiej UW, 2016.

Klasa średnia

Inżynier w czasach Gierka
Analiza powstawania klasy średniej w Polsce lat 90. musi sięgać do procesów rozpoczętych w okresie PRL, przed czasem przemian ustrojowych, pomimo pozorów całkowitego resetu rzeczywistości społecznej po 1989 roku. Po narzuconej odgórnie apologii
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tychczasowy społeczny hegemon – inteligencja – postrzegały
brak klasy średniej w Polsce jako poważną przeszkodę na drodze
do tak zwanej normalności, rozumianej na sposób zachodni. Jak
pokazują ustalenia socjologów młodszego pokolenia (starsi zaangażowali się aktywnie w tworzenie klasy średniej w latach 90.),
genealogii klasy średniej należy jednak szukać w procesach
dłuższego trwania5. Lacanowską analizę tej grupy zaproponował
Andrzej Leder, wskazując na dwie prześnione rewolucje, których klasa średnia okazała się beneficjentem. Pisze on, że klasa
średnia w Polsce nie została upodmiotowiona, ponieważ dokonane w XX wieku rewolucje społeczne miały miejsce w wyniku
zewnętrznych procesów, a nie aktywnej działalności przedstawicieli tej grupy. Stąd diagnozowany przez Ledera brak odpowiedzialności i upolitycznienia polskiej klasy średniej6.
W sferze kreowania wizerunków obrazy klasy średniej
zdominowały przekaz reklamowy i sferę przekonań, pragnień
i pożądań społecznych lat 90. Stosunek ten był, jak zauważa
Magdalena Szcześniak, samozwrotny: również obrazy odegrały
znaczącą rolę w formacji klasośredniowego dyskursu7. Jednym
z najmocniejszych wizerunków, który towarzyszył kształtowaniu się tej grupy społecznej, był obraz domu.

2

klasy robotniczej, w latach 70. wzrosła liczba osób pracujących
poza produkcją i przemysłem, choćby w zawodach związanych
z turystyką i wypoczynkiem, świadczeniami zdrowotnymi czy administracji. Za Gierka zaznaczyła się również zmiana w systemie
edukacji – odejście od ścisłego kształcenia zawodowego w stronę
liceów ogólnokształcących i liceów zawodowych. Zauważalna
jest również modyfikacja w tonie dyskursu publicznego tamtego
okresu – przejście od przeważającego do tej pory egalitaryzmu
i emancypacji klasy robotniczej do narracji aktywności społecznej i indywidualnej inicjatywy. Przykładem może być inżynier
Karwowski z serialu Czterdziestolatek, przedstawiciel technicznej
inteligencji zarządzający dotychczasowymi głównymi bohaterami – robotnikami8. Nacisk w popularnym dyskursie zostaje położony na indywidualne dążenie do sukcesu, które przejawia się
w osiąganych za pomocą środków finansowych lub „załatwionych”
dobrach konsumpcyjnych: od samochodu (małego i dużego Fiata),
po coraz popularniejsze dacze czy domki letniskowe za miastem.
Zmiana statusu materialnego wiąże się też z aktywnością gospodarczą części społeczeństwa, która zostaje dopuszczona przez
nową ustawę o organizacji handlu i innego typu działalności
w gospodarce nieuspołecznionej w 1974 roku9. Powstają miejsca
wypoczynku i rozrywki, a wśród nich wyspy luksusu w morzu
szarzyzny, czyli nowoczesne hotele, z zachodnimi dobrami dostępnymi za dolary i bony towarowe w sklepach Pewexu.
W narracjach epoki gierkowskiej pojawia się zgoda na jednostkowe historie i różnorodność dopuszczającą rozwarstwienie
społeczne jako konsekwencję różnic. Wzorce spędzania wolnego
czasu zaczynają coraz mocniej dzielić społecznie Polaków, a klasą średnią stają się urzędnicy różnego szczebla, inżynierowie
8

M. Gdula, Odważyć się być średnim. Genealogia i przyszłość polskiej klasy

9

Ustawa z dn. 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych

średniej, „Krytyka Polityczna” 2015, nr 42, s. 46.
rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej.
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oraz przedstawiciele wolnych zawodów, którzy budują swoją
pozycję poprzez odróżnienie się od klasy robotniczej. Wykazują też aspiracje statusowe: satyryczny obraz zakupu portretu
przodka w Desie przez inżyniera Karwowskiego pokazuje rodzaj
kreowanych pragnień. Odcinek Czterdziestolatka, w którym żona
inżyniera urządza mieszkanie według wskazówek modnego projektanta Iwo Czarneckiego z kultowym już łukowym przejściem
między kuchnią a salonem w bloku, przeszedł do historii kultury
designu w PRL-u (a nawet do rodzimego języka jako „łuk Karwowskiego”), zapoczątkowując przemiany wielu Gierkowskich
mieszkań. Wielkopłytowy blok obok łuków dostaje w tym czasie
swoją mieszczańską ocieplającą podszewkę – drewnianą boazerię, która wypełza na korytarze i do kuchni w latach 70.
Okres karnawału Solidarności przyniósł dość zaskakujący sojusz klas: wyższej inteligenckiej z robotnikami, zaangażowanych
w protesty i tworzenie programu ruchu, a stan wojenny zamroził wszelką aktywność społeczną. Pod koniec lat 80. tak zwany
kapitał kulturowy pozwolił jednak części przedstawicieli klasy
średniej wkroczyć na drogę kapitalizmu. Zachęcała
do tego administracja partyjna, wśród której narastało przekonanie, że przejście od gospodarki
nakazowo-rozdzielczej do wolnego rynku
jest koniecznością. W grudniu 1988 roku,
jeszcze przed rozpoczęciem rozmów
z opozycją przy Okrągłym Stole, rząd
Mieczysława Rakowskiego wprowadził ustawę o wolności gospodarczej, wspomnianą w poprzednim
rozdziale ustawę Wilczka.
Choć wydaje się, że aktywność
elit solidarnościowych (wywodzących się z inteligencji) po przejęciu
władzy można określić jako swoistą zdradę społecznego zaplecza,

to w gruncie rzeczy, jak zauważa Maciej Gdula, „kontynuowały
one rozpoczętą przez władzę jeszcze w latach 70. strategię poszukiwania stabilności systemowej przez orientowanie się na klasę
średnią, która utożsamiona została z modernizacją”10. U części
opozycyjnych działaczy jednak pojawiła się świadomość sprzeniewierzenia się ideałom ruchu (mówili o tym, między innymi,
Karol Modzelewski i Marcin Król)11. Robotnicy byli grupą, która
zapłaciła bezrobociem i biedą za introdukcję kapitalizmu w postaci radykalnego planu Balcerowicza – stając się zapewne ową
niedookreśloną „podklasą wielkomiejską” z przywołanego na
wstępie diagramu. Wraz ze zmniejszaniem się ich roli, w siłę
rosła grupa, która miała kapitał ekonomiczny i kulturowy, by
uwłaszczyć się na ruinach starego systemu – byli to dawni oficjele
partyjni wyższego i niższego szczebla (tak zwana nomenklatura),
a także przedstawiciele inteligencji, którzy naturalnie stali się
kadrą menadżerską powstających prywatnych przedsiębiorstw
i wkraczających do Polski zachodnich
korporacji. Część robotników także
pierwotnie skorzystała na rozkwicie
drobnej przedsiębiorczości: również oni
rozstawiali szczęki i łóżka polowe na ulicach i placach, handlując czym popadło.
Lata 90. były okresem możliwości szybkiej
10 M. Gdula, dz. cyt., s. 50.
11

https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,1541461
0,Bylismy_glupi.html, https://dziennikbaltycki.
pl/karol-modzelewski-w-1989-niektorzy-po-

2

mylili-plan-balcerowicza-z-boskim-planem-zbawienia-rozmowa/ar/3348135; https://
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
kraj/1651830,1,karol-modzelewski-o-niesprawiedliwosci-dziejow-i-radosci-z-niszczenia-innych.read
[dostęp: 10.10.2018].
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zmiany statusu materialnego w niezdominowanym jeszcze przez
obcy kapitał i konkurencję kraju. Wkrótce okazało się jednak, że
przedsiębiorczość i zaradność klasy ludowej nie są wystarczające
dla społecznego awansu; przeważać zaczęły ścieżki kariery związane z posiadanym wykształceniem i znajomościami.
Przypomnijmy tu ważną opinię powtarzaną wielokrotnie
na samym początku transformacji: w Polsce, ze względu na bieg
historii, nigdy nie ukształtowało się silne mieszczaństwo. Handlem i usługami zajmowali się w XIX i XX wieku głównie Żydzi
i Niemcy, przedstawicielom szlachty w okresie rozbiorów nie
wypadało parać się produkcją czy kupiectwem. Proces rozwoju
mieszczaństwa i tworzenia klasy średniej w II Rzeczypospolitej
przekreślił wybuch drugiej wojny światowej – wojna przyniosła
zagładę Żydów i przejęcie ich kapitału przez Niemców, wysiedlonych później z terenów, które w porządku pojałtańskim przypadły Polsce. Doszło do opisanej przez Ledera prześnionej rewolucji: nastąpiły likwidacja Żydów (przez
Niemców, przy cichym udziale Polaków)
i usunięcie klas wyższych (przez komunistów, wśród których również oczywiście większość stanowili Polacy). Rząd
komunistyczny rozparcelował ziemskie
majątki i zlikwidował tak zwaną prywatną inicjatywę; wyjątkiem było rolnictwo,
którego nie skolektywizowano dzięki
oporowi Władysława Gomułki.
Wyparciu podlega fakt, że to PRL
otworzył możliwość masowego awansu
społecznego, który jest częścią genealogii polskiej klasy średniej, dla
wielu wstydliwej. Mowa tu
o specjalistach, urzędnikach, a także wykwalifikowanych robotnikach

wielkich przemysłowych zakładów. Różnice demonstrowane
w stylach życia i w hierarchii wartości mogą również mieć swoje
źródło w rodzaju wykonywanej pracy i charakterze zatrudnienia. Zdaniem socjologów to państwo i sektor publiczny przyczyniły się do kreowania klasowego systemu w Polsce, możemy to
również dostrzec w obrębie polityki mieszkaniowej. Tworzenie
miejsc pracy przez państwo było „strategią budowania klasowej bazy poparcia dla systemu, w którym stabilność życiowa
i udział w społecznym dobrobycie klas »na dole« maleje, a świat
możliwości otwiera się dla posiadaczy, właścicieli oraz przedstawicieli szumnie deklarowanej srebrnej gospodarki, czyli społeczeństwa wiedzy”12. Pracujących na państwowych posadach
i wykonujących państwowe usługi można śmiało określić jako
klasę średnią w ujęciu Pierre’a Bourdieu, dla którego obok poziomu wynagrodzeń i własności „liczy się także kapitał kulturowy
potwierdzany przez wykształcenie, wykorzystywany w pracy
o raczej umysłowym charakterze i wyrażający się w określonym
stylu życia i aspiracjach”13.

2

Nowy bohater nowego świata
Lata 90. to okres gorących debat i afirmacji samego pojęcia
klasy średniej. Na łamach czasopism toczy się dyskusja dotycząca wyznaczników klasowych i związków przemian społecznych
ze strukturą gospodarczą. Artykuły, mimo pozorów naukowego,
obiektywnego opisu, utrzymane były w tonie perswazyjnym
i służyły forsowaniu konkretnego poglądu na rozwój społeczny. Ich tezę można sformułować następująco: jeśli klasa średnia stanowi fundament społeczeństwa kapitalistycznego, to
należy ją wytworzyć (skoro diagnozowano w Polsce jej brak).
12 M. Gdula, Transformacja i system klasowy w Polsce, w: Polska po 20 latach
wolności, red. M. Bucholc, S. Mades, T. Szawiel, J. Wawrzyniak, Warszawa:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, s. 248.
13

Za: tamże, s. 48.

strukturalne, które w krajach realnego socjalizmu były zaawansowane słabo ze względów doktrynalnych, w wyniku polityki
realizowanej przez władze. Można przypuszczać, że jednym
z najistotniejszych przekształceń będzie wyłonienie się zbiorowości, określanej w społeczeństwach rynkowych mianem klasy
średniej, która we współczesnej Polsce nie istnieje15.

I dalej, pokazując przykłady zachodniej tak
zwanej starej (opartej na wytwórczości) i nowej
klasy średniej (knowledge class), określa wartości
wspólne dla kapitalizmu i klasy średniej: „nieustanne bilansowanie przychodów finansowych
i kosztów z punktu widzenia ich ekonomicznej
opłacalności” 16. W ten sposób, zdaniem
Domańskiego, „współzawodnictwo jest
14 E. Mokrzycki, Nowa klasa średnia?, „Przegląd Polityczny” 1993, nr 21–22, za: Spór o Polskę 1989–1999.
Wybór tekstów prasowych, red. P. Śpiewak: PWN,
Warszawa, 2000, s. 588.
15 H. Domański, W oczekiwaniu
klasy średniej, „Więź” 1990,
nr 7–8, za: Spór o Polskę
1989–1999, dz. cyt., s. 581.
16

Tamże.
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Dominacja praw rynku wymusza bowiem przekształcenia
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Na marginesie warto dodać, że niektórzy z analityków starania
te postrzegali jako zaprzeczenie liberalnego (czytaj: naturalnego) rozwoju: „kreowanie klasy społecznej, a nawet planowe przyspieszanie jej narodzin, to działanie dalekie od liberalnej ortodoksji” pisał Edmund Mokrzycki14. Pomimo podobnych obiekcji
większość socjologów wypatrywała tej grupy z ożywieniem.
W 1990 roku na łamach „Więzi” Henryk Domański w artykule
zatytułowanym W oczekiwaniu klasy średniej konstatował:

centralnym składnikiem etosu klasy średniej, realizowanym
przez jej członków na co dzień, w życiu zawodowym, na gruncie stosunków towarzyskich, kontaktów z sąsiadami i szerszym środowiskiem” 17. W konkluzji Domański wyraża obawy
o modyfikowanie modelu zachodniego w kontekście polskiej
tradycji kulturowej i twierdzi, że mogą one „opóźniać marsz
ku efektywności” 18. Pojawiają się w tej narracji tradycyjne
transformacyjne kategorie: pośpiech, pogoń i nadążanie za
ciągle uciekającym Zachodem, nie ma natomiast śladu krytycznej refleksji nad konsekwencjami moralnymi przemiany paradygmatów, choć miesięcznik, w którym Domański publikuje
swoje refleksje, ma w podtytule „katolickie pismo społeczno-kulturalne”.
Stefan Kisielewski z kolei, jeden z najwierniejszych i najwytrwalszych piewców wolności gospodarczej, w 1991 roku na
łamach „Wprost” utożsamiał klasę średnią z mieszczaństwem,
które zajmuje się jego zdaniem produkcją, „indywidualną
materialną wytwórczością”19. Przypominał również o brakach w historycznym rozwoju Polski, które uniemożliwiły
wytworzenie się klasy „indywidualnych twórców-właścicieli,
zakochanych we własnym dziele”20. Pisze o rozbiorach, kulcie
własności dziedzicznej uprawianym przez szlachtę, wreszcie
konsekwencjach eksterminacji Żydów w czasie wojny i komunistycznym wycinaniu „prywatnej inicjatywy”. Pełen zapału
deklaruje:
Lecz wreszcie komunizm upadł, przyszła wolna Polska […].
Lecz ja czekam na jeszcze inny cud: na wytworzenie się
2
17 Tamże.
18

Tamże.

19

S. Kisielewski, O twórczość nieartystyczną, „Wprost” 10.02.1991, za: Spór o Pol
skę 1989–1999, dz. cyt., s. 584.

20 Tamże.

przyszłej normalności, jedynej gwarancji, że Polacy zaczną
spędzać życie przyzwoicie, po ludzku, że nie będą nadal wśród

Widać w tym fragmencie najważniejsze elementy dyskursu, które uformowały postrzeganie społecznej rzeczywistości
w latach 90.: nawiązanie do „normy” (rozumianej jako wzorcowy,
idealizowany Zachód), potępienie dotychczasowego stanu jako
choroby (odwrotności zdrowia), a także archaiczne ujmowanie
klasy średniej jako klasy wytwórczej. Wydaje się, że Kisielewski
nie zauważa globalnych tendencji, nie dostrzega roli kadr menadżerskich, czyli tak zwanej nowej klasy średniej, czy wreszcie
zmian zachodzących w strukturach społecznych i przenoszenia
globalnej produkcji do Chin.
Podsumowując swój esej, Kisielewski w sposób emocjonalny
powtarza główne tezy transformacyjnej narracji: deprecjację
państwa, pogardę dla homo sovieticusa, odrzucenie opiekuńczości. Forma zawołania i entuzjazm przypominają wręcz retorykę
socrealizmu głoszącego budowę nowego lepszego świata:
Ta klasa, owszem się tworzy, chociaż w mękach i dziwactwie.
Istnieje bowiem nadal ogromny, ujęty w państwowym budżecie
komunistyczny przemysł ciężki, zatrudniający ludzi odwykłych
od wszelkiej samodzielności, elastyczności, zmienności. Ale
mimo to zarodki nowej klasy średniej, klasy twórczych indywidualnych producentów już się tu i ówdzie tworzą i głaszczą moje
serce. Głaszcze moje serce każdy nowy uliczny stragan (precz
z „estetyką”, nie czas na nią!), każdy nowy młyn, przetwórnia,
kopalnie gliny, wypalanie cegły, każda spółka, warsztat, biuro,
ręczny zakład „usługowy”, kantor, prywatna drukarnia – wszystko, w czym nie uczestniczy Państwo. Z tego wytworzy się klasa
21 Tamże.
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narodów chorym człowiekiem21.
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średnia, wzór spędzania życia dla milionów przyszłych Polaków.
Każdy, kto popiera ten proces, to mój druh i sojusznik, bez względu na podstawę polityczną. Każdy, kto go hamuje tradycyjnym
budżetowaniem i opiekuństwem, biurokratyczną „praworządnością”, grupowym egoizmem, schematycznym „uporządkowaniem” to mój wróg. Za nic mam „czystą” politykę, jedynym drogowskazem jest dla mnie indywidualna produkcja. Pójdę z każdym,
kto ją poprze, aby po przebrnięciu drogi przez mękę kraj mógł
dotrzeć wreszcie do rodzimej klasy średniej, czyli do Polski żywej, jak inne narody!22.

Bliżej zachodnich realiów i tendencji globalizacyjnych
w swych polemikach są Paweł Śpiewak i Sławomir Mizerski
zajmujący się tak zwanymi japiszonami i japi – przedstawicielami nowej klasy menadżerskiej, będącej nadzieją polskiego
22 Tamże.

2

1989–1999, dz. cyt., s. 585.
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23 S. Mizerski, Nadchodzi japi, „Spotkania”, 29.10–4.11.1992, za: Spór o Polskę
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kapitalizmu23. W tekstach tych socjologów znajdziemy odniesienia do wnętrz, w jakich przebywa japiszon (polska podróbka
yuppie okresu schyłkowego PRL, jak ją opisuje Paweł Śpiewak)
i sam (prawie) „japi”. Young Urban Professional, obiekt westchnień socjologów i dziennikarzy wzorcotwórczych czasopism,
to produkt Ameryki czasu Ronalda Reagana, bohater sugestywnych hollywoodzkich obrazów, jak Wall Street (uwodzący Michael Douglas i Charlie Scheen) czy Pretty woman (Richard Gere):
odziany w markowy garnitur, jeżdżący drogim samochodem,
mieszkający w wielkim mieście w nowoczesnym wnętrzu pracownik wyższego szczebla korporacji.
Polska podróbka yuppie lat 80., określona w tekście jako japiszony, zdaniem Mizerskiego „stara się mieszkać oryginalnie”.
W polskiej wersji przeważa jednak rys swojski – inteligencki.

Pierwszą rzeczą, jaką robi po wprowadzeniu się do nowego
mieszkania jest poprzestawianie ścian. W pokojach królują
jasne zestawy mebli kon-tiki i półki pełne książek, ponieważ
japiszon uwielbia czytać, a telewizją pogardza. Z sufitu jego kuchni „zwisają suszone róże, na ścianach pnie się czosnek i suszona
papryka. Wszystkie kubki i garnki są jednego koloru – najlepiej
widziany jest czerwony i granatowy”24.

Obraz japiszona to prezentacja stadium przejściowego pomiędzy inteligentem stanu wojennego a nowym człowiekiem kapitalizmu, w latach 80. zajmującego się raczej zagranicznym handlem
czy doraźnymi zleceniami w obrębie tworzącego się sektora prywatnego. Po 1989 roku pojawia się już świat, w którym kompetencje japiszona pozwalają mu zbliżyć się do modelu zachodniego.
Pokazując kariery młodych pracowników globalnych korporacji
czy właścicieli mniejszych krajowych firm, Mizerski analizuje
ich aspiracje w sposób dość entuzjastyczny. Ci heroldowie nowych czasów nie są „egoistycznymi czarodziejami wolnego rynku”, ale wyznają „kult profesjonalizmu, wykształcenia, przebojowości”. „Szybkość, elegancja, higiena” – głosi podtytuł w tekście
Mizerskiego, który mógłby być credo ruchu modernistycznego
i przemian modernizacyjnych, a dotyczy marek samochodów
wybieranych przez młodych zawodowców. W etnograficznym
omówieniu nowego gatunku nowego człowieka nie zabrakło –
obok koniecznych gadżetów i pojazdów – opisu mieszkania:
Ze względu na tryb życia „młodych profesjonalnych” lodówki
w ich domach często bywają puste, czego nie da się powiedzieć
2

o ścianach. U tych, którzy zarobili już duże pieniądze, można
znaleźć olejną abstrakcję, stylizowaną japońską akwarelę, grafiki Gielniaka, albo zbiór afrykańskich masek – efekt ostatniej
24 Tamże [cytaty znajdują się w tekście źródłowym, Mizerski przytacza analizy
Śpiewaka – przyp. aut.].

wielkich muszli, chińska porcelana lub secesyjne cacka zbierane
pracowicie po całej Europie. Gdzieś w kącie lśni stereofoniczna
and Olufsen, ze zbiorem płyt kompaktowych, których ich właściciel nie ma czasu spokojnie posłuchać25.

Znajdujemy tutaj typowe dla późnego kapitalizmu określanie własnej wartości przez pracę i wspinanie się po szczeblach
kariery oraz potrzebę emanowania wizerunkowym prestiżem
(widocznym na ścianach opisywanego mieszkania). Jak zauważa
Magdalena Szcześniak26, obok wytworzenia klasy średniej, która
„miała być społeczną kotwicą liberalnej demokracji”27, równie
ważne było wytworzenie obrazów nowej klasy, które miały rolę
kreującą wzorce, dyscyplinującą i zawstydzającą. Podstawową
cechą okresu formowania się w latach 90. była niepewność własnego statusu w odniesieniu do zachodniej kapitalistycznej normy. W sposób naturalny wzorców szukano w Europie Zachodniej
i Ameryce i wskazywano je jako dojrzałe i warte naśladowania.
Jednocześnie w artykułach wielu publicystów i socjologów obok
postulatów kreacji tej grupy, można zauważyć lęk przed bezmyślnym kopiowaniem zachodnich wzorów. Szcześniak pisze o ciągle
wyrażanej przez komentatorów obawie braku oryginalności
polskiej klasy średniej. Mamy zatem z jednej strony zachętę
do naśladowania, a z drugiej oskarżenia o bycie jedynie imitacją. Zmasowany atak na podróbki przypuszczony przez media
w latach 90., zdaniem Szcześniak, był właśnie symptomem braku
pewności klasy średniej co do własnej tożsamości i pozycji28.
25 S. Mizerski, dz. cyt., s. 585.
26 M. Szcześniak, dz. cyt.
27 P. Śpiewak, Polskie reformy, polski kapitalizm, Wstęp [do:] Spór o Polskę
1989–1999, dz. cyt. s. 632.
28 M. Szcześniak, dz. cyt., s. 47–48.
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wieża Technicsa, Denona albo jeszcze lepiej duńskiej firmy Bang
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wycieczki na Malediwy. W przeszklonych regałach stoją kolekcje

2

Początkowo medialna dyskusja ogniskowała się wokół wytworzenia klasy średniej i sposobów, w jakie pozyskiwała kapitał. Byli tutaj szczękowcy i młodzi profesjonaliści. Mówiono
też o pochodzeniu grup, które dysponowały kapitałem: grupie
„zdeklasowanej” inteligencji i nomenklatury, tudzież posiadaczy
małej własności – nazywanych „inicjatywą prywatną”29. Klasa
ta była więc bardzo zróżnicowana: w poszukiwaniu cech dystynktywnych próbowano określić profil „nowej klasy średniej”
in statu nascendi. Mokrzycki wyróżnia dochód, stosunek do
reformy ekonomicznej i „syndrom postaw, który można określić
jako optymizm życiowy”30.
Dywagacje publicystów i socjologów poświęcone były również ustaleniu, co powinno być pierwsze: kapitalizm i wolny
rynek czy klasa średnia. Zasadnicza linia konfliktu przebiegała
pomiędzy adwersarzami klasy posiadaczy, w ujęciu właściwym
początkom kapitalizmu, a zwolennikami wsparcia i rozwoju tak
zwanej knowledge class, wywodzącej się z inteligencji. Wyraźne
jest zaangażowanie mediów o profilu inteligenckim – „Gazety
Wyborczej” i „Polityki” – w kreację klasy średniej i tworzenie
pozytywnej o niej opowieści31. Dalej jeszcze szło środowisko
socjologiczne związane z gdańskimi liberałami. Na łamach
„Przeglądu Politycznego” Jacek Kurczewski w tekście Nowe klasy
średnie, używał figury rycerza i wojownika, odnosząc się do
deklarowanych cech nowych przedsiębiorców i biznesmenów:
odwagi, śmiałości, zdolności do podejmowania ryzyka: „można
sobie zadać pytanie, czy za polskim biznesem […] nie kryje się
wojownicza postawa awanturnika [sic!], który musi postawić
wszystko na jedną kartę, żeby wygrać swoje życie w nowym świecie kapitalizmu”32.
29 E. Mokrzycki, dz. cyt., s. 591.
30 Tamże.
31

M. Szcześniak, dz. cyt., s. 48.

32 J. Kurczewski, Nowe klasy średnie, za: Spór o Polskę 1989–1999, dz. cyt., s. 595.

34 Tamże.
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33 Tamże, s. 594.
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Kurczewski opisując genealogię transformacyjnej klasy
średniej, twierdzi nawet, że jej rodowód sięga Solidarności, która
w jego mniemaniu była właśnie ruchem klasy średniej – sojuszu
inteligencji i wyższej kadry robotniczej – i miała „subiektywne
poczucie interesu”. „Ethos nowej klasy średniej realnego socjalizmu był ethosem »Solidarności«”33, pisze. Jego zdaniem grupy
te łączyło przekonanie, że wolność jest ważniejsza od równości,
a „robotniczy oddział […] reprezentował interesującą możliwość
protestanckiego ducha w ramach polskiego katolicyzmu”34.
Tezy te z dzisiejszej perspektywy wydają się dyskusyjne i są
raczej projekcją nowej hierarchii wartości na historyczny etosowy ruch. Awanturnictwo polskich biznesmenów w latach 90.
było także naznaczone rysem bardziej mafijnym niż rycerskim.
To czas licznych afer z głośną aferą Art-B na czele i bezkarności

mafii wołomińskiej i pruszkowskiej. Od pochodzenia nowej
grupy istotniejszy okazał się ostatecznie sposób wytworzenia
kapitału. W artykułach coraz więcej dyskutowano o prywatyzacji zasobów czy sposobach dojścia do własności. Wraz z wstąpieniem do Unii Europejskiej pojawił się kredyt, jako narzędzie
posiadania domu lub prestiżowego mieszkania.
Ruch w górę
Według definicji Pierre’a Bourdieu klasa średnia to
grupa osób mającą średnie zasoby kapitału będącego sumą jego różnych typów: społecznego,
kulturowego i ekonomicznego35. Ze względu
na swoją wielkość i liczebność klasa ta
różnicuje się w sposób naturalny na
wyższą i niższą klasę średnią, w zależności od stopnia posiadania wspomnianych kapitałów. Dystynkcje
pojawiają się również w zależności
od pochodzenia, a także charakteru
zatrudnienia (sektor publiczny czy
prywatny). Klasę określa pojęcie habitusu, który Bourdieu definiuje jako
system dyspozycji trwałych i przenoszonych, funkcjonujących jako zasada
generująca i organizująca praktyki oraz
reprezentacje, które mogą być obiektywnie
dostosowane do ich celów bez zakładania świa2

domego zmierzania do celu, a także opanowania
operacji niezbędnych do ich osiągnięcia, obiektywnie regulowanych i regularnych, nie będących absolutnie produktem
35 P. Sadura, Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie
współczesnych teorii rewolucji, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2015, s. 168.

tywnie, nie będąc produktem organizującej akcji dyrygenta36.

Habitus wykracza jednak poza prostą socjalizację,
obejmując wszystkie przeszłe doświadczenia,
działa w każdej chwili jak matryca postrzeżeń, ocen i działań i umożliwia wypełnianie nieskończenie zróżnicowanych
zadań dzięki analogicznym transferom schematów pozwalających
rozwiązywać podobne problemy
i dzięki stałemu korygowaniu
osiągniętych wyników, dialektycznie wytwarzanemu przez te
rezultaty37.

Dzięki wyuczonym zachowaniom,
zakazom, konfliktom czy gustom
przedstawiciele klasy średniej rozumieją w sposób na poły automatyczny,
jakie zachowanie jest właściwe w określonej sytuacji. Dotyczy to nie tylko działań, lecz
także, a może przede wszystkim – wizerunku.
Następuje wszczepienie pewnych norm kulturowych,
36 P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris: Les Éditions de Minuit, 1980, s. 88–89, za:
A. Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu, Warszawa:
Oficyna Naukowa, 2010, s. 193.
37 http://rownosc.info/dictionary/habitus/ [dostęp: 15.11.2015].
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Próbując rozświetlić to, co Bourdieu rozumie pod pojęciem
„dyspozycje”, możemy skonstatować, że chodzi o nabyte społeczne doświadczenia schematów reakcji i zachowań, znajdujące
swój wyraz w sposobie bycia grupy osób w konkretnej kulturze.
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poddania się tym regułom; wszystko to jest dyrygowane kolek-

ukształtowanie się systemów zachowań, które potem może być
zaś usunięte ze świadomości. Moment takiej unifikacji Bourdieu
nazywa „praktycznym behawioryzmem”38. Karol Kurnicki określa ten proces jako udomowienie zmiany:
O społecznej stabilizacji decyduje jej praktyczne zakorzenienie
w codzienności. Dopiero nowe praktyki codziennego życia, które
wytwarzają lub modyfikują porządki i są utrwalone w rutynowych działaniach i układach przestrzennych, stają się naturalnym punktem odniesienia, zrozumiałą oczywistością39.

Przestrzeń społeczna według Bourdieu nie jest zdefiniowana przez same cechy: pochodzenie społeczne, etniczne, dochód,
wykształcenie, wiek, lecz przez sieć relacji między tymi właściwościami. Charakteryzują ją trzy główne wymiary: wielkość
kapitału, jego struktura – czyli proporcje pomiędzy kapitałem
ekonomicznym, kulturowym i społecznym – oraz, co istotne,
zmiana pozycji w czasie, obserwacja, czy następuje awans czy pogorszenie pozycji40. Obok ubioru i wizerunku to sposób mieszkania i urządzenia wnętrz wyraźnie potwierdza zajmowaną w hierarchii społecznej pozycję i sygnalizuje odrębność klasy. Pojawia
się zjawisko różnicowania od innych grup, jednocześnie jednak
należy utrzymać się w obszarze przyjętej dla klasy normy 41.
W latach 90. ujawniają się dwie przeciwstawne wizje estetyczne
klasy średniej – reprezentowane odpowiednio przez bardziej
38 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, przeł. M. Falski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s. 79, za: www.rownosc.info/dictionary/habitus/
2

[dostęp: 15.11.2015].
39 K. Kurnicki, Żyje nam się średnio, w: Dom polski w transformacji, katalog
wystawy, red. M. Karpińska, D. Leśniak-Rychlak, Kraków–Warszawa: Instytut
Architektury – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – Muzeum Warszawy, 2016, s. 27.
40 A. Matuchniak-Krasuska, dz. cyt., s. 193.
41 M. Szcześniak, dz. cyt., s. 43–44.
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tradycyjny, „przaśny” Polsat (nadający od 1992) i przezroczysty
„nowoczesny” TVN (emitujący od 1997)– które przez trzydzieści
lat trwają również w obrazach domów i mieszkań.
Klasa średnia w Polsce jednak wbrew narracjom lat 90.
to przede wszystkim urzędnicy państwowi pracujący w usługach publicznych i administracji, nie zaś przedsiębiorcy czy pracownicy wielkich korporacji. Dane te są również potwierdzane
współcześnie przez informacje instytucji finansowych o udzielanych kredytach. Dla banków pracownik budżetówki jest wymarzonym klientem – ma niewielkie, lecz stałe dochody i stabilną
sytuację na rynku pracy, które umożliwiają mu regularną spłatę
kredytu hipotecznego. Trzeba też zaznaczyć, że przy całym swoim zróżnicowaniu, to klasa średnia jest grupą o przeważającej
sile społecznej, owym kulturowym hegemonem, o czym świadczy choćby obecność jej wartości w sferze reklamowej związanej
z wizerunkiem. I to ona właśnie aspiruje do ruchu w górę – kumuluje dobra, przygotowuje plany rozwojowe, wspina się po
szczeblach społecznej drabiny. Zamieszkuje idealną przyszłość,
pracowicie skomponowaną przy wykorzystaniu zestawu instrumentów wizerunkowych, z których najważniejszym jest dom lub
mieszkanie. Aspiracji tej towarzyszy równocześnie opowieść
o indywidualnym sukcesie
osiągniętym własną pracą,
statusie ułożonym pieczołowicie z poszczególnych klocków, za własne „uczciwie
zarobione pieniądze”.
Jedną z najbardziej wyrazistych konsekwencji
zmiany systemu była
przeprowadzka bardziej
przedsiębiorczych czy

lepiej sytuowanych grup społecznych do nowych przestrzeni
zamieszkania. W ten sposób realizowały się zarówno przekonanie przedstawicieli klasy średniej o dojściu do sukcesu i majątku
własnymi zdolnościami i pracą, indywidualistyczna utopia domku w zieleni na suburbiach, jak i potrzeba identyfikacji z grupą
o podobnym statusie w obrębie chociażby grodzonego osiedla.
Identyfikacja z klasą nie polega, według Bourdieu, na rozpoznaniu przynależności do danej pozycji społecznej, ale na
odróżnianiu siebie od innych uczestników pola poprzez współzawodnictwo w grze. Świadomość jest efektem taktycznych
i strategicznych ruchów w obrębie pola. Oznacza to bardziej
płynne i kontekstualne podejście do zagadnienia kształtowania tożsamości42.

2

Jeśli przyglądniemy się kształtowaniu się klas społecznych na
Zachodzie i jego opisowi zaproponowanemu przez Pierre’a Bourdieu, to zauważymy, jak bardzo charakter tych opisów odpowiada
procesom zachodzącym Polsce w skomasowany czasowo sposób
przez trzy ostatnie dekady. Obok faktycznego powstawania klasy średniej o różnych podstawach, tworzy się również dyskurs
z nią związany. Grupy dysponujące kapitałem kulturowym
i symbolicznym posiadają społeczny autorytet, lub starają się
wejść w jego posiadanie, który wykorzystują do narzucania korzystnego dla siebie habitusu (najczęściej posługując się narracją
o samodzielnie osiągniętym sukcesie; złym, zabierającym pieniądze państwie i roszczeniowych biedakach). Zjawisko to służy
podtrzymaniu dominacji społecznej nad pozostałymi grupami,
które nie mają takich kompetencji (to zjawisko określa Bourdieu
jako przemoc symboliczną). Jednocześnie dostrzec można,

42 J. Gądecki, Za murami: osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, s. 61.

życia codziennego doprowadziły do tego, że rola przestrzeni
w procesie konsumpcji jest coraz silniej artykułowana43.

Wartości ważne dla klasy średniej są więc włączane w tworzenie wzorów konsumpcyjnych, mających podnosić zyski.
Jeżeli klasa średnia, jak przebadała Joanna Erbel44, używając
roweru zwraca uwagę na jego markę, cenę i gadżety, to w oczywisty sposób ta potrzeba zostanie wykorzystana przez działy
marketingu.
Rozdarcie
Po początkowym okresie transformacji opartej na drobnych
przedsiębiorcach pojawia się grupa specjalistów „wykorzenionych” ze społeczności, którzy – jak pisze Sadura – „porzucili
43 Tamże.
44 J. Erbel, Style życia jako rywalizujące uniwersalnoścI, w: Style życia i porządek
klasowy…, dz. cyt., s. 15–70.
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Ekonomia symboliczna redefiniuje także samą przestrzeń. Popularność nowych przestrzeni konsumpcji i ich wpływ na praktykę
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że indywidualistyczny model i fetysz w postaci faktycznego lub
deklaratywnego bezpieczeństwa staje się strategią marketingową.

dotychczasowe zajęcia i społeczne zaangażowanie, zerwali z rodzinnymi tradycjami po to, aby utrzymać lub podwyższyć pozycję klasową swoją i swoich rodzin. Tam gdzie mogli, skapitalizowali swoje kulturowe zasoby: znajomość języków obcych, wiedzę,
sieci kontaktów”45. Badacz zauważa także inny proces – posiadacze wysokiego kapitału ekonomicznego zaczęli zwiększać swój
kapitał kulturowy, „uszlachetniać” swoje majątki.
Jako dystynktywne cechy przedstawicieli niższej klasy
średniej badacze wyróżniają kult ciężkiej pracy, inwestowanie
w edukację dzieci, przywiązanie do porządku i posiadanie planu
życiowego dla osiągnięcia uznanego społecznie sukcesu. Sadura zauważa pewne rozdarcie habitusu i niepełne dopasowanie
dyspozycji i predyspozycji wyniesionych z domu do sytuacji,
w której konkretny respondent się znajduje46. Rozdarcie i niedopasowanie sformułowane na podstawie analizy wypowiedzi
badanych przedstawicieli klasy średniej możemy zauważyć,
analizując ich mieszkania i domy, a także wzorce kreowane dla
przedstawicieli tej grupy. Świadectwem takich dysonansów
w grupie nowych mieszczan jest dyskusja, która wywiązała się
w Warszawie wokół „słoików”47. Debata dotyczyła zawstydzania
napływowych mieszkańców wielkich miast i ogniskowała się na
różnicach kulturowych pomiędzy miastem a wsią. Termin został
zaczerpnięty dosłownie od słoików, czyli pojemników, w których
przywożą sobie domowe jedzenie przyjezdni mieszkańcy wielkich miast. Pozornie, jak zauważa Joanna Kusiak, była to dyskusja o różnicach kulturowych pomiędzy wsią a wielkim miastem.
Zawstydzanie kulturowe i dyskurs wyższości zdaniem Kusiak
maskowały zupełnie inny konflikt: nowi mieszkańcy, skazani
2
45 P. Sadura, dz. cyt., s. 179.
46 P. Sadura, Wielość w jedności: klasa średnia i jej zróżnicowanie, w: Style życia
i porządek klasowy…, dz. cyt., s. 181.
47 https://warszawa.naszemiasto.pl/lokalsi-a-sloiki-debata-o-tym-czyje-jest-miasto/ar/c13-2741046 [dostęp: 9.09.2018].

W poszukiwaniu wykształcenia, pracy, lepszego życia, powietrza. Pogardliwie nazywani „słoikami” często wykazują więcej
energii i uporu niż miejscowi, bo gra toczy się o to, czy uda im
się znaleźć stałe miejsce w nowym środowisku, nierzadko bardzo odmiennym od rodzinnego. Ta decyzja ma swoją cenę. Jest
nią zaburzenie, zerwanie więzi z rodziną, utrata pierwszego
języka, wyobcowanie, poczucie winy. Małe przykrości, nieporozumienia, akty wykluczenia, niezręczności są udziałem

48 J. Kusiak, dz. cyt., s. 103.
49 Termin przywołany przez Kusiak, stworzony przez geografa Edwarda Soję,
J. Kusiak, dz. cyt., s. 104.
50 M. Szarejko, Zaduch: reportaże o obcości. Trzydziestolatkowie z małych miaste
czek w wielkim mieście, Warszawa: PWN, 2016.
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Młodzi ludzie, którzy ruszyli ze wsi i z miasteczek do miast.
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na kredyt, wybierali najtańsze mieszkania, a zatem najczęściej
położone w peryferyjnych dzielnicach osiedla deweloperskie,
budowane na odrolnionych działkach, bez koniecznej miejskiej
infrastruktury48. W dyskusji na temat słoików i ich niezdolności
do wytworzenia miejskiej przestrzeni pomijano realność ekonomiczną kształtowania nowych przedmieść, działanie kapitału na
uwolnionych kawałkach ziemi i narzędzia kredytowego umożliwiającego nabywanie tam swoistej – bo zadłużonej – własności.
Konflikt o słoiki pokazuje więc, zdaniem Kusiak faktyczny konflikt o „miejską sprawiedliwość przestrzenną”49.
Gdy mówimy o masowej przemianie w sytuacji życiowej
znacznych grup społeczeństwa i obrazach je kształtujących
pojawia się zjawisko wykorzenienia, poczucia obcości, ale też
totalnej kreacji własnego życia i wizerunku. Maskowanie i aspiracja, wysiłek włożony w utrzymywanie statusu i ruch w górę
po drabinie społecznej powodują elementarną niepewność i lęki.
Uchwyciła to Marta Szarejko w zbiorze reportaży Zaduch50. Joanna Bator tak zapowiada książkę na okładce:

bohaterów Szarejko i tam, w domu dzieciństwa, i tu, gdzie teraz
mieszkają51.

2

Mateusz Halawa zamiast pojęcia „klasa średnia” proponuje
używanie terminu „klasa mieszkaniowa”52. Mieszkanie jest dla
większości z nas największym życiowym wydatkiem, nieporównywalnym z żadnym innym dobrem. Jeśli zaś zostanie kupione
na kredyt, na długi w skali ludzkiego życia okres – dwadzieścia,
trzydzieści lat – determinuje strukturę wydatków gospodarstwa
domowego i cały życiowy projekt. Jeśli natomiast jakimś trafem
pochodzimy z miejsca, miasta, w którym chcemy się osadzić,
i odziedziczyliśmy lub rodzice kupili nam mieszkanie, nasza sytuacja jest radykalnie odmienna. Możemy posiadany zasób lokalowy zamieszkiwać lub wynajmować, kapitalizując się na naszej
własności. Nasza sytuacja znacznie różni się wtedy od pozycji
osób obciążonych kredytem, nawet jeśli wykonujemy podobną
do nich pracę i zarabiamy tyle samo.
Domy, mieszkania i wnętrza można potraktować jako wypowiedzi ich mieszkańców na temat własnego statusu. Wzorce
zamieszkiwania są jednocześnie częścią procesów sterujących
globalnymi trendami. Powstanie klasy średniej z jej mieszkaniowymi aspiracjami i determinacją w realizacji wzorców zaszczepionych przez neoliberalny porządek wywiera ogromny wpływ
na miasta – począwszy od skali ośrodków i tematycznych parków
dla tej grupy powstających w śródmieściu, poprzez przedmieścia, osiedla zamknięte, aż po pojedyncze domy. Gdy przejeżdżam
przez polskie przedmieścia i wsie widzę samotne bryły domów
na pustych, ogrodzonych i pozbawionych drzew działkach.
Uderza mnie poczucie wykorzenienia przestrzennego tych budynków, orbitowania ich właścicieli w sferze marzeń o statusie,
51 Tamże, okładka.
52 M. Halawa, F. Spinger, Na kredyt, https://www.dwutygodnik.com/
artykul/6228-na-kredyt.html [dostęp: 19.09.2018].
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nieobecności własnej i rodzinnej historii, tożsamości kreowanej
na surowym korzeniu. Często, zwłaszcza w domach budowanych
w latach 90. oglądamy wariacje na temat dworu i związanej z nim
strywializowanej i ciężkiej symboliki, w publikacjach wnętrzar
skich widzimy otaczanie się przedmiotami implikującymi
ziemiańskie korzenie. W niektórych realizacjach widać też siłę
presji wzorów generowanych przez media – na przykład modelu
modnego odhumanizowanego minimalizmu, zatracenie poczucia domowości i komfortu na rzecz sterylności i zaprzęgnięcia
do kreacji domu modnych projektantów. W obu tych wersjach,
które w pewien sposób są dziwnie podobne, uderza jakiś rodzaj
bezradności w kontekście rozeznania jakości, uzależnienie od
ceny przedmiotów jako wyznacznika statusowego, jak również
pretensja, aspiracja i chęć dopasowania do powszechnych wyobrażeń o mieszkaniu człowieka sukcesu.

2

Przestrzenie zmiany
Już w 2012 roku, gdy pracowałam wspólnie z koleżankami
i kolegami z Instytutu Architektury nad wystawą Za-mieszkanie
2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń, naszym wstępnym rozpoznaniem w kontekście zamieszkania Polaków na początku
XXI wieku było to, że miasta rozwarstwiają się społecznie, i że
osoby o podobnym statusie starają się mieszkać w otoczeniu
przedstawicieli swojej klasy. Prowadziliśmy wówczas żywe dyskusje z socjolożkami, z którymi przygotowywaliśmy wystawę,
wyrażającymi sceptycyzm wobec stosowania kategorii klasy, jako kategorii kojarzącej się marksistowsko. Od tego czasu jednak
pojawiło się wiele analiz i publikacji badających zarówno sposób
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kształtowania, jak i style życia tej grupy. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na wskazanie miejsc, w których zaszła największa
zmiana w obszarze zamieszkiwania w ostatnich dwóch (wówczas)
dekadach. I tak poruszając się topograficznie i rozpoczynając
od śródmieścia w sferze naszych badań znalazła się gentryfikowana kamienica (bądź nowa plomba w śródmiejskiej tkance),
wyremontowana na apartamenty, jako symbol procesu zmiany
stosunków społecznych w centrum miasta. Ten sam proces
obrazowało powstawanie salonów miejskich jako parków tematycznych dla klasy średniej, przejawów tak zwanego cappuccino
city. Kolejnym miejscem, w którym zanotowaliśmy zmianę, był
blok z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, który oprócz
termomodernizacji (polegającej na obłożeniu budynku styropianem) i wprowadzenia szlabanów dla ograniczenia parkowania,
od początku transformacji przeszedł zasadnicze przeobrażenie,

⟶ Rzuty
domów jedno
rodzinnych,
s. 246–247

2

jeśli chodzi o profil mieszkańców. Procesy te z pewnością wyglądały różnie w zależności od rozmiaru miasta i jego położenia,
zasadniczo jednak lepiej sytuowani i bardziej przedsiębiorczy
mieszkańcy po uwłaszczeniu i możliwości sprzedaży mieszkania,
wyprowadzali się do domów na przedmieściach bądź miejskich
apartamentów, a w blokach pozostawali emeryci, pojawiały
młode małżeństwa kupujące mieszkanie jako pierwsze lokum
lub je wynajmujące oraz studenci (to ostatnie zjawisko dotyczy
oczywiście miast uniwersyteckich). W podobnej odległości
od centrum lub bliżej jego obrzeży już w latach 90. pojawiły się
osiedla grodzone. W ich obrębie można wyraźnie zaobserwować
statusową stratyfikację oraz siłę habitusu klasy średniej.
Najważniejszym jednak dążeniem klasy średniej od lat 90.
było posiadanie własnego domu jednorodzinnego na podmiejskiej lub zamiejskiej działce. W obrębie domów jednorodzinnych również można zaobserwować i badać różne przyjmowane
modele – domów szeregowych, bliźniaków, pseudodworów,
nowoczesnych i tradycyjnych rezydencji. Można je też klasyfikować w zależności od rozmiaru, przyjętych rozwiązań przestrzennych, usytuowania na działce i lokalizacji tejże. W naszej
analizie przyglądaliśmy się domowi w zabudowie bliźniaczej
(pozwalającej na większą intensywność zabudowy) i rezydencji
podmiejskiej. W 2012 roku konstatowaliśmy ogólną zapaść ogrodów, sprowadzających się do trawnika otoczonego tujami, także
w krajobrazie wiejskim, przy równocześnie obserwowanym
boomie na narzędzia ogrodnicze, w tym wszechobecne kosiarki.
By pokazać źródła wielu współczesnych zjawisk, trzeba poznać długotrwałe procesy, sięgnąć do kulturowych toposów i ich
interpretacji, jak to jest w wypadku dworu. Obok narracji dziejącej się w czasie należy również przyglądnąć się przestrzeni o różnej skali, znaczące tropy odnajdziemy bowiem w planach miast,
w układach funkcjonalnych domów, ale i zastosowaniu konkretnych mebli czy materiałów. Wokół każdego z tych nowych
lub na nowo budowanych typów mieszkania stworzone zostały

54 M. Szcześniak, dz. cyt., s. 28.
55 K. Kurnicki, dz. cyt., s. 28.
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53 J. Majmurek, dz. cyt., s. 78.
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medialne narracje, początkowo proponowane przez seriale polskiej telewizji (Klan, Złotopolscy), następnie przez Polsat, wreszcie
przez „przezroczysty” TVN 53. Najpierw z ekranów i stron czasopism epatowano bogactwem, jakimś rodzajem nadmiaru na wzór
amerykańskiej Dynastii, której emisję rozpoczęto właśnie latem
1990 roku. Stopniowo, jak zauważa Magdalena Szcześniak, klasa
średnia zwróciła się „w stronę wzoru dostatniego, lecz przezroczystego i pozbawionego rzucającego się w oczy nadmiaru”54.
Sfera urządzania domu i mieszkania wiąże się z wytwarzaniem stylu życia i użytkowania przestrzeni, całym wachlarzem
praktyk, które idą za zmianą. Przy czym nie są to praktyki
niewinne, jest w nich ciągle obecna konieczność dopasowania
siebie i domowej przestrzeni do powszechnych oczekiwań i funkcjonujących w tej sferze domowych wizerunków. „Ideologiczna
warstwa praktyk przestrzennych jest przy tym dość skrupulatnie maskowana przez fakt, że nie ma nic bardziej naturalnego od
urządzania się i mieszkania”, podkreśla Kurnicki55.
Zamieszkiwanie jest ciągłą walką z entropią, utrzymywaniem
porządku dla możliwości funkcjonowania. W okresie transformacji porządek nabiera siły imperatywu moralnego, podkreślanego przez programy wnętrzarskie czy morały wygłaszane
przez Małgorzatę Rozenek wykreowaną na Perfekcyjną Panią
Domu (format zaczerpnięty z brytyjskiego The Perfect Housewife
with Anthea Turner). Z jednej strony nasz dom jest sferą intymną,
niewidoczną dla publiczności, miejscem czynności ukrytych
przed zewnętrznym okiem; z drugiej, jest też przedłużeniem indywidualnego statusowego wizerunku, prezentowanym z dumą
podczas spotkań czy na platformach społecznościowych. W obrębie codziennych czynności realizują się przekonania, deklarowane wartości i nieuświadomione lęki.

Definicje zaprezentowane w formie kolaży na wystawie
WRESZCIE WE WŁASNYM DOMU. DOM POLSKI W TRANSFORMACJI
w ramach 8. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE
Opracowanie: JACEK GĄDECKI, DOROTA JĘDRUCH,
KAROL KURNICKI, DOROTA LEŚNIAK-RYCHLAK
Opracowanie graficzne: JOANNA SOWULA
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KATEGORIE / wnętrza
System wartości klasy średniej
System wartości klasy średniej, które zdiagnozowaliśmy, przygo
towując wystawę WRESZCIE WE WŁASNYM DOMU, i które odnieśliśmy
do poszczególnych wnętrz, to: bezpieczeństwo, komfort, wizerunek,
prestiż, dyscyplina ciała, porządek (czystość) czy projekt dziecko –
jako wyraz aspiracji przenoszonych na najmłodszych. Przypisaliśmy je

A

dla celów wystawy do poszczególnych pomieszczeń, których definicje

zamieszczam poniżej. Koncentrując się na wartościach organizujących
dom, konfrontujemy się z wyobrażeniami (i lękami) dominującymi

w przestrzeni społecznej. Zaniedbane zostaje poczucie dobra wspól
nego i odpowiedzialności za innych – „solidarność” to słowo, które

w latach 90. zostało najszybciej zapomniane. Definiowanie się przez
konsumpcję jest dominującym modelem zachowań klasy średniej

ukształtowanej w procesie transformacji. Ewentualne poczucie odpo

wiedzialności za sposób konsumpcji z kolei jest systematycznie zacie
rane przez dyskurs reklamowy. I tak afirmowane będą wyrafinowane

formy jednorodzinnych domów, przy czym dyskusja na temat posiada
nia i codziennego eksploatowania dwóch samochodów czy kosztów
ekologicznych ogrzewania będzie rzadkością. Dyskurs pożądań mo

deluje zachowania przedstawicieli zarówno niższej, jak i wyższej klasy

średniej, a konsekwencje konsumeryzmu dla obszarów i ludzi z Global
nego Południa są systematycznie usuwane poza pole widzenia.

BEZPIECZEŃSTWO / hol
W społeczeństwie po transformacji, wraz
ze wzrostem różnych rodzajów niepewności,
własność prywatna – i szerzej prywatność – ro
zumiane są jako zabezpieczenie bytu oraz źródło
osobistej stabilności. Podobnie jak w Stanach
Zjednoczonych, tak i w Polsce pojawiają się ele
menty tego, co Evan McKenzie określił mianem
„prywatopii”: wielu przedstawicieli rodzącej się
klasy średniej, zawiedzionych funkcjonowa
niem organów państwowych i samorządowych,
zaczęło poszukiwać sprywatyzowanej utopii,
oferującej bezpieczeństwo oraz względnie homogeniczną populację.
Fundamentem neoliberalnej narracji jest merkantylny charakter war
tości – bezpieczeństwo można kupić. Własność osiągana za pomocą
instrumentów finansowych oferowanych przez banki okupiona jest
licznymi lękami i niepewnością dotyczącą przyszłości: kursów franka,
cen kredytu, spadków cen na rynkach nieruchomości czy wreszcie
możliwości utrzymania pracy.

Mieszkanie to nie tylko inwestycja, ale i narzędzie budowy pre
stiżu. Jest jednym z najistotniejszych, a jednocześnie najbardziej
o mieszkaniu, odwołujemy się idei „domu” (domu dzieciństwa,
emocjonalnych więzi, wspomnień), przywołując podstawowe
potrzeby schronienia i bezpieczeństwa. Z drugiej, miesz
kanie pozostaje najważniejszym miejscem konsumpcji,
gdzie tworzy się, zarządza i negocjuje relacje społeczne.
To, gdzie i jak żyjemy, gdzie parkujemy nasz samochód
i odwozimy nasze dzieci, jaką kawę pijemy, stanowi
narzędzie i symbol zdobywania prestiżu społecznego.
Mieszkanie, traktowane jako towar, ujawnia społeczny
wymiar naszego życia bardziej niż większość innych
materialnych składników rzeczywistości. Pokazuje
możliwości finansowe, gust i wartości, a także środo
wisko społeczne i relacje wiążące nas z innymi.

Aneks

wymagających projektów w życiu jednostki. Z jednej strony, mówiąc
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PRESTIŻ / kuchnia

KOMFORT / salon
Starannie zaprojektowany salon połączony z wyposażoną w mar
kowe sprzęty kuchnią jest szczególnym źródłem dumy. Jego otwarty
plan sugeruje możliwość swobodnego dysponowania pustą prze
strzenią. To właśnie ten fragment domowej przestrzeni odpowiada
na potrzebę „prestiżu” i „komfortu”, eksponowaną w języku reklamy
i mediach.
Wynikający z dostatku komfort oferuje użytkownikowi uczucie
spełnienia, wiąże się z przyjemnością odpoczynku, także z wysokim
poziomem poczucia kontroli nad otoczeniem. Wytworzenie atmo
sfery komfortu ułatwia zaproszenie gości do sfery prywatnej, co
umożliwia potwierdzenie podobieństwa, przynależności do grupy
i zyskanie uznania.
Marzenie o komforcie w Polsce często zderza się z niewielkim
metrażem. Skutkuje to kolonizacją salonu przez niespodziewane
w tym miejscu funkcje: bywa on miejscem dziecięcych zabaw, su
szenia prania, nocowania gości, przechowywania sprzętów.

„Otóż co się zmieniło w dziejach utopii […], to przesunięcie ocze
kiwań i ambicji na lepsze życie z siedziby społeczeństwa na miejsce
bliskich) ze społeczeństwa, przywłaszczone, przez siebie zagospoda
rowane i przed kaprysami przekornego losu zabezpieczone. Nie o »do
skonałym społeczeństwie« ten sen […], ale o własnej wygodnej,
wolnej od kłopotów i pełnej przyjemnych doznań niszy. Utopia, jak
tyle innych nieodłącznych aspektów ludzkiego życia, uległa p r ywatyza cji...” (Zygmunt Bauman)
Pojawia się ważne rozróżnienie między „prywatnością” (czyli wol
nością od nadzoru) a „prywatyzmem” (czyli wycofaniem się z życia
wspólnotowego) oraz „własnością prywatną” (prawem do użytkowa
nia urządzania, kontroli, rozporządzania i wykluczania innych z dostę
pu do jakiegoś obiektu). Wspólny źródłosłów pozwala dostrzec podo
bieństwa, choć skutecznie zamazuje różnice między pojęciami. Mimo
że trudno stawiać znak równości między prywatyzacją własności
a prywatyzmem (wycofaniem się z życia społecznego), to jednak zaan
gażowanie w sferę prywatną obniża stan gotowości do angażowania
się w życie zbiorowe – oferując ucieczkę do bezpiecznej sfery domu.
Ogród – kulturowy symbol raju i doskonałości świata – współ
cześnie ma idealistyczny wymiar, sygnalizuje jednocześnie przesu
nięcie marzeń z tego, co wspólne, na to, co indywidualne. Pozwala
uciec od wspólnotowości życia publicznego,
jest powodem porzucenia miasta.
Jednocześnie pozostaje przedłu
żeniem mieszkania – podlega
tym samym mechanizmom
aspiracji. Może być rodza
jem śluzy albo też miej
scem napięcia między
sferą publiczną a prywat
ną, gdzie intymność spo
tyka się z reprezentacją.

Aneks

przez nosiciela utopii wykrojone dla siebie (i być może dla swych
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PRYWATNA UTOPIA / ogród

CZYSTOŚĆ / PORZĄDEK / łazienka
Nasilona obecność w mediach obrazów związanych z utrzymywa
niem porządku w przestrzeni domowej narzuca dążenie do osiągania
perfekcjonizmu we wszystkich sferach życia. Ujawnia się tu napięcie
między naciskami obecnymi w sferze publicznej (kariera, sukces
etc.) a sferą prywatną. Presja na perfekcję wywołuje jednoczesne
poczucie winy i zazdrość. Te osobiste uczucia potwierdzają szersze
społeczno-ekonomiczne różnice i oczekiwania dotyczące obowią
zujących gustów i standardów estetycznych. Dążenie do czystości
można odczytać także jako odrzucenie tego, co przychodzi z ze
wnątrz, jest niemiłe i zakłóca spokój, także społeczny. Rezultatem
tych emocji będzie wyrzucenie poza sferę domową tego, co niepożą
dane – nieprzyjemnych zapachów, niechcianych gości i „obcych”. Za
chowanie porządku świadczy o odpowiedzialności, zdrowiu i poukła
danym życiu, w którym niepewność i brud zostają zneutralizowane.
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PROJEKT DZIECKO / pokój dziecinny
W modelowym wizerunku rodziny klasy średniej dziecko od
grywa ważną rolę. Inwestowanie w starannie zaplanowany rozwój
dziecka wzmacnia społeczną pozycję rodziców. Zaangażowanie
środków finansowych w potomstwo pozwala również na nadrabianie
własnych niedostatków w kapitale kulturowym.
Zamieszkiwanie poza miastem i praca zawodowa rodziców wy
musiła coraz mocniejsze zestrajanie harmonogramów zawodowych
rodziców i zajęć dodatkowych dzieci. Mimo pozorów bardziej demo
kratycznych relacji między rodzicami i dziećmi wszystkie wymiary
dziecięcego życia w domu są jednak wyznaczone przez publiczną
i prywatną sytuację rodziców. Poziom ich dochodu, zatrudnienie/bez
robocie nie tylko wyznaczają materialne warunki domowe, lecz także
definiują relacje z bezpośrednim otoczeniem (zabawa na podwórku
i bieganie z kluczem na szyi czy jeżdżenie samochodem z rodzicami
na zajęcia pozalekcyjne).

PODŁĄCZENIE / sypialnia
Sposób używania urządzeń multimedialnych w sferze domowej
jest bardzo zróżnicowany. Przepływ strumienia informacji, na jaki
coraz częściej otwiera się przestrzeń domowa, wpływa na sposoby
korzystania z tej przestrzeni oraz jej funkcjonalne zróżnicowanie.
Tworzenie i utrzymywanie „domu” opiera się na zasięgu wi-fi i sie
ci różnych urządzeń multimedialnych: od telefonu komórkowego,
poprzez telewizor czy komputer, po coraz powszechniejsze „inteli
gentne” narzędzia. Urządzenia te faktycznie zmieniają czas i prze
strzeń do tego stopnia, że kwestionują nasze wyobrażenia o domu
(prywatnym, odrębnym od świata pracy). Przykładem takiej relacji
może być sypialnia, która z przestrzeni wypoczynku i odłączenia od
bodźców, staje się coraz częściej domowym interfejsem z globalnym
strumieniem danych. Podpięcie do sieci utrzymuje nas w stanie
czuwania i stałej gotowości do pracy, zaciera granicę między pracą
a czasem wolnym.
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Dwór
Andrzej Wajda podobno powiedział w jednym z wywiadów,
że wyreżyserował Pana Tadeusza po to, by dać genealogię klasie średniej. Obraz modrzewiowego dworu z białymi ścianami
odcinającymi się od ciemnych drzew i kolumnowym portykiem
wejścia w mocno przetransponowanej formie zagnieździł się
w naszej przestrzeni po 1989 roku jako turbodworek przedstawicieli klasy średniej. W innym wywiadzie Wajda mówił: „Rzadko
pamiętamy o tym, że Pan Tadeusz zawiera nie tylko ironiczny, ale
i bardzo złośliwy obraz naszej narodowej natury. Obraz Polaków,
którzy najpierw coś robią, a dopiero potem myślą. Podobną sytuację obserwuję dziś. Czuję, że nadszedł moment, aby po prawie
dziesięciu latach wolności odpowiedzieć sobie na pytania: skąd
przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy”1.
Paradoksalnie mnożące się w przestrzeni polskich przedmieść i wsi wariacje na temat dworu są ważną odpowiedzią na
pytanie, kim jesteśmy. Wielu komentujących popularność modelu dworkowego mówi o jego pretensjonalności i braku autentyzmu, a jednocześnie dziwi się i negatywnie ocenia to, że pseudoi turbodworki budują sobie ludzie, wywodzący się ze środowisk
wiejskich, potomkowie chłopów w pierwszym lub drugimi pokoleniu2. To nieuzasadnione zaskoczenie, dwór to wszak oczywisty
1
2

3

http://www.wajda.pl/pl/filmy/film34.html [dostęp: 10.10.2018].

D. Wodecka, Polaki to wieśniaki, rozmowa z Jackiem Wasilewskim, „Gazeta

Wyborcza”, 1.07.2012, https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,12048772,Pola
ki_to_wiesniaki.html [dostęp: 9.09.2019].
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wzorzec architektonicznego odniesienia i aspiracji – bliższy niż
wszelka miejska tradycja willi czy kamienicy. Pozostałe dwie
formy, które dominowały do czasu transformacji w krajobrazie
polskiej wsi, to chałupa i polska kostka. Pierwsza jest symbolem
zacofania i nośnikiem komunikatu o społecznej sytuacji, której
wolimy zaprzeczyć (poza sytuacją, gdy kojarzy się z domowym jedzeniem), druga to monotonny wykwit reglamentowanego w PRL
indywidualizmu – rzecz trudno adaptowalna w inną formę, raczej
element opresji i inkorporacja normatywu niż model dla marzeń
o awansie. A zatem dwór, który funkcjonuje jako symbol wyższego statusu społecznego już w PRL, w III RP okazuje się najmocniejszym wizualnym punktem odniesienia – zarówno intelektualiści,
jak i celebryci urządzają swoje siedziby na wzór ziemiańskich
rezydencji, z pasami słuckimi i portretami przodków z Desy, a od
lat 90. niemal każde czasopismo wnętrzarskie zamieszcza fotografie ziemiańskiej siedziby przynajmniej w co drugim numerze,
wraz z opowieściami o sercu wkładanym w odnowienie rodzinnego gniazda (nawet jeśli zostało niedawno nabyte).
Dwór parterowy rozłożysty, położony na rozległej działce,
z portykiem kolumnowym i obowiązkowym gazonem jest obrazem, który zasiedla imaginarium współczesnej klasy średniej.
Dwór bywał w literaturze opisywany jako osobny świat. Z jego
organizacją, stylem życia, relacją z wsią i włościanami, swojską
pańskością i sarmackimi, dającymi egzotyczny rodowód pierwowzorami. Z jego obligacją wobec świata i klasy niższej – w wersji
idealizowanej: dobrego pana i wiernej służby, w wersji zbliżonej
do realiów – pełen wyzysku, sankcjonowania niemal niewolnictwa, wraz z przemocą seksualną, czyli prawem pierwszej nocy.
W warstwie materialnej dwór został po reformie rolnej z 1944 roku rozparcelowany3, często fizycznie zdegradowany bądź zupełnie zrujnowany.
3

Reformę rolną wprowadzono już 6 września 1944 roku na mocy Dekretu
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

M. Leśniakowska, „Polski dwór”: wzorce architektoniczne, mit, symbol, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1996, dz. cyt., s. 5.

5

W. Łoziński, Zaklęty dwór, Kraków: Gebethner i spółka, 1907, s. 58–59, za:

6

P. Korduba, Skazani na dwór, „Autoportret” 2010, nr 2, s. 9.

M. Leśniakowska, dz. cyt., s. 58.
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Jak zauważa Marta Leśniakowska, uważany za „synonim tak
zwanej rodzimości dwór jest jednym z podstawowych komponentów szlacheckiej genezy kultury polskiej”4. Debata na temat
genezy dworu toczyła się w XIX i XX wieku, a hipotezy historyków sztuki wywodziły jego formę z wiejskiej chałupy, wpisując
go w nurt poszukiwania stylu narodowego. Wiele nieuprawnionych twierdzeń na temat genealogii dworu zasiliło sferę mitów
i nasączyło go często sprzecznymi treściami. Jednocześnie w romantyzmie dwór wpisał się w popularny nurt architektury wernakularnej, swojskiej odnoszący się do teorii powstałych wokół
Williama Morrisa i ruchu Arts & Crafts – dotyczyło to zarówno
jego barokowej, jak i klasycyzującej odmiany. Uprawomocnienia
odmówił mu wprawdzie Stanisław Witkiewicz, nobilitując góralską chałupę do wzoru ogólnonarodowego, na tym jednak dyskusja się nie zakończyła. Zygmunt Gloger, który wiele lat opracowywał swoje nigdy nie wydane opus magnum z historii kultury
Dwór polski, pokazał zasadniczą morfologię budowli bazującą na
stopniowym narastaniu struktur. Walery Łoziński określił zaś
dwór jako architekturę będącą „szczerym wyrazem życia, potrzeby i obyczaju, i smaku kilku pokoleń”5.
Dwór przechodząc ewolucję od rezydencji paradnej i otwartej do prywatnej, równocześnie stał się w XIX wieku miejscem
prywatnej ojczyzny, przeciwwagą dla publicznej przestrzeni
polskich miast zagarniętych przez zaborców6. Przechowywano
w nim narodowe i rodowe pamiątki, portrety przodków, doku
menty i broń. Siła formująca jego mitu, a także historyczne
uwarunkowania sprawiła, że w polskiej kulturze nie powstała
antyteza dla tego archetypu: miejskie nowoczesne mieszkanie.
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W Weselu Stanisława Wyspiańskiego Pan Młody snuje przed
Panną Młodą wizję małżeńskiego szczęścia w postawionym
przez niego dworze modrzewiowym, ocienionym brzozami, zatopionym w zieleni. Zapewne obraz ten odnosi się zarazem do Pana
Tadeusza, jak i do dworu jako rezerwuaru pamięci i narodowej
tożsamości. Pamięć tę jednak ma teraz podtrzymywać nie szlachta, a inteligencja w mariażu z chłopstwem. Ostatecznie jednak,
jak wiemy, energia zrywu czy szykowanego powstania zostaje
roztrwoniona i wszyscy postępują w chocholim tańcu.
W okresie międzywojennym, jak pisze Leśniakowska,
Zasadnicze pytanie: czym jest dwór w kulturze polskiej?, mieściło się w modernistycznym nurcie intelektualnym w okresie
szczytowego nasilenia konfrontacji dwóch wzorów kultury:
po jednej stronie wzoru tradycyjnego, ziemiańsko-wiejskiego
z toposem sarmacko-patriarchalnym i romantycznym jeszcze
kultem rodziny, po drugie – wzorzec kosmopolityczny, mieszczańsko-urbanistyczny, do którego dochodziły już niekiedy marksistowskie teorie o tak zwanej kulturze proletariackiej7.

3

Sformułowania Leśniakowskiej dotyczące międzywojnia
wydają się zadziwiająco aktualne w odniesieniu do współczesnego pęknięcia, zderzenia tradycyjnego modelu z nowoczesnością
reprezentowaną przez wielkomiejskie elity8.
Sposób postrzegania formy dworu i jego genezy wpływał
również na działalność projektową, która ukształtowała dwa
zjawiska: międzywojenny styl dworkowy i nawiązujący do figury
dworu socrealizm. Do połowy XX wieku wśród badaczy i luminarzy kultury dominowała teoria mówiąca, że dwór pochodzi
od chałupy, co współgrało z koncepcją „ducha narodu”, a także
7

M. Leśniakowska, dz. cyt., s. 60.

8

J. Majmurek, Fantomowa klasa średnia, rozmowa z M. Szcześniak, „Krytyka
Polityczna” 2015, nr 42, s. 78.

społecznego i narodowego. Adresowany do różnych warstw
społecznych, dawał poczucie tożsamości i osadzenia, kompensując psychiczne potrzeby dowartościowania ludziom o różnym
statusie społecznym i zawodowym: pochodzącej ze szlachty
inteligencji, bo nawiązywał do ich tradycji; grupom pochodzenia
chłopskiego, bo nobilitował ich chłopskość do rangi ważnego
w narodzie obszaru kulturotwórczego; ludziom »nowym«, bo
mogli swobodnie odwołać się do obu tych warstw; mniejszościom
narodowym, zwłaszcza Żydom, bo uważano, iż dwór oddziałał na
architekturę bożnic, okcydentalistom, bo dawał poczucie więzi
9

M. Leśniakowska, dz. cyt., s. 61.
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Styl dworkowy spełniał więc wszystkie postulaty solidaryzmu
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z ahistorycznymi wątkami dziejów bajecznych – pogląd ten popularyzował aż do 1957 roku Władysław Tatarkiewicz. Styl dworkowy był również elementem propagandowego przekazu o decydującej roli ludu wiejskiego w strukturze nowoczesnego narodu,
co można wiązać z agraryzmem II RP 9, lansowany był także jako
wzorzec architektoniczny miast-ogrodów, za którym stało Warszawskie Towarzystwo Higieniczne pod przewodnictwem Władysława Dobrzyńskiego. Podobne formy prezentowano również
w Krakowie podczas Wystawy Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowem w 1912 roku, gdzie dwór przypominały główny
pawilon wystawy i budynek teatralny oraz rezydencja urzędnika (wszystkie trzy projektu Józefa Czajkowskiego). Portyk ze
zdwojonymi kolumnami i barokowo obłym szczytem widniał też
na plakacie wystawy autorstwa tego samego artysty.
Jakimi znaczeniami nasiąknął dwór, że zyskał taką popularność w okresie międzywojennym? Trafił na plakaty turystyczne zachęcające do podróży do Polski, transponował się nawet
w formę architektoniczną najważniejszych budynków publicznych. Paradoksalnie okazał się, zdaniem Marty Leśniakowskiej,
niezwykle pojemny:
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z kulturą Zachodu jako polski odpowiednik angielskich czy niemieckich teorii nowoczesnego domu; zwolennikom tradycji, bo
realizował ich tęsknoty narodowościowe, a nawet, w skrajnych
przypadkach, szowinistyczne. Semantyka tej architektury była
na tyle giętka i uniwersalna, iż satysfakcjonowała prawie wszystkie zainteresowane strony: zarówno architektów i odbiorców,
jak polityków i ideologów, którzy świadomie ewokowali narodowe aksjomaty w przekonaniu, iż „nasza nowa elita i nasze dwory
powinny zlać się w jedno”10.

3

Takie było zapewne życzenie tych świadomie kreujących
wzory i polityczny projekt, jednak dwór był równocześnie symbolem dominacji nad chłopami i właśnie dlatego bywał kontestowany. Inne też, bardziej progresywne, modele zamieszkania
i wzorce estetyczne propagowały grupy awangardowych artystów, których projekty prezentowały międzywojenne periodyki
„Dom. Osiedle. Mieszkanie” czy „Architektura i Budownictwo”.
Poszukiwano odpowiedniej formuły dla „mieszkania społecznie
najpotrzebniejszego” i angażowano się w budowę osiedli mieszkaniowych (warto tu przywołać choćby działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Były to jednak przedsięwzięcia
o ograniczonej skali z uwagi na sytuację ekonomiczną kraju
i brak szerszej polityki mieszkaniowej. Projektanci pracujący
dla warstw średnich i ziemiaństwa zdawali sobie także sprawę,
jak pisze Piotr Korduba, że „najpowszechniejszą cechą polskiego
wnętrzarstwa jest orientowany niezmiennie narodowo antykwaryzm wynikający z ponad stu lat zniewolenia”11.
W czasie PRL, po nacjonalizacji majątków i reformie rolnej,
tkanka fizyczna dworów była usuwana i zmieniana– nadawano jej inne funkcje bądź podlegała systematycznej degradacji.
Struktura prawna ochrony zabytków została tak skonstruowana,
10 M. Leśniakowska, dz. cyt., s. 63.
11

P. Korduba, dz. cyt., s. 11.
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12 M. Leśniakowska, dz. cyt., s. 6.
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by wraz z unicestwianiem ziemiaństwa jako warstwy społecznej i kulturotwórczej, usunąć także i dwory wraz z otoczeniem,
a więc tym samym wyeliminować jeden z podstawowych elementów kształtujących dotąd krajobraz Polski12. Znane są przykłady
zamiany dworów na przedszkola, domy dziecka, czy stacje hodowlane przy instytutach zoologicznych uniwersytetów, a także
bezpośrednie przykłady degradującej funkcji, jak przemiana
dworu Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej na oborę i magazyn nawozów. Usuwanie ziemiaństwa, które rozpoczęło się
w czasie drugiej wojny światowej (likwidacja części elit przez
sowietów i nazistów oraz pozostanie wielu przedstawicieli warstwy ziemiańskiej na emigracji), reforma rolna, parcelacja i wywłaszczanie majątków sprawiły, że sam dwór – w oderwaniu
od kultury, która go stworzyła, od rytuałów, których celebrowania był świadkiem i bohaterem – został pozbawiony sensu. Równocześnie degradacja budynków dworskich mogła odpowiadać
na niewypowiedziane chłopskie pragnienie eliminacji dworu
jako źródła bezpośredniego, wielowiekowego ucisku.
Tak jak hierarchiczny i majestatyczny dwór organizował
krajobraz, tak był również symbolem określonego społecznego
porządku, który został przeniesiony z XIX wieku w XX z lekką
tylko zmianą ziemiaństwa na kadry urzędnicze i na kreację symbolicznej odrodzonej Polski, bazującej w swoich wartościach na
utożsamieniu państwa z narracją dominującej klasy. Eliminacja
ziemiaństwa, wciąż kulturowo w Polsce nie przepracowania –
jak pisze Andrzej Leder – jest jednym z najważniejszych elementów prześnionej rewolucji. Dwór po wojnie kontynuował
swój byt w świecie wyobrażeń elit. Fizyczne usunięcie pozostawiło ślady w zbiorowym imaginarium – stał się on symbolem
dawnego, choć już niemożliwego porządku, do którego nie ma
powrotu. Ważnym epizodem było pojawienie się na krótko dworu w socrealizmie, co umożliwiła jego domniemana chłopska

3
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genealogia, wyprowadzana z ludowej chałupy. Tutaj interesujący wgląd dają słowa Witolda Cęckiewicza, który zaprojektował
na początku lat 50. przedszkole w stylu nawiązującym do architektury dworkowej:
Zarówno w tych domach, jak i w przedszkolu zaproponowałem
ceramiczne dachy z lukarnami i formy historyzujące, dworkowe.
Forma przedszkola w Przegorzałach wzięła się też stąd, że chciałem, aby te dzieci biednych kolejarzy – które pewnie widziały
dwory tylko z daleka – mogły poczuć się wyjątkowo w takim
otoczeniu. I taki budynek – coś pośredniego pomiędzy małym
pałacem a dużym dworem – sprawi im frajdę13.

3

Zniesienie socrealizmu, który zresztą Cęckiewicz ocenił jako właściwy styl dla architektury regionalnej, rozpoczyna okres
dominacji estetyki modernistycznej w duchu stylu międzynarodowego, a budownictwo mieszkaniowe w większości zostaje
zdominowane przez budowę osiedli i bloków powstających
w fabrykach domów. Blokowiska budowane w całym kraju, także
w mniejszych ośrodkach, tylko częściowo zaspokajały głód mieszkaniowy dominujący w PRL-u z powodu przeniesienia się znacznej części ludności wiejskiej do miast i jej emancypacji społecznej.
W jakiej formie pozostaje dwór, oddzielony już od swego
miejsca, otoczenia i zabudowań gospodarczych? Przenosi się
w sferę mitu, a fizyczność jeszcze zachowanych dworów jest
multiplikowana przez ich istnienie medialne. Dworkowe ostańce
mają swoje role w kolejnych filmach, na przykład Pannach z Wil
ka Andrzeja Wajdy, obrazie powstałym według opowiadania
Jarosława Iwaszkiewicza, który sam zresztą mieszkał w dworze
na Stawisku. Dwór Novaków w Tarnawie zagrał w ekranizacjach W małym dworku Witkacego. W Turowej Woli kręcono
13

Witold Cęckiewicz. Rozmowy o architekturze. Projekty, t. 1, red. M. Karpińska,
D. Leśniak-Rychlak, M. Wiśniewski, Kraków: Instytut Architektury, 2015, s. 26.

14 P. Korduba, dz. cyt., s. 9.
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Architektura komercyjna
Wraz z przemianą ustrojową i możliwościami nieskrępowanego już normatywem budownictwa jednorodzinnego Polacy
mogli w formie przestrzennej zrealizować wyobrażenia, które towarzyszyły im od dekad. Jeśli klasa średnia jest wspólnotą aspiracji, to nie ulega wątpliwości, że polscy jej przedstawiciele aspirują
do zamieszkania właściwego szlachcie. „Od momentu ustrojowej
transformacji powróciły dawne, nigdy zresztą do końca nie uśpione szlachecko-ziemiańskie snobizmy, a kolumnowy dworek odżył
jako ich schronienie”14 – zauważa Piotr Korduba. Figura dworu
nabiera nowego znaczenia w kontekście zaproponowanej interpretacji w Prześnionej rewolucji. Po eliminacji ziemiaństwa w jego
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Nad Niemnem i Pana Tadeusza. Przedstawiciele dawnego
ziemiaństwa i luminarze kultury od lat 60. zasiedlali dwory –
jak ten we wsi Laskowo-Głuchy, którego właścicielami byli Beata
Tyszkiewicz i Andrzej Wajda, czy dwór w Lusławicach zamieszkany przez Krzysztofa Pendereckiego.
Odtwarzanie statusowej roli dworu nie było działaniem wyizolowanym, ograniczonym do sytuacji, gdy wiązało się ze szczególną pozycją artysty czy człowieka kultury, ale było elementem
systemowej polityki. Władze lokowały w dworach domy pracy
twórczej (Dom Pracy Twórczej Związku Literatów w Oborach),
siedziby Stowarzyszenia Architektów Polskich, a pałace i zamki
dostały się pod zarząd Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w którym znalazło się wielu zdeklasowanych ziemian. Odtworzenie
ziemiańskich wnętrz, ich wizualną interpretację, przeniesioną
w PRL, oferowały tak zwane muzea wnętrz zabytkowych. Salony antykwaryczne Desy powstałe w latach 50. miały w swojej
ofercie wiele przedmiotów i pamiątek z ziemiańskiego świata:
od pasów słuckich po ryngrafy, i również utrzymywały zainteresowanie ziemiańskim światem wyobrażeń.

3

towania. Nie jest to jeszcze kicz, jest to raczej pastisz. Ponadto
kojarzy się z tradycją, pewnym statusem społecznym. […]
15 A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa:
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014, s. 198.
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Wydaje mi się, że ten styl jest dla ludzi dosyć łatwy do zaakcep-
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miejsce po wojnie zaczęła się formować klasa średnia, a proces
ten znacząco przyspieszył w latach 90. Gdyby założyć, że była to
realizacja najskrytszych pragnień chłopskich, to jednocześnie
również ich spełnienie sprawiło, że nowa grupa społeczna – pozbawiona legitymacji klasa średnia15 – przejęła wzorce i zaczęła
konstruować własny mit na architektonicznym toposie dworu.
Zwrot w stronę historycznych form zamieszkiwania był
jednocześnie uzasadniony zainteresowaniem architekturą
wernakularną na całym świecie jako jednym z nurtów postmodernizmu. Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób dwór pojawił się
w potransformacyjnej przestrzeni. „Architektura”, czasopismo
wówczas wydawane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich,
w 1989 roku opublikowała rozmowę Zyty Kusztry z Jerzym Dziubą, architektem KOMERCYJNYM (wersaliki w oryginale) zatytułowaną W stylu dworkowym, której towarzyszy czarno-biała
prezentacja rezydencji zaprojektowanych przez rozmówcę. Formalnie budynki te bliższe są międzywojennemu stylowi dworkowemu niż osiemnasto- i dziewiętnastowiecznym dworom, choć
cechują je zdecydowanie skromniejsze rozmiary. Utrzymuje się
portyk z brzuchatymi kolumnami i wysokie schody, budynek
nadal jest symetryczny, a dach mansardowy. Drewniane okna
mają drobne podziały (to jeszcze epoka sprzed inwazji stolarki
z PCV, która wkrótce nastąpi), a działki – zieleń i drzewa. Na fotografiach nie widać samochodów właścicieli, a w bryle nie zaznaczają się garaże. Już pierwsze pytanie redaktorki odsłania kulisy
podjęcia tematu – mowa jest o tym, że styl dworkowy ma wzięcie
u klientów. „Architekt komercyjny” odpowiada:

Styl dworkowy ma dla mnie tę istotną zaletę, że rzeczywiście odpowiada naszym możliwościom technicznym, „siedzi” w naszej
tradycji wykonawczej. Jeszcze można znaleźć cieślę, który zrobi
duży dach, jeszcze znajdą się murarze, którzy potrafią wymurować kolumnę, gzyms… Oczywiście to wszystko jest w pewnym
sensie uproszczone, ja nie idę na pełny historyzm16.

Pojawiają się bardzo ważne słowa, desygnaty tego czasu – tradycja i status społeczny – a jednocześnie negacja dworkowych
przebieranek, czyli obrona przed oskarżeniem o zły gust, o kicz.
To chyba jeden z ostatnich przykładów pojawienia się tej tematyki w czasopiśmie architektonicznym, potem dwór staje się
zaprzeczeniem nowoczesności i przenosi się na strony powstających jak grzyby po deszczu czasopism wnętrzarskich – „Domu
i Wnętrza” (wydawanego od 1992), „Werandy” (od 2000) czy „Rezydencji" (1997–2015). Z dyskursu czasopism architektonicznych
dwór jest wykluczony jako antyteza promowanej nowoczesności,
jedynym uprawomocnieniem staje się takie jego przetworzenie,
które może być klasyfikowane jako postmodernistyczne.
Wróćmy jednak jeszcze do wywiadu, żeby usłyszeć, jakie
cechy charakterystyczne tej architektury można wyróżnić:
Projektuję te domy w dużej mierze wrażeniowo, na wyczucie,
operuję podstawowymi elementami tego stylu. Najbardziej charakterystycznym rysem tego domu jest duży dach, który może
być zwykły, prosty, ale zawsze czterospadowy, kopertowy. Inne
cechy to gzymsy, kolumny, pilastry, stolarka o drobniejszych
podziałach. Niektóre z tych domów są projektowane na planie
osiowym, centralnym, wzorowanym na planach dworków. Jest to
3

jednak na ogół trochę nagięte do spraw funkcjonalizmu, jednoprzestrzenności17.
16

„Architektura” 1989, nr 5–6, s. 45.

17 Tamże.

typ lokalizacji, gdzie dworek pasuje. Może to być w Sandomierskiem, może być w Warszawie, ale wymaga odpowiedniej działki.
Nie może ona być zbyt mała. Dom w tym stylu nie może być ściśnięty pomiędzy innymi. Traktuję tę architekturę – szczególnie teraz, kiedy mam nieco większy dystans do niej – jako dobrze pojętą działalność komercyjną. Są jednak pewne granice komercji18.

Jak się wkrótce okazało, granice komercji, nawet jeśli istnieją,
to są ciągle przesuwane. W tym samym wywiadzie pojawia się
także odniesienie do projektów domów z katalogów, które są
naturalnym wyborem ludzi budujących i mających ograniczone
środki finansowe, czyli większości inwestorów lat 90. Wkrótce
w katalogach zagoszczą również formy tradycyjne i dworkowe
a model ten upowszechni się w całym kraju. W sferze mitu natomiast do polskiej tradycji dworkowej dołącza amerykański sen
w wydaniu de luxe.
Rezydencja Carringtonów
Na początku lat 90. na ekranach telewizorów gości serial
Dynastia pokazujący perypetie bogatej magnaterii naftowej Carringtonów z Kolorado19. Znaczenie tego serialu dla kształtowania
18

Tamże.

19

W Polsce po raz pierwszy był emitowany przez TVP1 od 2 lipca 1990
do 19 grudnia 1993 roku.
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Dalej mowa o całości założenia, relacji budynku do działki,
a także odreagowaniu wulgarnej, psującej polski krajobraz
kostki. „Architektura” w osobie Zyty Kusztry (redaktorki odpowiedzialnej w późniejszych latach za kształt najważniejszego
czasopisma architektonicznego „Architektury-murator”) pyta
projektanta, czy zaprojektowałby dworek między jedną kostką
a drugą. Odpowiedź architekta jest zdecydowana:

3
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się gustów w nowej Polsce jest nie do przecenienia, podobnie
jak wpływ kreacji Alexis i Krystle na styl polskich gwiazd lat 90.
Przydomek „Carrington” przybrał jeden z rezydentów pruszkowskiej mafii, gangu zajmującego się kradzieżą samochodów.
Na marginesie warto zauważyć, że rezydencje szefów mafii
prezentowała w 1992 roku redakcja „Sukcesu”, ważnego pisma
kreującego wzorce dla nowej biznesowej klasy średniej, metodycznie zajmującego się tworzeniem pragnień jej przedstawicieli. Na wzór rodzimego dworu zostaje zatem nałożony fantom
rezydencji Carringtonów, zlewając się w jeden model nowo
bogackiej tożsamości. Wpływ wnętrz pokazywanych w Dynastii
na sposób meblowania nowych domów jest z pewnością większy
niż szlacheckich siedzib, wyraźnie pokazuje to serial Juliusza
Machulskiego z tamtego czasu – Tygrysy Europy czy przygody
gangstera w filmach Kiler i Kilerów Dwóch. Taki sam amerykański gust widzimy we wnętrzach prezentowanych na łamach
pojawiających się czasopism o urządzaniu domów. Formalny powrót do dworku daje się zaś zauważyć w reklamach prasowych
i telewizyjnych elementów budowlanych, w tym okien z PCV,
które zresztą skutecznie dewastowały faktycznie historyczną
tkankę polskich dworów i domów z uwagi na ich realne zasługi
w oszczędności ciepła.
Najbardziej spektakularnym przykładem wcielenia bombastycznych snów o potędze jest działalność Andrzeja Grzybowskiego, z wykształcenia aktora, autora wielu rezydencji w stylu
polskiego dworu dla gwiazd i klasy wyższej, o czym dobitnie
świadczy skala projektowanych przez niego budowli. Co ciekawe, autor zaczynał od projektów urządzania w blokach wnętrz
w stylu Księstwa Warszawskiego. W jego twórczości można
następnie zauważyć zwrot w stronę neoklasycyzmu oraz ogromnej skali odpowiadającej królewskim Łazienkom. Z kolei model
francuskiego klasycystycznego pałacu wybrała dla siebie na
przykład Jolanta Pieńkowska, popularna prezenterka telewizyjna, żona Leszka Czarneckiego, biznesmena odpowiedzialnego

oraz zapatrzenie w estetykę campu wśród zafascynowanych
postmodernizmem, chcących zerwać z dotychczasowymi ograniczeniami architektów, stworzyły w polskiej architekturze przestrzeń dla projektowania zupełnie nowego typu domów, które
miały mieć smak „wielkiego świata”, a równocześnie być zanurzone w swojskim postromantycznym sosie dworkowym. W rezultacie do dziś można obserwować wysyp przedziwnych konstrukcji,
które raz naśladują średniowieczne zamki, innym razem barokowe pałace, jeszcze innym rezydencje niczym z baśni tysiąca
i jednej nocy. Kakofonia ozdób i ornamentów podlana lokalnym
patriotyzmem w warstwie architektonicznej przyniosła podobny
efekt do tego, którym zadziwiła i oburzyła lub oczarowała Polaków na początku lat dziewięćdziesiątych muzyka disco polo 20.

Nawet jeśli dwór, jak pisze dalej Wiśniewski, jest rodzajem
symulakrum, echem tęsknoty za utraconym zakorzenieniem,
to odwołanie się do niego zostało w latach 90. usankcjonowane
przez dominujący w myśli architektonicznej postmodernizm
i związane z nim poszukiwania inspiracji w tradycji. Marta Leśniakowska przytacza wiele udanych gier z estetyką dworu lub
ich interpretacji w stylu neorodzimym – hybrydy modernizmu
z aplikacyjnym swojskim kostiumem, i konkludując swój wywód
w 1996 roku, stwierdza:
Niezależnie od formalnej oceny wszystkich tych przedsięwzięć, wychodzących z odmiennych przesłanek, jakie wiążą
20 M. Wiśniewski, Dom z ziemi polskiej, „Autoportret” 2010, nr 2, s. 16.
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za budowę spektakularnego hipernowoczesnego wieżowca Sky
Tower we Wrocławiu.
W tekście Dom z ziemi polskiej Michał Wiśniewski tak podsumowuje lata 90.:

się z odbiorcami o różnych stopniach kompetencji kulturowej
z całą trzywiekową tradycją architektury dworkowej łączy je
przynajmniej jedno: pragnienie przywrócenia architekturze jej
ludzkiego wymiaru utraconego w ciągu ostatnich dziesięcioleci
panowania socmodernizmu21.

3

Model dworku w mniejszej skali okazał się demokratyczny
i pluralistyczny i został zaakceptowany jako estetyczny modus
dla tradycyjnie zorientowanej klasy średniej. Początkowo były
to pojedyncze realizacje nawiązujące formą do dworów, zwieńczone spadzistym łamanym dachem, z mansardowymi oknami,
jeśli dom miał mieszkalne poddasze. Zazwyczaj dom był zaopatrzony w formę portyku wejściowego z kolumnami, pozbawionymi tradycyjnego ugięcia (enthasis), a często również bazy,
które wykonywano z odlewów betonowych rur z kartonu bądź
też z rur PCV. Stopniowo pojawiały się całe kolonie dworkowe, osiedla deweloperskie na przedmieściach, ciągnące się na
działkach o układzie łanowym, najczęściej pozbawione planu
urbanistycznego, poza podstawowym układem drogowym. To,
co zasadniczo odróżnia obecne turbo- i pseudodworki od ich
historycznych wzorów, to przede wszystkim podporządkowanie formy roli samochodu – ważne miejsce w bryle budynku
lub zespole budynków zajmuje garaż. Nieuchronnie symetria
dawnych założeń została złamana ze względu na ekonomię
podjazdu i bramy. Nowe domy w stylu dworkowym zajmują
znaczną część zazwyczaj niewielkiej działki. Z gazonu został
dojazd z kostki Bauma do drzwi garażowych, przeważnie zdalnie sterowanych. Zmieniły się też proporcje dachu względem
ścian, które zostały podniesione, skurczył się okap, a gont
zmienił w pseudodachówkę z plastiku lub blachodachówkę
w różnych, często fantazyjnych kolorach. Tynk również nie
odcina się od koloru pokrycia dachowego neoklasyczną bielą:
21 M. Leśniakowska, dz. cyt., s. 67–68.
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zyskał kremowożółty kolor. Często w dachu umieszczono okna
połaciowe dla doświetlenia mieszkalnego poddasza. Obrazu
całości założenia dopełniło ogrodzenie w wersji murowanej
lub betonowej z kształtek, okolone jeszcze szpalerem szybko
zasiedlających obrzeża działek tuj i iglaków. Ogród zredukowano do trawnika strzyżonego co sobotę kosiarką. Wewnątrz
domów królowały beże, żółcienie i brązy, masywne holenderskie meble i skórzane sofy, często umieszczone na błyszczących
posadzkach. Okna okalały ciężkie kotary, choć na zewnątrz nieodłączne stały się rolety antywłamaniowe, synonim poszukiwanego i idealizowanego bezpieczeństwa. Pozornie tradycyjne
domostwa zostały naszpikowane najnowszymi technologiami,
zaczynając od urządzeń kuchennych i systemów bezpieczeństwa, na domowych robotach i urządzeniach AGD połączonych
z internetem kończąc.
To, co było akceptowalne w latach 90., na początku XXI wieku spotkało się z medialnym ostracyzmem. Domy jednorodzinne nawiązujące do dworów nazwano gargamelami, turbodworkami i powszechnie odrzucono jako nienowoczesny wzorzec.
Po odejściu od swoistego zawieszenia kategorii (związanego
z estetycznie nobilitowanym postmodernizmem), aspiracja
wyrażana przez pseudodworek okazała się nie do przełknięcia
dla elitarnego gustu, także wiodących architektów. Najczęstszą
strategią profesjonalnych mediów, w tym kształtującej opinie
„Architektury-murator”, jest po prostu pomijanie tradycyjnego
budownictwa i pokazywanie Polski jako kraju nareszcie prawdziwie nowoczesnej architektury, zasłanianie się sukcesami
pojedynczych architektów oraz selektywne wybieranie kadrów krajobrazu. Drugą jest wyśmiewanie połączone ze zgorszeniem – ich wyraziciele sytuują się na pozycji tych, którzy
naprawdę wiedzą, co właściwe, piękne i moralne. Pojawia się
wątek tęsknoty za ładem przestrzennym rozumianym w kategoriach estetycznych i postulat koniecznych lekcji plastyki,
czyli edukacji do dobrego gustu.

3
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Dyscyplinująca rola dobrego gustu
Dobry gust zrównany ze stylem promowanym na łamach
dizajnerskich czasopism służy rodzajowi estetycznej kontroli i dystynkcji, a wszelkie przejawy różniących się od niego
estetyk, w tym tradycyjne, kwalifikowane są łatwo jako nostalgiczne i nienowoczesne. Lament nad szpetotą polskiej przestrzeni jednoczy elity w geście pouczania. Akcenty udzielanych
lekcji różnią się w zależności od wyrażającego krytykę: nieco
inne jest stanowisko Filipa Springera ujawniające się w głośnej
Wannie z kolumnadą, czyli poszukiwanie przyczyn tego, „dlaczego w Polsce jest tak brzydko”, inne czasopism profesjonalnych.
W fotoreportażach Springera niebo jest zawsze szare, na łamach
„Architektury-Murator” zaś jasno świeci słońce, wydobywając
białe modernistyczne formy na tle błękitu nieba. Oko czasopism
i portali architektonicznych wybiera wyłącznie te odpowiadające normie estetycznej, precyzyjnie manipulując też przekazywanym obrazem, żeby żadne pęknięcia nie przedostały się w obręb
prezentowanej czytelnikom fotografii.
Alicja Gzowska w recenzji Wanny z kolumnadą dla czasopisma „Szum” odsłoniła bardzo konkretną estetyczną utopię stojącą
za pozornie reporterskim opisem sytuacji22. Zauważa ona, że
Springer tęskni za modernistycznym zaplanowanym światem,
porządkiem, ujednoliceniem i przywróceniem prerogatyw ekspertom od planowania. Widać odniesienie do zachodniej normy
w wydaniu skandynawskim, czyli kontrolą zabezpieczającą
„ładność”. Takie projektowane środowisko byłoby zapewne estetycznie satysfakcjonujące, ale tylko dla jednej, bardzo konkretnej
grupy, a raczej klasy użytkowników, a wykluczające wszelkie
inne głosy z przestrzeni.
Najważniejszym elementem, o który toczyła się środowiskowa batalia, był dach. Spadzisty dach, charakterystyczny dla
22 A. Gzowska, Wolę i czerń i biel, i czasem szarość, niż tylko czerń i biel, „Szum”,
2013–2014, nr 3, s. 68–77.

tajemnica architektury nowoczesnej polega na tym, że nigdy.
Przestaliśmy go używać, choć nie objawiło się lepsze rozwiązanie. Pomijanie spadzistego dachu jest świadomym technicznym
regresem, celowym porzuceniem najlepszego rozwiązania
w imię estetycznego ideału, funkcji na rzecz formy, świadectwem
żądzy postępu, ale nie jego przejawem. Postanowiliśmy dobrowolnie znosić niedogodność. Związek architektury z pudełkiem
nigdy nie był przecież łatwy23.

Elementem dyskursu dobrego gustu i porządku, który jest
lansowany przez elity i publicystów architektonicznych, w wersji
zachodniej zawsze jest modernistyczna utopia rozumiana jako
konglomerat czynników estetycznych oderwanych od programu
23 R. de Graaf, Cztery ściany i dach. Złożona natura prostej profesji, przeł. G. Piątek,
Kraków–Warszawa: Fundacja Instytut Architektury – Narodowy Instytut
Architektury i Urbanistyki, 2019, s. 85.
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polskiego krajobrazu, ze względu na klimat, logiczne i najprostsze rozwiązanie, został zaatakowany z pozycji prezentowanych jako modernistyczne (choć był to de facto neomodernizm,
czyli element szerokiego nurtu postmodernistycznego). Nowoczesny dom musiał mieć płaski dach, by móc stale komunikować
swoją nowoczesność. W latach 90. architekci bardzo narzekali na
plany miejscowe i dokumenty chroniące krajobraz (te z regulacji,
które pozostały po zniesieniu faktycznego planowania) nakazujące im projektować ściśle określone kąty nachylenia połaci
dachowych. Nie wiadomo do końca, o co toczy/toczyła się batalia,
co leży u jej podłoża, jakie są nieuświadomione interesy i emocje
za tym stojące, ale z pewnością rozpala, czy rozpalała, luminarzy
środowiska do czerwoności. Paradoksalnie na polskim gruncie
nigdy nie usłyszałam takiego głosu, jak wypowiedź Reiniera
de Graafa z książki Cztery ściany i dach:

3

społecznego nowoczesnego ruchu. Mamy więc dość fakultatywnie traktowane pięć punktów architektury nowoczesnej Le Corbusiera: wolny plan (konstrukcja budynku nie na ścianach, ale
słupach), oderwanie od ziemi (pilotis), pasmowe przeszklenia
okien, płaski dach, często używany jako taras. Z tego zestawu
w praktyce architektów pozostają właściwie płaski dach i duże
przeszklenia, a w wyposażeniu wnętrz dominują po prostu drogie repliki modernistycznych mebli. Pojawia się natomiast potrzeba twórców, aby dostarczyć wyrazistą opowieść o wynikowości
formy w stosunku do koncepcji, jakiejś mitycznej idei, genialnym
przebłysku projektanta, który ma być konsekwentnie widoczny
w budynku, tworzeniu nowej (sic!) typologii, która polega na
przykład na usytuowaniu wjazdu do garażu w środku budynku.
Pomimo utyskiwań prawo miejscowe, tam gdzie zostało
uchwalone w formie planów zagospodarowania, najczęściej
nadal wymaga od projektantów zastosowania stromego dachu
na obszarach podmiejskich i wiejskich. Zwolennicy „modernistycznej” estetyki znaleźli na to jakiś sposób: „patent”, co ciekawe,
wywodzący się ze ściśle postmodernistycznego projektu. Mowa
tu o Casa Rudin szwajcarskiej pracowni Herzog de Meuron
z 1995 roku. Ustawiony na płycie, niczym na postumencie archetypiczny w formie dom nakryty jest stromym dachem, jednak
zupełnie inaczej ukształtowanym niż tradycyjne pokrycia. Dach
pozostaje spadzisty, ale jest zespolony ze ścianami, monolitycznie betonowy, wyrastający bez okapu ze ściany. Taki sposób
potraktowania jednolitej bryły z dachem został entuzjastycznie
powitany przez polskie środowisko i zastosowany w całej plejadzie projektów, w tym „ikonicznej” Arce Roberta Koniecznego
w Brennej, domu docenionym przez zachodnie media, w tym
wpływowy magazyn „Wallpaper”. Problem dachu został usankcjonowany przez owo zewnętrzne oko, oceniające przynależność do dobrego – czytaj nowoczesnego – gustu. Dach pokryty
dachówką, czy gorzej – jej atrapą – jest odrzucany, deprecjonowany lub niezauważany. Pojawił się natomiast gont, lecz jako

zbudowali taką jedną czy dwie rezydencje, i do dzisiaj się ciągną
historie. Zabawne, wracają na przykład ludzie, którzy sobie zbudowali w latach 90. rezydencję w stylu staroangielskim… Wnętrza mahoniowe, meble z zieloną skórą, taka przyzwoita palarnia.
Nagle postanowili być nowocześni, przychodzili z jakąś bezradnością. Mówili: „myśmy tam sobie takie coś zbudowali i nam się
to podobało, ale właściwie to chcielibyśmy być inni”. To byli tacy
ludzie bez właściwości. Uznali, że to już chyba nie wypada, że
to nie jest wspólne z nowym czasem. I kazali to zmienić na
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rozwiązanie tworzące skórę jednolitą z dachu i ścian, w podobny
sposób co beton we wspomnianych przykładach (willa projektu
ns moon studio na Woli Justowskiej w Krakowie).
Fenomenu potransformacyjnego dworu nie sposób analizować w oderwaniu od archetypu domu i zamieszkiwania prezentowanego przez Polaków. W rysunkach dzieci ma on zazwyczaj
spadzisty dach i czerwoną dachówkę. Kiedy w marzeniach
starszych zaczynają się pojawiać kolumny, a kiedy obszerne
przeszklenia i pudełkowa biel? Na jakim tle realizują się estetyczne pragnienia nowych posiadaczy i jaki mają związek z ich
światopoglądem? Prawdopodobnie łączy ich brak zaufania do
państwa, kredyt czy stanie w korkach, a dzielą wzorce spędzania
wolnego czasu, styl życia, hierarchie wartości. Wybór estetyki to
wybór ideologiczny, ale jednocześnie zupełnie nieuświadomiony,
jako że urządzanie domu jest naturalną, na pozór przezroczystą
czynnością. Lektura wnętrz jak tekstów, wiele mówi o tych, którzy je urządzają. Często wyziera z nich aspiracja statusowa, chęć
kreacji własnego wizerunku, dystynkcji przy jednoczesnym
utrzymaniu się we wzorcu dla klasy, niepewność i konieczność
zewnętrznego uzyskania estetycznej aprobaty.
Wiele z tej niepewności pokazuje historia inwestorów opowiedziana przez Macieja Miłobędzkiego z pracowni JEMS:

3
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minimalizm, okno horyzontalne osiem metrów, basen w poziomie trawnika, takie rzeczy, które widzieli gdzieś na filmach24.

Przy słusznym oburzeniu publicystów na dewastację polskiego krajobrazu i podróbkowość klasy średniej właściwą krajom
peryferyjnym, trzeba przyjrzeć się tęsknotom i rojeniom i zmierzyć z nimi. Siła dworkowej aspiracji pomimo prawie trzydziestu
lat transformacji nie słabnie. Kolumny i tympanon są świadec
twem awansu społecznego, dowodem przemiany statusowej rzesz
Polaków. Pojawiają się na przedmieściach większych miast, ale
i niewielkich miejscowości czy na wsiach. Stały się kwintesencją
wyobrażeń o domu, ale też ostatecznym potwierdzeniem zrealizowanej aspiracji. Wątki estetyczne przesłaniają w debacie medialnej kwestie ekonomiczne i społeczne. Warto popatrzeć na model
indywidualnego zamieszkiwania, niezależnie od stylistycznego
kostiumu, w skali urbanistycznej i planetarnej i zastanowić, jak
domy i dwory zrealizowały ekstensywny neoliberalny model
rozwoju bazujący na indywidualnym transporcie. Warto zapytać
o społeczne konsekwencje wzrastania w nich nastolatków pozbawionych transportowej autonomii i kontaktu z rówieśnikami.
Przy zauważalnej w większych miastach tendencji do powrotu
mieszkańców przedmieść i wsi, nadal wiele osób decyduje się na
budowę lub zakup domu. Zadajmy pytanie, czy tak ekstenstywny
i niezrównoważony model zagospodarowania przestrzeni w kontekście katastrofy klimatycznej jest do utrzymania.

3

24 Rozmowa autorki z Maciejem Miłobędzkim, maj 2016.
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Kamera ślizga się po murze budynku, zagląda do okna
i w głąb pokoju. Ściana znika. W kolejnych pudełkach widzimy
szafy i stoły, krzątających się przy kuchenkach ludzi, siedzących
w fotelach pod lampą z abażurem w salonach, biorących prysznic za zasłonką w wannie, czy uprawiających miłość na leżance.
Każde mieszkanie jest inne i związane z osobowością lokatora.
Jakbyśmy zaglądali do domku dla lalek.
To częsty obraz filmowy, zabieg powtarzany w niezliczonych
fabułach i serialach okresu PRL. Wydobywa zarazem stłoczenie
i ciągłą obecność innych w wielkim pojemniku – bloku, jak i,
pomimo zewnętrznej unifikacji, siłę indywidualności w kreowaniu otoczenia, organiczne złączenie osobowości z przestrzenią
mieszkania.
Spróbujmy teraz popatrzeć na Polskę z lotu ptaka (jak w kronice filmowej), chronologicznie. Rok 1945: widzimy zrujnowane
budynki, przewagę kamienic czynszowych w miastach i chałup
z klepiskami na wsiach. Zaczynamy zauważać masowy ruch
mieszkańców wsi w stronę miast, gdzie wśród dźwigów i rusztowań rosną fabryki i zakłady pracy. Mieszkania w tymczasowych
barakach lub prostych przedwojennych pudełkach stopniowo
zastępują ciągi socrealistycznej zabudowy kwartałowej. W porównaniu do przedwojennych kamienic stropy się obniżają,
pomieszczenia kurczą. Gdy jednak zestawimy wnętrza chałup
i suteren z budynkami tworzonymi po 1945 roku, docenimy

4

4

doświetlone i wykończone wnętrza tych ostatnich. Tradycyjne
ciężkie mieszczańskie meble są trochę za duże, ale mieszczą się
w socrealistycznych pokojach, w kuchni panuje niepodzielnie
sporych rozmiarów kredens. Przychodzi era Gomułki: mieszkania kurczą się jeszcze bardziej, sufity obniżają, łazienka staje się
standardem, a kredens wypierają modułowe komplety szafek
kuchennych z laminowanej płyty paździerzowej – uproszczonej
wersji modernistycznej kuchni frankfurckiej.
Potem na ekran wjeżdża dźwig w towarzystwie ciężarówek
i montuje wysokie pudełka spiętrzonych mieszkań z prostych
płyt i klocków, które przy przybliżeniu oka kamery okazują się
często niespasowane. Ludzie wprowadzają się do ciasnych
mieszkań, a we wszystkich pokojach pojawiają się podobne
komplety mebli z płyty paździerzowej z wysokim połyskiem.
Kątem oka zauważamy długie kolejki po mięso przy osiedlowych pawilonach handlowych. Czekanie na mieszkanie
nie jest widoczne w przestrzeni. Widzimy też ludzi, którzy
wyprowadzają się na obrzeża miast i na wieś do betonowych
kostek z szarych pustaków, nad którymi stopniowo pojawiają
się dachy. Nowe domy, gdy na osi czasu zobaczymy lata 80. i 90.,
mają już strome dachy z lukarnami i kolumnami podtrzymującymi uproszczony tympanon nad wejściem. Pokoje rosną jak
napompowane, obok domów pojawiają się zadaszone pudełka
garaży, z zaparkowanym jednym lub dwoma samochodami,
wznoszone są mury dookoła działek. Od lat 2000 widzimy, jak
w miastach wydziela się niewielkie działki, kopie w ziemi głębokie dziury i zalewa betonem, na którym powstają masywniejsze
od PRL-owskich bloki z wyższymi kondygnacjami. Wokół ciasno, połacie parkingów i małe placyki dla dzieci. Kadr zatrzymuje się na oku kamery przy bramie.
Nie sposób zrozumieć exodusu Polaków na przedmieścia
i do osiedli grodzonych w pierwszych dekadach transformacji bez przyjrzenia się mieszkaniom w blokach, które zaczęto
budować już w okresie międzywojennym, a które po wojnie
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dały schronienie rzeszom Polaków przemieszczających się do
miast. W osiedlach mieszkaniowych powstających od lat 50.
do 80. zamieszkało 12 milionów Polaków. Mieszkanie w PRL
było „towarem” deficytowym, na przydział mieszkaniowy oczekiwało się latami, choć czasami dzięki tak zwanym znajomościom – najczęściej z decydentami komunistycznego systemu,
można było otrzymanie mieszkania przyspieszyć. Wymarzone
lokum znajdowało się najczęściej w szarym bloku z wielkiej
płyty położonym na zaplanowanym modernistycznie osiedlu,
z programem usług publicznych, który podczas realizacji bywał
jednak często redukowany. Obrazem, który ukazywał się pierwszym wprowadzającym się, były szare masywy bloków pośród
rozjeżdżonego ciężarówkami błota, bez chodników, z leżącymi
bezładnie betonowymi kręgami. Ten ikoniczny pejzaż miejski,
powielany w licznych produkcjach serialowych w PRL (Alterna
tywy 4, Czterdziestolatek), stopniowo uzupełniany był o elementy
infrastruktury: pojawiały się przedszkola, szkoły, przychodnie
i tak zwane pawilony usługowe mieszczące sklepy w parterze,
a kluby i biblioteki na piętrze. Sadzono pierwsze drzewa. W domach z betonu lokowali się mieszkańcy z wszystkich warstw
społecznych. We wspomnieniach powraca uczucie stłoczenia
i uciążliwej obecności innych, sąsiedztwo melin sprzedających
bimber i wódkę, często psująca się winda i smród śmieci ze
zsypu. Wszystkie te znajome obrazy pojawiły się w serialu
Alternatywy 4 Stanisława Barei, prawdziwej epickiej panoramie
społeczeństwa lat 80., choć oczywiście nieco podkolorowanej
dla uzyskania efektu komicznego. Filmy zaczynają zresztą zastępować pamięć, gdy materialność PRL-owskich bloków zostaje
zatarta przez modernizacje i dobudowy, a ludzi pamiętających
tę przestrzeń w jej początkach ubywa. Odraza i nostalgia stanowią najczęstszą mieszankę uczuć wobec bloków, przy czym
na emocjonalny stosunek do tego typu budownictwa wpływa
z pewnością wiek, pozycja społeczna, status materialny i przekonania polityczne wypowiadającego dany sąd.
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Mityczne są już dziś historie o powtarzalności i monotonii blokowisk, anonimowości osiedli, pokazywanych na
żartobliwym przykładzie nietrzeźwych obywateli lądujących
w cudzym mieszkaniu, w nieswoim łóżku. Sporym problemem
była też jakość wykonawstwa bloków, z krzywymi ścianami,
nieszczelnymi instalacjami i – przede wszystkim – brakiem
izolacji akustycznej. Mieszkańcom doskwierał niewielki metraż
mieszkań i pokoi, niskie sufity (średnia wysokość pomieszczeń
to około 245–250 centymetrów) potęgujące wrażenie klaustrofobii i stłoczenia. Sztywne, wykonane ściśle według normatywów
wnętrza słabo adaptowały się do zmieniających się potrzeb
rodziny, często wielopokoleniowej. Zmorą były ciasne i ciemne
kuchnie, w których nie sposób było wygodnie ustawić stołu
i krzeseł dla standardowej czteroosobowej rodziny. By wydzielić
dodatkowe intymne przestrzenie wprowadzano meblościanki,
półkotapczany i biurkołóżka, które dawały namiastkę izolacji
dorastającym dzieciom.
Przy wszystkich uciążliwościach życia w „szuflandii” masowa
produkcja mieszkań przez państwo częściowo zabezpieczała
potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa, które po wojnie były
ogromne. Ponadto była ważnym elementem polityki socjalistycznego państwa, uwzględnionym już w Manifeście PKWN,
w którym zapowiedziano „rozładowywanie nędzy mieszkaniowej”, a w dekrecie z 7 września 1944 roku o komisjach mieszkaniowych – przydzielenie każdemu mieszkańcowi „przestrzeni
mieszkalnej”, uzależnionej od jego zawodu, stanu zdrowia oraz
stanu rodzinnego. Nowe mieszkania z początku były głównie
mieszkaniami robotniczymi, powstającym przy zakładach pracy,
a budowanymi przez ZOR – Zakład Osiedli Robotniczych – powołany do życia w 1948 roku. W epoce Gomułki, zwolennika
spółdzielczości, powołano instytucję spółdzielni mieszkaniowych, których członkowie lub „kandydaci na członków” oczekiwali na przydział mieszkania. Gierek, na początku swoich
rządów, w 1970 roku zapowiedział mieszkanie dla każdej rodziny,

1

W 1974 roku powstało Biuro Handlu Zagranicznego „Lokum”, którego oferta

2

D. Jarosz, Mieszkanie się należy… Studium z peerelowskich praktyk społecznych,

była w pierwszym rzędzie skierowana do obcokrajowców.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010.
3

D. Jędruch, Napiętnowani marzeniami – media, krytyka profesjonalna
i gazetowa okresu PRL wobec architektury nowoczesnej, w: Teksty modernizmu.
Antologia polskiej teorii i krytyki modernizmu 1918–1981, t. 2: Eseje, red. D. Jędruch, M. Karpińska, D. Leśniak-Rychlak, Kraków: Instytut Architektury, 2018,
s. 319–342.
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Typizacja, standard i bliskość
Bloki i blokowiska były różne w zależności od czasu i zmie
niającej się rzeczywistości polityczno-gospodarczej, w której
powstały. Lata 50. i 60., czyli okres rządów Gomułki, to czas bloków w większości murowanych z cegły lub pustaków, częściowo
tylko prefabrykowanych, zazwyczaj o 3–5 piętrach, czyli niewielkiej skali. Nierzadko mieszkania były wówczas wyposażane
w parkiety i elementy zabudowy stolarskiej. Epoka Gierka to
okres intensywnej budowy mieszkań wielkopłytowych na obszernych osiedlach, gdzie czteropiętrowe długie bloki uzupełniano wysokimi punktowcami (11–16 pięter). Mieszkania miały
zazwyczaj balkony lub loggie. Systemy otwarte prefabrykacji
WBS, W-70, WK-70 czy szczeciński według katalogu miały wiele
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a w 1974 roku wprowadzona została możliwość nabywania mieszkania na wolnym rynku, głównie za dewizy1. Lata 70. to faktycznie okres prawdziwego budowlanego boomu i rekordowej liczby
ponad 283 tysięcy oddanych w 1978 roku lokali. Obywatele PRL
mieli przekonanie, że „mieszkanie się należy”2, i powinno być
zapewnione bądź przez bezpośredniego pracodawcę, bądź aparat
socjalistycznego państwa w formie spółdzielni. Temat niedoborów lokalowych i polityki budowy mieszkaniowej dominował
w debacie publicznej, politycznej, profesjonalnej – architektonicznej, a także w dyskursie popularnym: filmach, serialach
czy literaturze3.

4

odmian i elementów i w teorii umożliwiały rozmaite kształtowanie bryły, ale faktyczna dostępność poszczególnych „klocków”
powstających w fabrykach domów: stropów, ścian czy ciągów
instalacyjnych, była ograniczona. Dodatkowo projektowanie
jednostek mieszkaniowych zostało zdeterminowane przez ekonomię procesu budowlanego, czyli w praktyce przez wysokość
i promień skrętu dźwigu, co powodowało monotonię układów
pudełek. Lata 80., okres głębokiego kryzysu politycznego po
wprowadzeniu stanu wojennego, to czas ograniczenia aktywności budowlanej krajowych przedsiębiorstw i okrojenia realizowanych budynków do najbardziej koniecznych elementów szkieletu: powstał wówczas najgorzej postrzegany i stygmatyzujący
wcześniejsze realizacje rodzaj budownictwa – wielka płyta bez
balkonów, szare masywy z niekończącymi się rytmami mono
tonnych okien.
Projektowanie mieszkań i życie mieszkańców wyznaczały – w imię sprawności procesu budowy mieszkań – normatyw
i standaryzacja. Architekci byli ściśle ograniczeni – zarówno
liczbą, powierzchnią poszczególnych mieszkań w planowanym
osiedlu i budynku, jak i kubaturą konkretnych pomieszczeń;
zajmowali się wydajną „produkcją projektową” w imię uprzemysłowienia budownictwa mieszkaniowego zadeklarowanego
przez Nikitę Chruszczowa podczas Wszechzwiązkowej Narady
Budowniczych w grudniu 1954 roku. „Wyżywali się” natomiast,
jak mówią w wywiadach, w projektowaniu układów urbanistycznych, zorganizowanych zazwyczaj wokół szkoły, w planowaniu
placów zabaw, z nieodłącznymi sztucznymi górkami do zjeżdżania na sankach4. Rysowali układy budynków wysokich i niższych
zgodnie z zasadami kompozycji urbanistycznej, kontrastując
pasy zabudowy o różnej wysokości czy prostopadłościenne
formy budynków zestawiając z miękkimi układami ciągów
4

Wypowiedź Antoniego Wolańskiego, współautora osiedla Chełm w Gdańsku,
w filmie Bloki, reż. K. Królikowski, 2017.

Na przykład układ urbanistyczny osiedla Mistrzejowice, proj. Witold Cęckie-
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Wypowiedź Aleksandra Franty w filmie Bloki, dz. cyt.

wicz z zespołem.
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komunikacyjnych, ścieżek i zieleni5. Dzieci, „przyszłość socjalistycznego narodu”, stanowiły ważny podmiot projektowania.
Dojście do szkoły, znajdującej się zazwyczaj w centrum założenia,
było najczęściej wytyczone tak, by uczniowie nie musieli pokonywać ruchliwej ulicy. Całościowy projekt socjalistycznego społeczeństwa zakładał też emancypację zawodową kobiet, wspomaganych w procesie wychowywania dzieci przez instytucje
edukacyjne: żłobki i przedszkola, choć powstawały one na osiedlach z dużym opóźnieniem i ciągle były przepełnione. W planowaniu blokowisk minimalizowano ruch samochodowy, a garaże,
które budowano na obrzeżach, nie nadążały za wzrostem liczby
aut posiadanych przez Polaków. Aleksander Franta, współautor
ikonicznego osiedla Tysiąclecia w Katowicach, mówi w filmie Blo
ki Konrada Królikowskiego, że właśnie braków garaży dotyczyła
większość skarg zgłaszanych przez mieszkańców projektantom6.
Warunki produkcji mieszkań w powojennej Polsce w największym stopniu dotykały zwykłych obywateli. Do nowych
bloków wprowadzali się głównie młodzi mieszkańcy, małżeństwa, którym rodziły się kolejne dzieci. Pokolenie dzisiejszych
czterdziesto-, pięćdziesięciolatków pamięta wspólne zabawy
na placach budowy i podwórkach, trzepakach obok śmietnika.
Wiele też zaplanowano przestrzeni wspólnych, miejsc spotkań
mieszkańców: suszarni czy świetlic blokowych. Lepiej lub gorzej
funkcjonowało życie sąsiedzkie, wzajemne pożyczanie sobie
soli i innych środków spożywczych, odwiedziny z okazji imienin, wymiana kartek żywnościowych czy rezerwowanie sobie
miejsca w kolejce w sklepie mięsnym. Pojedynczy blok odzwierciedlał w swej strukturze mieszkańców całe społeczeństwo.
Trwające wiele dekad oczekiwanie na mieszkanie sprawiało, że rzeczywistością Polaków było albo życie w ciasnych
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samodzielnych mieszkaniach, jeśli udało im się je dzięki zapobiegliwości dostać, lub mieszkanie wielopokoleniowe, również
o bardzo szczupłym metrażu, które wywoływało napięcia
wśród członków rodziny lub wzmacniało konflikty. Namacalny
wręcz obraz klaustrofobii i panoptyczności osiedli dają filmy
Krzysztofa Kieślowskiego z serii Dekalog: 1. i Krótki film o miłości,
a także obrazy Marka Koterskiego – Nic śmiesznego czy Życie
wewnętrzne. Widzimy w nich bohaterów uwięzionych w ponurej codzienności, przytłoczonych ciasnotą mieszkań i wind
oraz uciążliwą, ciągłą obecnością sąsiadów, zarówno wizualną,
jak i dźwiękową. Podobny obraz przynosi piosenka Martyny
Jakubowicz o domach z betonu, z motywem podglądającego podmiot autorski sąsiada. Obraz ciągłego poczucia bycia obserwowanym daje Stanisław Barańczak w Tryptyku z betonu, zmęczenia
i śniegu (obecność „szpiega”), używa też przestrzeni blokowej
dla wydobycia ontologicznego wymiaru egzystencji ludzkiej.
Mieszkać kątem u siebie (cztery kąty a
szpieg piąty, sufit, z góry przejrzy moje
sny), we własnych czterech
cienkich ścianach (każda z nich pusta,
a podłoga szósta oddolnie napiętnuje
każdy mój krok), na własnych śmieciach,
do własnej śmierci (masz jamę w betonie,
więc pomyśl o siódmym,
o zgonie,
ósmy cudzie świata, człowieku)7

4

Filmy, szczególnie z lat 80., pokazują rozpadające się związki,
obcość niegdyś bliskich sobie ludzi, tęsknotę za przestrzenią
i innym życiem (symbolizowane przez lunetę okno, stanie
7

S. Barańczak, Mieszkać, w: tegoż, Wiersze zebrane, Kraków: Wydawnictwo a5,
2013, s. 215.
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Cykl filmów dokumentalnych Blok w TVP, reż. T. Knittel, 2018.
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Przewartościowanie
Pod koniec lat 70. i w latach 80. polscy architekci zaczęli krytykować modernistyczny projekt wielkoskalowych założeń
osiedli mieszkaniowych. Już od lat 60. na Zachodzie słychać było
hasła powrotu do miasta (historycznego) – a głosy te były też
słyszane za żelazną kurtyną, bardziej przepuszczalną, niż wskazywałaby jej nazwa. Czytano w oryginale książki Jane Jacobs,
w tym głośne Death and Life of Great American Cities (Śmierć
i życie wielkich miast Ameryki), Pattern language (Język wzorów)
Christophera Alexandra, Complexity and Contradiction in Archi
tecture (Złożoność i sprzeczność w architekturze) Roberta Venturiego czy wydaną w tym okresie w polskim tłumaczeniu przez
Arkady książkę The Language of Post-Modern Architecture (Archi
tektura postmodernistyczna) Charlesa Jencksa.
Międzynarodowe Biennale Architektury w Wenecji w 1980 roku zatytułowane The Presence of the Past (Obecność przeszłości),
kuratorowane przez Paolo Portoghesiego, przyniosło przesłanie
dowartościowania tradycji i historycznej architektury. Proponowany język urbanistyczny obejmował powrót do kamienicy,
kwartału, ulicy, placu. Na wzmożone zainteresowanie tradycyjnym miastem wpłynęła uciążliwość codziennego doświadczania przestrzeni osiedli, a także implikowana przez krytyków
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na balkonie), ale też panoramę społeczeństwa – nienawidzącego sąsiadów, a zarazem budującego – chcąc, nie chcąc – rodzaj
wspólnoty. Można zatem pokusić się o twierdzenie, że zamieszkiwanie w bloku należy do jednego z najpowszechniejszych
doświadczeń egzystencjalnych Polaków urodzonych w miastach
w latach 1950–1980, którego znaczenia nie sposób przecenić.
To doświadczenie formujące, dające obraz przestrzeni i świata
w miniaturze bloku, jest też środowiskiem trudnym, a dla wielu
pozostawiającym traumę8.

architektury modernistycznej degenerująca siła wielkich założeń mieszkaniowych, której dowodem, zdaniem Charlesa Jencksa, miało być zburzenie w 1972 roku osiedla Pruitt-Igoe, miejsca
społecznej deprawacji, spowodowanej jakoby architektoniczną
formą założenia (proj. Minoru Yamasaki)9.
W Polsce całkowite zakwestionowanie modernistycznego
projektu w latach 70. nie było możliwe ze względu na jego znaczenie ideologiczne i symbiozę z dominującym systemem politycznym. Stąd ostrze – skądinąd cenzurowanej – publicystyki
zwróciło się w stronę niedostatków procesów budowy domów
mieszkalnych. Przestrzeń do strukturalnej krytyki pojawiła
się wraz z oceną relacji architektów z władzą, przyniesioną
przez karnawał Solidarności. Wtedy to architekci podjęli się
rozliczenia z własnym udziałem w tworzeniu nieprzyjaznego
środowiska życia. 8 i 9 listopada 1980 roku w Gdańsku zebrała
się Ogólnopolska Narada Architektów, jak ocenia Grzegorz
Piątek „istotniejsza ideowo od tej z 1956 roku, na której branża
dokonała rozliczenia z socrealizmem”10. W kończącej naradę
deklaracji architekci uderzyli się w pierś i wzięli współodpowiedzialność za błędy polityki mieszkaniowej „w tym stopniu,
w jakim służyli nie społeczeństwu, ale władzy w realizacji
jej polityki”11.
Po wprowadzeniu stanu wojennego i w czasie kryzysu politycznego lat 80. środowisko architektoniczne podtrzymało
krytyczny ogląd masowego budownictwa, wspomagany przez
idee postmodernistyczne, asymilowane choćby przez publikacje
tłumaczeń książek Charlesa Jencksa, a także przez aktywność
pisarską Czesława Bieleckiego czy Wojciecha Kosińskiego.
U progu transformacji, w 1988 roku w stanowisku na temat
4

9

C. Jencks, Architektura postmodernistyczna, przeł. B. Gadomska, posł. W. Kosiński, Warszawa: Arkady, 1987, s. 9.

10 G. Piątek, Bardzo długa transformacja, „Autoportret” 2016, nr 3, s. 38.
11

„Architektura” 1980, nr 5, s. 2.

Informacje zgromadzone przez członków stowarzyszenia Architastrofalnym stanie budowy miast i budowy mieszkań. Nic nie
wskazuje na możliwość istotnych zmian na lepsze w najbliższej
przyszłości12.

Dalej architekci wskazują na to, że mieszkań w 1988 roku powstaje tylko tyle, co ćwierć wieku temu, czyli w czasach Gomułki.
Piszą o mechanizmach i grupach zainteresowanych podtrzymaniem istniejącej polityki mieszkaniowej i wskazują na najważniejsze bolączki: brak uzbrojonych przygotowanych pod budowy
terenów, brak kompetentnych wykonawców („niedobór potencjału wykonawczego”), niedobory materiałów i „nierytmiczne
zaopatrzenie placów budowy”. Wspominają o tym, że w rezultacie wymienionych problemów „statystyczny okres oczekiwania
na mieszkanie wzrósł dziś do 30–50 lat [sic] i stale się wydłuża”13.
Tekst zamyka wskazanie na potrzeby systemowych zmian i deklaracja udziału środowiska w polityce rozwiązywania problemów mieszkaniowych.
Janusz Korzeń, redaktor odpowiedzialny za wydanie przywoływanego numeru „Architektury”, pisze o „rządowym programie działań doraźnych i kierunkowych, zmierzających do
intensyfikacji budownictwa mieszkaniowego”, zastanawiając się,
czy odpowiada on faktycznym potrzebom. Krytykuje koncentrowanie się wyłącznie na usuwaniu problemów biurokratycznych
i brak zapisów dotyczących jakości powstającego budownictwa14.
Redakcja publikuje również tekst Jakuba Wujka, znanego
12 „Architektura” 1988, nr 3, s. 12.
13

Tamże.

14 J. Korzeń, tamże, s. 13.
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tektów Polskich w pracowniach projektowych świadczą o ka-
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mieszkalnictwa dołączonym do uchwały zgromadzenia walnego
SARP czytamy:

4
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z książki rozliczającej się z modernizmem Mity i utopie archi
tektury w XX wieku, który podsumowuje system produkcji
mieszkań:
Zdominowanie projektowania przez przedsiębiorstwa budowlane, bez żadnej kontroli ze strony społeczeństwa, zaowocowało
energochłonnymi technologiami, których konsekwencje ponosimy obecnie i ponosić będziemy jeszcze długo – wadliwymi
rozwiązaniami technologicznymi, marnotrawstwem terenów
uzbrojonych, a także zdewastowanym krajobrazem kulturowym.
Następuje równoległa koncentracja organizacji inwestorskich
raz pod szyldem państwowym, innym razem spółdzielczym.
Inwestorem wielkich zespołów mieszkaniowych coraz częściej
staje się spółdzielczość mieszkaniowa, tworząca w tym czasie
ogromny aparat inwestorski15.

Wujek pisze również o problemach placów budowy:
Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których w ramach adaptacji projektu typowego zmienia mu się konstrukcję. przeprojektowuje funkcję, wyrównuje spychaczami hektary terenów. Nie
powinniśmy zapominać, iż takie podejście do projektowania
doprowadza do konieczności stosowania na tym samym placu
budowy przypadkowych architektonicznie obiektów, różnych
technologii i rozwiązań przestrzennych, a także powoduje niepowetowane straty w kulturowym środowisku kraju16.

4

Klasy w bloku
W latach 80. niedobór dotknął także wnętrza mieszkań, meblowano je tym, co „rzucono” do sklepów. Podstawową bolączką
było jednak pierwotne ograniczenie normatywem. Przeciętne
15 J. Wujek, Architektura mieszkaniowa, „Architektura” 1988, nr 3, s. 14.
16

Tamże.

mieszkania nie zaspokajają potrzeb zarówno pod względem
wielkości, bowiem nie mieści się w nich standardowy program
wyposażenia (zamrażarki, pralki automatyczne, sprzęt stereo
itp.), jak i nie przystają do potrzeb w sensie jakościowym, nie
uwzględniają bowiem sposobów życia charakterystycznych dla
różnych grup społecznych i typów rodzin. To ostatnie stwierdzenie nie jest już truizmem, bowiem świadomość różnorodności
tych potrzeb nie jest wcale powszechna17.

Sztywność i bezduszność układów siłą rzeczy była jednak maskowana przez mieszkańców, którzy w stanie wojennym i kolejnych latach wycofali się w prywatność. Umeblowanie mieszkań
było wyzwaniem dla ich zapobiegliwości i kreatywności.
Analiza wnętrz mieszkalnych we współczesnej Polsce dostarcza fascynującego materiału dowodowego na to, jak działają te
mechanizmy obronne, a więc jakimi sposobami – mieszkańcy
starają się odcisnąć na otaczającej ich przestrzeni czy kubaturze
swoje własne piętno, oswoić tę przestrzeń, ocieplić ją, zindywidualizować. Spotykamy w mieszkaniach wznoszonych z wielkiej
17 K. Trautsolt-Kleyff, Portret Polaka we wnętrzu, „Architektura” 1988, nr 3, s. 63.
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mieszkanie w bloku składało się: z kuchni roboczej lub z niepełnym miejscem do jedzenia (6–9 m2), często zbyt wąskiej
w proporcjach – przezywanej tramwajem, pokoju dziennego
(18–22 m2), w którym z konieczności przy tak zwanym przepisowym zasiedleniu spali rodzice, i z jednego do trzech mniejszych
pokoi – sypialni dziecięcych (8–14 m2). Dane te podaje Krystyna
Trautsolt-Kleyff, która opublikowała w numerze „Architektury”
z marca 1988 roku tekst zatytułowany Portret Polaka we wnętrzu.
Wzorce kulturowe a projektowanie mieszkań. Diagnoza projektantki i redaktorki była miażdżąca:

płyty – kominki, kolumny, stiuki, oranżerie, altany, artystyczne
mansardy, drewnianą więźbę dachową – a wszystko po to, aby
w standardowym, betonowym bloku stworzyć nastrój poddasza,
strychu lub wiejskiej chaty. Drewniane boazerie, belki pod sufitem, fajans, mosiężne moździerze i patelnie, wiązki ziół, czosnku
i cebuli – to najczęściej stosowane sposoby ocieplania i oswajania
betonu; odwołują się do archetypu mieszkania wiejskiego, chaty
lub dworku, który wciąż w naszym społeczeństwie żyje18.

4

Cały wysiłek, który odnosił mieszkańców do zakorzenionych
wzorów, był również, zdaniem Trautsolt-Kleyff, elementem dystynktywnym klasowo. Autorka analizując wiele wnętrz urządzonych przez mieszkańców bloków, stanowiących zbieraninę
mebli dostępnych w różnym czasie, dostrzega – nie zawsze świadome – próby określenia przynależności społecznej. W zależności od statusu ich mieszkańców wyróżnia ona następujące
typy mieszkań: robotnicze (wzór odświętny), klasy średniej
(wzór naśladowczy) i inteligenckie (wzór funkcjonalny). Charakterystyka tych dystynkcji dosłownie w przededniu przemian
polityczno-gospodarczych daje wgląd w stratyfikację społeczną
pozornie egalitarnego społeczeństwa. Analiza Trautsolt-Kleyff
jest symptomatyczna dla refleksji postmodernistycznej, gdy
autorka wskazuje, że obok dotychczasowych komponentów
projektowych – programu funkcjonalnego i struktury rodziny –
należy brać pod uwagę czynniki społeczno-kulturowe: pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód,
styl życia, aspiracje. Dlatego najważniejszy podział – zdaniem
Trautsolt-Kleyff – przebiega niewidocznie w przestrzeni, a jest
nim podział na model tradycyjny – robotniczy, wywodzący się
z zamieszkiwania wiejskiego, i model nazwany przez autorkę
wzorem naśladowczym, właściwym dla klasy średniej. Ten
pierwszy zasadniczo odzwierciedla zamieszkiwanie znane
18

Tamże, s. 68.
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z życia wiejskiego – z rolą kuchni, jako czarnej izby (którą zbyt
małe pomieszczenia kuchenne w blokach odgrywały raczej
bez powodzenia) i dużego pokoju jako białej, odświętnej izby,
z właściwym jej charakterem: świętymi obrazami i makatami
nad łóżkiem. W tym modelu członkowie rodziny mają mniejszą potrzebę indywidualnych przestrzeni i wybierają bycie
razem, często w obrębie trzypokoleniowej rodziny. Model klasy
średniej odwzorowuje z kolei w przestrzeni jej aspiracje, konieczność pokazania zamożności i realizację potrzeb konsumpcyjnych: „urządzenie mieszkania nie jest odbiciem stylu życia
rodziny – jest jej wizytówką wobec otoczenia”19. Ostatnim wreszcie i najmniej rozpowszechnionym wzorem, z którym autorka
tekstu sympatyzuje, jest wzór funkcjonalny, wybierany przez
inteligencję. Charakteryzuje się on dużą potrzebą indywidualnych przestrzeni izolacji dla wyemancypowanych jednostek,
wyraźnym wydzieleniem stref funkcjonalnych i świadomym
wyborem konwencji urządzenia wnętrza.
Sposób realizacji aspiracji mieszkaniowych poszczególnych
klas za chwilę ulegnie dramatycznej zmianie, a klasa średnia i inteligencja rozpoczną proces opuszczania unifikujących osiedli.
Konotacje doświadczenia „życia w bloku” są dziś bardzo
różne, w dużej mierze zależą od późniejszych losów mieszkańców, ogólnej oceny dorobku PRL i utożsamiania bloków z opresyjnym systemem, ale też tęsknoty za siecią więzi społecznych
i przestrzenią wspólnych zabaw dzieci. Ten złożony konglomerat
emocji, wspomnień i statusowych aspiracji na początku transformacji ustrojowej był bardziej jednoznaczny i jednorodny.
Bloki były oceniane jako złe miejsca do mieszkania, odzierające
człowieka z prywatności i alienujące, narażające na uciążliwą
obecność sąsiadów, często klasowo obcych. Jako takie, należało je
porzucić na rzecz mieszkania, które miało reprezentować nowe
wartości artykułowane przez Polaków w okresie kapitalizmu.

Widać to również w transformacyjnych obrazach filmowych,
w których dotychczasowe inteligenckie elity angażują się działalność wolnorynkową, przeprowadzając się równocześnie
do domów jednorodzinnych wolnostojących lub w zabudowie
szeregowej powstających na obrzeżach miast (filmy: Ile waży koń
trojański? czy Trzy kolory: Biały). Bloki pozostawiają za sobą jako
przestrzeń opresji, panoptyczną, pełną kontrolujących spojrzeń,
wzajemnej i systemowej inwigilacji. W narracji lat 90. do dziś
replikowanej przez starsze pokolenie, a także celowo podtrzymywanej przez deweloperów, w blokach pozostali ci, którym się nie
udało, ludzie pasywni i niezaradni.

4

Koniec wielkiej płyty?
Jednocześnie jednak mieszkania w blokach nie opustoszały
i nadal stanowią znaczący zasób, którego wartość, pomimo wieszczenia – także przez architektów i inżynierów na profesjonalnych portalach i w popularnych mediach – końca wielkiej płyty,
nie spada, a jakość przestrzeni „między budynkami” sprawia, że
dziś mieszkanie w bloku zostało pozbawione dotychczasowej
stygmatyzacji. Najważniejsza zmiana, która nastąpiła po 1989 roku, to zmiana własności, czyli przekazanie 3 milionów mieszkań,
w tym spółdzielczych i zakładowych, w ręce mieszkańców, oznaczała możliwość wykupu za niewielki procent na własność zamieszkiwanego lokalu (o ile nie podlegał on roszczeniom). W tej
wielkiej loterii, część osób zyskała mieszkania w świetnych lokalizacjach w dużych miastach, które mogły być i były z zyskiem
wynajmowane lub sprzedawane, a za uzyskane pieniądze, w połączeniu z kredytem, ludzie w średnim wieku często decydowali się
na kupno lub budowę domu jednorodzinnego. Pozostali, nieposiadający wymaganego kapitału lub mieszkający w mniejszych ośrodkach, zostali po stronie, która na powszechnej prywatyzacji straciła. Proces ten przetasował strukturę społeczną osiedli i bloków.
Przyjrzyjmy się teraz temu, co wydarzyło się w sferze materialnej z blokami. Podstawową wadą bloków była ich kiepska

21 http://pospoliteruszenie.com/ https://natemat.pl/81013,niesmiertelna-pasteloza-czyli-dlaczego-polskie-bloki-maja-tak-okropne-kolory [dostęp: 15.10.2018].
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20 F. Springer, Wanna z kolumnadą, Wołowiec: Czarne, 2013.
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energooszczędność powodowana przemarzaniem styków płyt,
brakiem ocieplenia i nieszczelnymi oknami. Radząc sobie z tymi
mankamentami za pomocą termomodernizacji (polegającej na
pokryciu powierzchni elewacji styropianem) można było pozbyć
się znienawidzonej szarości betonowych płyt i urozmaicić wygląd budynków mieszkalnych. Kolorystykę dobierali najczęściej
autorzy projektu termomodernizacji, projektanci pozyskiwani
w drodze przetargu (choć zdarzało się, według anegdoty przytaczanej przez Filipa Springera, że i sekretarka prezesa spół
dzielni20). Na blokach pojawiły się zatem jaskrawe pomarańcze,
róże, żółcie i zielenie, niejednokrotnie wzbogacone o twórczość
paramalarską – tęcze, słońca, elementy krajobrazu. Pierwowzorem dla takiego rozkwitu barw miała być transformacyjna kolorystyka warszawskiego hotelu Sobieski, choć niektórzy wskazują
także na fioletowo-zielony Solpol, czyli dom towarowy zaprojektowany przez Wojciecha Jarząbka w ścisłym centrum Wrocławia.
Wybierany do termomodernizacji najtańszy styropian pokryty
sztucznymi akrylowymi tynkami, oznaczał brak wentylacji budynków i wyrastającą zwłaszcza na północnych ścianach bloków
zieloną pleśń.
Zjawisko to doczekało się miana pastelozy (celowo skojarzonej z chorobą) i było szeroko dyskutowane w mediach jako jeden
z przejawów tak zwanego chaosu przestrzennego. Szczególnie
w ostatniej dekadzie mieliśmy wysyp artykułów piętnujących to
zjawisko w imię obrony formy bloków, retoryki zawstydzającej
obywateli pozbawionych dobrego gustu, względnie promowania
subtelnych termomodernizacji na portalach zawodowych (działalność Ultra Architects z Poznania)21. Sposób konstruowania argumentów w walce z pastelozą to zapewne temat dla odrębnych
socjologicznych analiz, tutaj zauważmy zaangażowanie w debatę
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nie tylko dziennikarzy (Piotr Sarzyński – Wrzask w przestrzeni;
Filip Spriner – Wanna z kolumnadą), ale też poruszenie wśród
raperów, czyli muzyków, których twórczość wywodzi się z bloków. Raper Luc zainicjował stronę internetową Pospoliteruszenie.com, ruch piętnujący kolorystyczne rozpasanie po termomodernizacji, na której pisał:
O gustach się nie dyskutuje, ale o infekcji bezguścia i zapaleniu
krajowej szpetoty dysputę czas rozpocząć. Ze swym pokręconym stylem twórczym nie uważam się za autorytet estetyczny.
Nie chcę więc nic narzucać, a jedynie zaprosić Was do debaty
i poszukiwania kuracji dla elewacyjnej infekcji i pstrokatego
chaosu naszych miast w ogóle22.

4

Sporo mówiło się też o drewnianych oknach, często nieszczelnych, o podwójnych szybach, wymagających rozkręcania
konstrukcji okiennych podczas mycia. W okresie transformacji
Polska, jako typowy kraj półperyferyjny, stała się miejscem
powszechnego zbytu produktów, które w krajach zachodnich
straciły już popyt – takim były okna z PCV, charakteryzujące się
wprawdzie lepszym niż drewniane współczynnikiem przenikalności ciepła i mniejszym paczeniem, za to wpisanym w materiał
żółknięciem, niemożnością ich renowacji, a także zbytnią szczelnością, powodującą wraz z pokrywającym elewacje styropianem
zagrzybienie mieszkań. Masowa wymiana okien, początkowo
nieskoordynowana w obrębie poszczególnych budynków, zmieniła jednolity wyraz bloków: z rytmów stolarki, gry kompozycji:
okien, drzwi balkonowych i lufcików zostawały pojedyncze
okazy, reszta prezentowała swobodną interpretację dotychczasowych podziałów w plastiku. Kolejnym elementem infrastruktury
stopniowo zmienianym przez spółdzielnie mieszkaniowe były
klatki schodowe, których remont koordynowano ze stopniową
22 http://pospoliteruszenie.com/ [dostęp: 15.10.2018].
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Modernizacja i koloryzacja
Duch modernizacji wkraczał również do mieszkań. W latach 90. mieszkańcy, którzy posiadali pewien kapitał finansowy,
w pierwszej kolejności decydowali się na remont łazienki – wymieniali kafelki na flizy o charakterystycznym marmurowym
deseniu, często w ciemnej, czarnej lub brązowej, rzadziej jasnoróżowej tonacji. Stare umywalki i miski toaletowe zastępowano
nowszą ceramiką sanitarną, wprowadzając we wnętrza meble
z chromowanymi elementami czy półokrągłe lustra, zgodne
z duchem postmodernizmu. Kolejnym pomieszczeniem, w którym następowała zmiana, była kuchnia. Wymieniano proste
fronty szafek, lub całe obudowy, na meble z drewnianymi lub
pokrytymi imitacją drewna frontami, z charakterystycznymi płycinami i obłymi żłobieniami, które nadawały wnętrzu
wyraz rustykalny i historyczny jednocześnie. Lampy z lat 70.
zastępowano żyrandolami łączącymi drewno i szkło, względnie
chromowaną stal z kolorowymi szybkami. Krzesła również zmieniły się ze zwykłych taboretów w masywniejsze, z toczonymi
nogami i wyściełanymi skajem obiciami. W kuchni zadomowiła
się już w późnych latach 80. mikrofalówka, modyfikując sposób
przyrządzania posiłków w polskich domach. Lodówki masowo
wymieniano na większe, gazowe kuchenki częściowo zastępowano elektrycznymi, modyfikując pierwotne układy pomieszczeń.
W dużych pokojach, które zaczęto nazywać salonami, miejsce
wersalki zajęła masywna kanapa pokryta dającą wrażenie prestiżu imitacją skóry. Ława i kapy z Cepelii stopniowo opuszczały
paradną tradycyjną białą izbę. Wykładziny bywały zamieniane
na parkiety lub podłogi z laminowanych paneli, w kuchni kładziono nowe flizy na ścianach i podłodze. Do mieszkań w blokach
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wymianą przestarzałych instalacyjnie ciągów kanalizacyjnych.
Malowane olejne lamperie zastąpiły finezyjne dekoracyjne tynki
natryskowe, lastrykowe lub betonowe schody zaczęto pokrywać
płytkami ceramicznymi.

wstawiano meble z Ikei (pierwszy sklep Start Shop Ikea w Warszawie na Ursynowie przy ulicy Grażyny Bacewicz otwarto
w 1991 roku)23, szczególnie wielofunkcyjne sofy, często zbyt duże
do ciasnych mieszkań. Najczęściej jednak kupowano tam dodatki,
symbole zachodniej Skandynawii. W obrębie układu mieszkań
decydowano się na zmiany sztywnych planów poprzez wybicie
otworów (nawet w obrębie wielkiej płyty) lub całkowite usunięcie ścian działowych między kuchnią a pokojem. W ten sposób
powstawały odpowiedniki widocznych w katalogach szwedzkiej firmy swobodnie zaaranżowanych living roomów, w których
gotowało się, jadło i odpoczywało. Na taką przebudowę decydowali się najczęściej ludzie młodzi, którzy dziedziczyli mieszkanie
po babci lub kupowali na rynku wtórnym na kredyt ze środków
zapobiegliwych rodziców czy pieniędzy zarobionych za granicą. Zmiana taka była też możliwa dzięki modyfikacji nawyków
żywieniowych Polaków – powszechna w PRL kapusta przestała
dominować w posttransformacyjnej kuchni. Drewniana ocieplająca wnętrza przedpokojów boazeria ustępowała miejsca żywym
kolorom ścian wprost zaczerpniętym z rodzimych seriali – Kla
nu, Złotopolskich czy M jak miłość. Ściany były malowane na
żółto, zielono, fioletowo, pomarańczowo czy czerwono, czasami
uzupełniane dekoracyjnym kawałkiem tapety. Wiele mieszkań
w blokach zmieniło się w lokale na wynajem, w ośrodkach akademickich zamieszkiwanych przez studentów.
W jednym z projektów Mileny Banaszewskiej, artystki, która
zasłynęła cyklem fotografii Rycerze (dokumentującym kibiców
z Bydgoszczy w ich pokojach), znajdziemy przegląd materialnych przemian, które nastąpiły w gdańskim Falowcu. Artystka
odwiedziła większość mieszkań w najdłuższym bloku w Polsce,
sfotografowała ich lokatorów, a także zebrała głosy na temat ich
4
23 M. Rosińska, Raczej dla zamożnych niż mądrych. Ikea i początek lat dziewięć
dziesiątych, w: Polskie Las Vegas i szwagier z Corelem. Architektura, moda i pro
jektowanie wobec transformacji systemowej w Polsce, red. L. Klein, Warszawa:
Fundacja Kultura Miejsca, 2017.

Bloki

24 Wypowiedź Teresy Czepiec w filmie Bloki, dz. cyt.
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lokum i budynku. Widzimy ludzi we wnętrzach w większości zagraconych, z masą kap, narzut i poduszek. Młodsi wybierają styl
Ikei, ale meble z tańszych sklepów, wykonane z MDF-u, pokryte
drewnianą okleiną zestawione z błyskiem chromowanej – konotującej nowocześnie – stali w krzesłach czy uchwytach mebli.
U starszych królują duże beżowo-brązowe sofy i fotele o obłych
kształtach, a także zegary skórzane i dywany w takież beżowo-brązowe wzory. Ważne miejsce każdego dużego pokoju zajmuje
telewizor, najczęściej „aktualizowany” domowy sprzęt, zazwyczaj z płaskim ekranem na wolno stojącej szafce lub wiszący na
ścianie. W latach 90. szafkę uzupełniał zestaw VHS z półką na kasety wideo. W sypialniach, przedpokojach i pokojach dzieci szafy
lub wieszaki zastąpiono wbudowanymi szafami typu Komandor
z przesuwnymi drzwiami, często lustrzanymi. Szafy wnękowe
nadają wnętrzom – jak głoszą reklamy – nowoczesnego charakteru, ale nadal w wielu mieszkaniach widoczna jest ludowość
w toczonych meblach drewnianych, z solidnego litego drewna,
najczęściej stołach. W projekcie Banaszewskiej codzienne urządzenie bloków nie jest ważne, projekt przepełnia rodzaj czułego
spojrzenia na ludzką różnorodność, codzienność (większość
osób jest fotografowanych w kapciach) i połączenie osobowości
mieszkańców z wnętrzem. Podobny obraz daje film dokumentalny Teresy Czepiec Superjednostka z 2014 roku, w którym autorka
pokazuje całą maszynerię bloku, lecz przede wszystkim ujmuje
mieszkalną jednostkę zaprojektowaną przez Mieczysława Króla
jako – jak mówi – wielkie pudło na emocje24. Widać fascynację
wielką skalą budynku, jego złożonością i akustyką, a także dziwactwami ludzi go zamieszkujących.
Mieszkańcy coraz bardziej strzegą swojej prywatności: lata 80. i 90. to okres stopniowego zanikania zasłon i firanek, lub
modyfikacji ich funkcji do czysto dekoracyjnej; pojawiają się
natomiast aluminiowe żaluzje, które zresztą często się zacinają

4

i psują, zastępowane potem przez opuszczane, szczelnie zasłaniające okna rolety. Pojawia się obsesja bezpieczeństwa: masowo
wymienia się drzwi na tak zwane antywłamaniowe – montując
nowe ościeżnice. Charakterystyczny dla klatek polskich bloków
w pierwszej dekadzie XXI wieku jest widok nowych drzwi osadzonych i otynkowanych, wokół których pozostaje szara masa
tynku, gdyż wymiany drzwi rzadko bywały przez administratorów lub spółdzielnie koordynowane z terminami remontów i malowań. Bezpieczne masywne wielowarstwowe skrzydła drzwiowe wygłuszają dźwięki, więc głównym kanałem akustycznym
stają się łazienki i toalety. Nowe wspólnoty i stare spółdzielnie
starają się modernizować starzejącą się infrastrukturę: w wielu
likwiduje się zsypy, wymienia zacinające się dwudrzwiowe windy i niesprawne instalacje kanalizacyjne.
Podstawowym problemem mieszkaniowym stają się koszty ogrzewania. Dzięki termoizolacji i szczelniejszym oknom
pojawiają się możliwości oszczędzania, a na kaloryferach, też
często wymienianych na nowe, instaluje się podzielniki ciepła.
Administratorzy likwidują większe przeszklenia na klatkach
schodowych i wymieniają drzwi wejściowe do budynków, montując coraz to nowsze domofony, z których stopniowo znikają
nazwiska, a pojawiają się numery lokali. Wobec większej mobilności mieszkańców bloków, a także rosnącego rynku wynajmu
dotychczasowe stałe, znajome sąsiedztwo należy do przeszłości.
W wielu miejscach instaluje się kamery telewizji przemysłowej, montuje ogrodzenia wokół budynków, ustawia szlabany
i zakazy wjazdu. Ten ostatni proces wynika też z lawinowo
rosnącej liczby samochodów na osiedlach i toczonej bezustannie batalii o miejsca parkingowe. Wygradza się place zabaw,
czasami uniemożliwiając dostęp dzieciom z innych osiedli,
lub je likwiduje ze względu na zmiany demograficzne wspólnot
mieszkaniowych, które coraz bardziej się starzeją. Upływ czasu
widać na przyblokowych śmietnikach, na których co jakiś czas
ląduje całe ludzkie życie, zawartość mieszkania zmarłej osoby:
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meble, książki, muszla klozetowa, zdarta boazeria rzucona bezładnie na chodnik.
Znaczące przemiany zachodzą także w urbanistyce osiedli.
Tereny blokowisk w dużych miastach znajdują się obecnie w pożądanych lokalizacjach, z dostępem do komunikacji miejskiej,
gdzie „istnieje duża presja inwestycyjna”, jak to się eufemistycznie określa w publicystyce. Wskutek często nieprzejrzystych procesów i przekształceń, spółdzielnie pozbywają się fragmentów
otrzymanych od państwa działek, na których powstają przeskalowane nowe bloki, nazywane w ostatnich dekadach apartamentowcami. Wciskane między istniejącą zabudowę, aby zapewnić
jak najwyższy zysk inwestorom, osiągają wysokość najwyższego
z sąsiadujących z działką bloków, nawet jeśli nieopodal znajduje się znacznie niższa zabudowa. Nowi mieszkańcy częstą
podkreślają swoją statusową odrębność poprzez wprowadzenie
ogrodzeń wokół posesji i szlabanów gwarantujących im miejsca
parkingowe. Płoty te nierzadko przecinają dotychczas ogólnodostępne ciągi piesze, a nawet powodują wtórne wygrodzenia
samych bloków w obrębie mniejszych wspólnot.
Od lat 70. liczba aut w Polsce wciąż rośnie, zapoczątkowana
popularnością Gierkowskiego małego fiata, który umożliwiał
realizowanie nowych sposobów spędzania czasu wolnego.
Po 1989 roku samochód stał się wyraźnym symbolem wolności
i mobilności, zgodnie z neoliberalnym modelem rozwoju. Starsze
osiedla, planowane i realizowane według logiki podporządkowującej ich funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i pieszej, nie
były w stanie pomieścić tak dużej liczby samochodów. Trawniki,
skwery i chodniki zamieniły się w dzikie parkingi. Rozjeżdżone
łąki, wielkie klepiska i żwirowe pustynie otaczają bloki, odzwierciedlając chaotyczną aktywność parkingową mieszkańców.
Ponieważ deweloperzy przeważnie przyjmują niskie wskaźniki
miejsc parkingowych swoich inwestycji, a prawo budowlane
i plany miejscowe nie określają odpowiednio wyjściowych
parametrów zabudowy, nowi mieszkańcy apartamentowców
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budowanych na dotychczasowych terenach zielonych również
parkują swoje samochody wokół osiedla.
Przygotowując na wystawę Wreszcie we własnym domu
w 2016 roku pracę Atlas powszechnych patologii (wraz z Kacprem
Kępińskim i Danielem Gutowskim), swego rodzaju rejestr urba
nistycznych przewinień okresu transformacji, obok dogęszczania, piętnowaliśmy zabudowę terenów zielonych, niezabezpieczonych odpowiednimi zapisami planów zagospodarowania.
Deweloperzy, którzy reklamują swoje osiedle jako parkowe, mają
przeważnie na myśli osiedle w miejscu parku, który pod tę budowę został zniszczony. Wycinka drzew i zabudowywanie korytarzy napowietrzających miasta to rezultaty takich inwestycji
i konsekwencje urzędniczej niemożności lub korupcji, ale przede wszystkim porzucenia kategorii dobra wspólnego w publicznym dyskursie.
Blokom w transformacji towarzyszyła narracja przewidywania ich rychłej śmierci technicznej i niechybnej degradacji
społecznej. W wywiadach architekci powtarzali o krótkim terminie przydatności wielkiej płyty i zbliżającej się konieczności
rozbiórki wielkich osiedli25. W Niemczech Wschodnich wobec
depopulacji przygranicznych landów wiele osiedli zburzono lub
zdjęto z bloków kilka wyższych pięter. Z części zdemontowanych
prefabrykowanych płyt wybudowano domy jednorodzinne
(na przykład dom w Wusterwitz widniejący na okładce książki
holenderskiego architekta Reiniera de Graafa Four Walls and
a Roof 26). Bloki wielkopłytowe były eliminowane już w latach 70.
i 80. – wysadzano je w powietrze w Wielkiej Brytanii, nieco
później w Niemczech czy Francji. De Graaf twierdzi, że proces
25 https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,150427,19921550,architekci4

-z-pracowni-jems-od-2030-r-wielka-plyta-zacznie.html?disableRedirects=
true [dostęp: 15.10.2018].
26 R. de Graaf, Four Walls and a Roof. The Complex Nature of a Simple Profession,
Harvard: Harvard Univeristy Press, 2017. Wydanie polskie przygotowuje
Instytut Architektury.

niszczenia i wyburzania osiedli po zachodniej stronie dawnej
żelaznej kurtyny jest podprogowym wyrazem chęci usunięcia
śladów państwa opiekuńczego z rzeczywistości neoliberalizmu:
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Pomimo wysokiej stopy ubóstwa i bezdomności, duże osiedla
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mieszkaniowe są rozbierane z jeszcze większą determinacją.
Być może teoria Piketty’ego, obalenie mitu XX wieku, znajduje
konkretny dowód w metodycznym usuwaniu fizycznej substancji tej architektury27.

Podobne działania, z pewnością motywowane ideologicznie,
podjęto też w Rosji: Władimir Putin w 2016 roku zapowiedział
wielką mieszkaniową rewolucję, a w 2017 na jego polityczne
zamówienie mer Moskwy przedstawił plan wyburzeń tak zwanych chruszczowek, czyli pięciopiętrowych bloków z prefabrykatów i cegły, w których w samej Moskwie mieszka 2 miliony ludzi.
Reforma mieszkaniowa Putina spotkała się jednak z dużym oporem społecznym i zarzutami, że prezydent Rosji sprzyja deweloperom i chce uwolnić działki pod bardziej intratne inwestycje.
Bloki to my
Dyskusja o fiasku projektu modernistycznego czy tęsknota
za PRL nie powinny przesłonić namysłu nad współcześnie powstającą zabudową. Coraz bardziej oczywiste jest to, że wbrew
manipulacjom dokonywanym w języku przez speców od marketingu, dzisiejsze apartamentowce to też bloki. Większa powierzchnia indywidualna mieszkań i wysokość kondygnacji,
jak również estetyczne triki stosowane przez deweloperów na
elewacji nie rekompensują niedoborów przestrzeni zewnętrznej
i przestrzeni wspólnej, o czym więcej piszę w rozdziale dotyczącym osiedli grodzonych. Jednocześnie, jak wspomniałam,
27 R. de Graaf, Architektura jako narzędzie kapitału, „Autoportret” 2015, nr 3,
s. 90.
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po latach 90., gdy w blokach pozostawali mniej zamożni i starsi
mieszkańcy, następuje okres rehabilitacji PRL-owskich osiedli.
Choć agenci nieruchomości przekonują, że o wyborze mieszkania w bloku decyduje głównie kryterium ceny (w którą nie
jest włączane kosztowne miejsce parkingowe) i podkreślają,
że mieszkania na osiedlach kupują młodzi ludzie, którzy dorobiwszy się, uciekają do bardziej prestiżowych apartamentowców,
to jednak widać, że bliskość miejskiej infrastruktury zaczyna
być coraz bardziej doceniana. Bloki przyciągają – jak to określił
socjolog Marek Krajewski – umiastowieniem.
Osiedla tworzą wyraziste i zunifikowane zespoły w krajobrazie polskich większych i mniejszych miast, a po modernizacjach,
może wątpliwych estetycznie, dają jednak dobre miejsce do
życia dla swoich mieszkańców, nadal dość różnorodnych klasowo. W 2018 roku Instytut Techniki Budowlanej przeprowadził
badania techniczne wielkiej płyty i zdiagnozował problemy
w jej użytkowaniu. W Polsce stoi ponad 60 tysięcy tego rodzaju
bloków. Pomimo pewnej niedokładności połączeń poszczególnych płyt, konstrukcje budynków są w ogromnej większości
stabilne, kotwy nie ulegają korozji, ponieważ są odizolowane
przez warstwy docieplenia. Okazało się, że pręty zbrojące beton
są w dobrym stanie, i wygląda na to, że budynki są bezpieczne
i mogą służyć swoim mieszkańcom przez kolejne pół wieku.
Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia wymiany instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą, instalacji wodnej, która
pokrywa się kamieniem, i stopniowe wyprowadzenie z bloków
gazu poprzez usuwanie piecyków i ogrzewanie systemami miejskiej sieci ciepłowniczej. Wszystkie te problemy mogą zostać
rozwiązane kompleksowym programem modernizacji, który
powinien powstać w skali kraju.
W kontekście kryzysu klimatycznego burzenie mieszkań,
szczególnie tak trwałych jak wielkopłytowe, byłoby czystym
marnotrawstwem. Osiedla mieszkaniowe mają co najmniej jedną niewątpliwą przewagę nad nowym budownictwem: drzewa.

158 ———  159
Bloki

Wysoka zieleń otaczająca bloki jest w kontekście drastycznego
ocieplenia klimatu zaletą nie do przecenienia. Z pewnością procesy demograficzne i społeczne zachodzące w blokach mają swoją nieuchronną dynamikę. Na osiedlach w relacjach społecznych
widać rozróżnienie na „właścicieli” i „wynajmujących”, pomiędzy
którymi pojawiają się napięcia. Posiadacze mieszkań własnościowych mają głos na zebraniach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Najemcy są go siłą rzeczy pozbawieni i z reguły nie zakorzeniają się w zamieszkiwanej przestrzeni, ograniczając związki
z innymi mieszkańcami. Starsi mieszkańcy potrzebują raczej
niewielkich mieszkań, dla młodych małżeństw często blokowy
metraż jest niewystarczający przy obecnym stylu życia. Ostatnio
przyznano międzynarodowe nagrody architektoniczne pracowniom NL Architects (2017) i Lacaton Vassal (2019) za projekty
dostosowujące bloki do współczesnych standardów i wydaje się,
że takie realizacje, a nie tylko modyfikacje fasad, są możliwe przy
zapewnieniu dofinansowania.
Odczarowaniu podlega związek bloków z opresyjnym systemem, który w latach 90. stygmatyzował mieszkańców blokowisk.
Ważne jest kulturowe oswojenie bloków, a nawet ich afirmacja
wraz z kulturą hiphopu i rapu czy działalnością artystów w latach 80. i 90. Pojawiają się filmy i seriale poświęcone życiu w tej
formie architektonicznej, a także blogi i fanpage na portalach
społecznościowych. W większych miastach można zauważyć
modę na powrót do bloków, spowodowany zapewne mieszanką
powodów pragmatycznych i estetycznych. Zainteresowanie modernizmem rehabilitowało także temat mieszkaniowy. Pojawiły
się pierwsze naukowe i popularne opracowania: Przewodnik po
warszawskich blokowiskach Jarosława Trybusia, książki i filmy
poświęcone hiphopowi i street artowi jako kulturowym manifestacjom blokowej przestrzeni (jak książka i film Jesteś Bogiem)
czy działania artystyczne w blokowych wspólnotach. Betonia
Beaty Chomątowskiej, film Bloki Konrada Królikowskiego czy
serial dokumentalny Tomasza Knittela Blok przemodelowują

postrzeganie osiedli i rysują portret kilku pokoleń Polaków
o wspólnym doświadczeniu przestrzeni.
Blokowiska w przestrzeni i pokazane w obrazach filmowych
czy literaturze są zapisem modernistycznej utopii i totalitarnej
dystopii, ich przestrzeń często stają się metaforą systemu lub
odbiciem życia wewnętrznego bohaterów, ich egzystencjalnej
samotności. Bloki miały być optymistycznym miejscem kreacji
nowoczesnego człowieka i egalitarnego społeczeństwa, w którym architektura miała działać jak wehikuł tych przemian. Ich
monotonia i klaustrofobia oraz przymus bycia z innymi, niska
jakość przestrzeni miały z kolei, w narracji innych, odpowiadać
za problemy społeczne ich mieszkańców – czy to w narracji
wytworzonej wobec Pruitt-Igoe, czy też w transformacyjnych
obrazach jak Cześć, Tereska Roberta Glińskiego. W obu przypadkach rolę architektury raczej przeceniano, nie ona była źródłem
problemów, i nie ona miała je rozwiązać – choć często rościła
sobie takie sprawstwo.
Krystyna Zalewska, autorka bloga Bloki to my mówi o prze
strzeni blokowej jako przestrzeni demokratycznej, a Jarosław
Trybuś podkreśla bogactwo, jakim nadal jest społeczne zróżnicowanie blokowisk. W doświadczeniu starszych, w tym muzyków, filmowców i artystów, pobrzmiewa satysfakcja wyrwania
się z bloków, pozostawienia tego życiowego etapu i przestrzeni za
sobą. Mieszanka ludzka w bloku jako skarb i jako nieznośne mrowisko ludzkich mrówek: to równie prawdziwe dwie strony bloku.
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Osiedle grodzone
Deweloperzy są jak siła natury, wszędzie na świecie i w każdej epoce
deweloperzy byli tą częścią aktywną, w takiej czy innej formie, dla
zarabiania pieniędzy i oni mają inny cel, oni nie martwią się o do
bro publiczne, tylko się martwią o swój zysk. Po stronie publicznej
jest ograniczanie tego i kształtowanie.
Józef Białasik 1

5

Najpierw pojawiła się perswazyjna reklama epatująca prestiżem i mówiąca o gwarancji bezpieczeństwa. Sugestywne wizje
enklaw wśród zieleni z hasłami określającymi nowe miejsca
mieszkania jako apartamentowce, rezydencje czy „parki” zachęcały do zamieszkania „na swoim”. W tle komunikatów o bezpieczeństwie, kontroli i porządku dla wybranych czaił się lęk. Lęk
lepiej sytuowanych, we własnym przekonaniu i powszechnej
opinii zaradniejszych, przed możliwością utraty materialnych
dóbr, które udało im się w transformacyjnym chaosie zgromadzić. Wraz z postawieniem pierwszego ogrodzenia wokół nowego bloku rozpoczął się ruch społecznego oddzielenia.
Fenomen wygradzania nowych osiedli mieszkaniowych pojawił się w Polsce równocześnie z procesem suburbanizacji –
1

Rozmowa autorki i Michała Wiśniewskiego z architektem, autorem projektów osiedli grodzonych w Krakowie, Józefem Białasikiem, 2012, archiwum
Fundacji Instytut Architektury.

na początku lat 90. – i początkowo dotyczył głównie Warszawy
i największych miast. W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej wiąże się go z nową klasą średnią, która w przeciwieństwie do starej, zasiedlającej przedmieścia, preferowała miejski
tryb życia w kontrolowanym i estetycznym miejskim centrum.
Współczesne miasto jest sceną przemian i konfliktów
związanych z neoliberalną polityką ekonomiczną – promującą
formy prywatnej własności, a także gwarantującą właścicielom
nieruchomości powstawanie bezpiecznego środowiska urbanistycznego. W ośrodkach miejskich działają mechanizmy kreowania kapitału za pomocą własności, lecz są również wytwarzane sposoby jego kontroli. Proces ten był w zachodnich krajach
rozciągnięty w czasie, w Polsce zaś zachodził pod koniec XX
wieku z prędkością turbokapitalizmu, który instalował się
z pomocą elit rządzących, przy wsparciu międzynarodowych
organizacji, a także bezpośredniej lub pośredniej korupcji
urzędników. Dotychczasowe socjalistyczne sposoby zarządzania i kontroli przestrzeni urbanistycznej zostały zdemontowane (piszę o tym w rozdziale poświęconym transformacji), a nie
powstały wystarczająco skuteczne nowe regulacje. Analiza
przemian w zakresie budownictwa mieszkalnego i instrumentów finansowych, które im towarzyszyły, odsłania kulisy
mechanizmu systematycznego zawłaszczania przestrzeni dotąd
wspólnych, ukształtowanych w logice poprzedniego systemu
oraz pozyskiwania z budowy nowych osiedli wysokiego zysku
przez deweloperów. Grodzenie budynków w Polsce stało się
przestrzennym wyrazem społecznego podziału, który można
określić również jako podział klasowy.
Jacek Gądecki, socjolog, autor jednej z pierwszych prac w Polsce poświęconych tematyce osiedli zamkniętych, pisze:
5

Separacja stała się produktem – pozwala łączyć grupy nie tylko
na podstawie ich dochodów, ale także na podstawie tożsamości
społecznej i stylu życia, z którym wiąże się zespół nawyków

chowania poczucia bezpieczeństwa ontologicznego – całość,
w obrębie której różne opcje tworzą mniej lub bardziej uporządkowany wzór2.

Hasło odnowy lokalnej gospodarki i miasta realizowano poprzez
deregulację, prywatyzację i liberalizację. Ośrodki miejskie
(dotyczy to także przedmieść) stały się laboratoriami instytucjonalnymi, w których realizowano neoliberalne eksperymenty:
od marketingu miejsca poprzez tworzenie wolnych stref ekonomicznych, inkubatorów, partnerstw publiczno-prywatnych
aż po wdrażanie nowych strategii kontroli społecznej i monitoringu. Zasadniczymi celami wszystkich działań były jednak
zawsze wzrost ekonomiczny oraz rozwijanie i promocja praktyk
konsumpcyjnych3.

Triada deregulacja, prywatyzacja i liberalizacja to paradygmat, w którym rozwija się Polska od lat 90., przy świadomości,
że ten rodzaj polityki wzmacnia najsilniejszych i globalne
korporacje, całe grupy społeczne pozostawia zaś poza polem
widzenia. Taka logika była przedstawiana jako przywrócenie
naturalnego porządku i włączenie w zachodnią normę. Od
lat 90. w kontekście budownictwa mieszkaniowego słyszymy
często pogląd, że kapitał i jego przedstawiciele są jak siły natury.
2

A. Giddens, Tożsamość i nowoczesność. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej
nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa: PWN, 2001, s. 114, za: J. Gądecki,
Za murami: osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, s. 89.

3

J. Gądecki, dz. cyt., s. 87.
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Ogrodzony blok można, zdaniem Gądeckiego, potraktować
jako wypadkową trzech czynników: potrzeby ontologicznego
bezpieczeństwa oraz procesów rejonizacji: gentryfikacji i sub
urbanizacji.
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i orientacji, dzięki którym tworzy on pewną – ważną dla za-
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W przywołanych w motcie słowach Józefa Białasika, architekta
krakowskich intensywnie zabudowanych osiedli zamkniętych,
pobrzmiewa ponadto retoryczny apel do państwa (w formie
samorządu) o stawianie tamy kapitałowi. Jeśli jednak państwo
wyznaje te same wartości neoliberalnej polityki, interes obywateli i mieszkańców, których miejsca do życia są inwestycją, siłą
rzeczy pozostaje nisko w hierarchii realizowanych wartości.
Mieszkanie staje się towarem, osiedle – produktem, a pozbawieni ochrony mieszkańcy zostają wyrzuceni poza obszar zainteresowania władzy.
Tendencja grodzenia w urbanistyce związana jest z „rozwojem rynków nieruchomości, rozrostem potrzeb konsumpcyjnych w krajach zamożnych, potęgowaniem się poczucia ryzyka,
zagrożenia i niestabilności instytucji, spadkiem jakości instytucji państwowych i ograniczeniem roli państw, a także wzrostem
możliwości technicznych w zakresie transportu i komunikacji”4.
Wszystkie te czynniki nałożyły się na siebie w Polsce końca
XX wieku. Zgodnie z wolnorynkową logiką państwo scedowało
na deweloperów kwestię zapewnienia mieszkań obywatelom.
W rezultacie choć powstaje sporo nowych budynków mieszkaniowych (przy czym liczba nowych mieszkań powstających
na rok jest ciągle niższa od tej z czasówGierka), stale mamy
do czynienia z ich niedoborem. Wiele nowych apartamentów
pozostaje pustych – stanowią lokatę kapitału – lub bywa kupowane z myślą o najmie krótkoterminowym. Po zastoju na rynku
spowodowanym kryzysem 2008 roku, taki sposób zarabiania na
nieruchomościach spowodował kolejny boom budowlany i sprawił, że współcześnie deweloperzy są w stanie sprzedać nawet
mieszkania blisko hałaśliwych dróg czy innych uciążliwych dla
stałych mieszkańców funkcji – byle w odpowiednim mieście.
5

4

D. Owczarek, Zamknięte osiedla, czyli dylematy współczesnych polskich miast.
Badanie porównacze mieszkańców zamkniętych i otwartych osiedli w Warsza
wie, „Przegląd Socjologiczny” 2011, nr 60, s. 368.

J. Gądecki, dz. cyt., s. 11.

6

S. Blandy, D. Lister, R. Atkinson, J.Flint, Gated communities: A systematic
review of the research experience, ESRC Centre for Neighbourhood Research,
2003, https://www.academia.edu/316535/Gated_Communities_A_Systematic_
Review_of_the_Research_Evidence, s. 2 [dostęp: 9.10.2018].

7

D. Owczarek, dz. cyt., s. 369.

8

M. Lewicka, Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy:
determinanty i konsekwencje, w: Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinar
ne studium metropolii warszawskiej, red. J. Grzelak, T. Zarycki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.
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Korzyści z zamknięcia
Osiedla grodzone, według definicji zaproponowanej przez
Jacka Gądeckiego, to osiedla otoczone murem lub płotem z ograniczonym dostępem publicznym, mające wewnętrzne regulacje
prawne w formie umów wiążących mieszkańców oraz (zazwyczaj) wspólnie zarządzane5. Blandy, Atkinson i Flint w swojej
definicji zawierają jeszcze fakt strzeżenia tych miejsc za pomocą
monitoringu (CCTV) i specjalnego personelu – pracowników
recepcji, agencji ochrony czy strażników6. Ważnym, choć niekoniecznym elementem osiedla zamkniętego, jest podziemny garaż,
umożliwiający bezpośrednie, bez kontaktu z otoczeniem dotarcie windą do mieszkania.
Popularność osiedli grodzonych w Polsce wynika z niskiego
zaufania do instytucji publicznych, a także właściwego klasie
średniej przekonania o tym, że powinna sobie samodzielnie
zapewnić stabilność finansową, a posiadanie mieszkania jest
jej filarem. Wśród motywacji zamieszkania na osiedlu grodzonym Polacy na pierwszym miejscu wskazują poczucie bezpieczeństwa, następnie prestiż i wyjątkowość (ekskluzywność), spokój i separację, wartość rynkową mieszkania oraz jego standard
i jakość środowiska niezależną od usług publicznych7.
Mieszkańcy osiedli zamkniętych w Warszawie, według badań socjologów, pochodzą w większości z klasy średniej8, i klasy
metropolitarnej, posiadają wyższe wykształcenie, ich zarobki

⟶ Kategorie /
wnętrza: sy
stem wartości
klasy średniej,
s. 77–84

5
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są wyższe niż średnia krajowa. Polska klasa średnia przyjęła
narrację zaproponowaną przez deweloperów, mówiącą o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa i porządku poprzez oddzielenie się murem i wprowadzenie mechanizmów kontroli. Takie
podejście mogło być zrozumiałe, zważywszy na chaos otaczającej transformacji, niski standard otoczenia oraz faktyczny
lęk przed zorganizowaną przestępczością lat 90. Pojawiła się
także potrzeba odseparowania się od mieszkańców bloków9,
mentalnego porzucenia środowiska szarego PRL-u, wreszcie
rozpoczęcia nowego wolnego życia „na swoim” – w środowisku
prestiżu, luksusu i bezpieczeństwa, pośród osób o podobnym
statusie materialnym. Język reklamy osiedli grodzonych odwoływał się do utopijnych skojarzeń, analogii do życia w harmonii
z naturą, najchętniej z nazwą kojarzoną ze statusem – apartamenty, rezydencje, często w języku angielskim. Na kolorowych
obrazkach dostarczanych przez architektów pośród drzew
przechadzali się szczęśliwi ludzie i prawie nie było widać zaparkowanych samochodów.
Powstawanie zamkniętych zespołów mieszkaniowych jest
wynikiem włączenia Polski w procesy globalizacji, jednak
motywacje stojące za ich tworzeniem i sposób powstawania są
determinowane lokalnie, a popularność osiedli zamkniętych
w naszym kraju znacznie przekracza ich popularność w wielu
krajach europejskich – przypomina raczej pełne kontrastów
miasta Ameryki Południowej10. Osiedla grodzone pojawiły
się w Warszawie pod koniec lat 90., wraz z rozwojem rynku
nieruchomości. W latach 2001–2008 nastąpił boom budowlany,
ponad 70 procent powstających wówczas mieszkań znajdowało

9
5

W opisie nowego budynku mieszkaniowego na łamach miesięcznika „Archi
tektura-Murator” Grzegorz Stiasny twierdzi, że słowo „osiedle” powinno
wyjść z użycia przez konotację z PRL. G. Stiasny, Domy pierwszej żoliborskiej,
Architektura-Murator” 1996, nr 1, s. 20.

10 D. Owczarek, dz. cyt., s. 366.

11

Tamże, s. 367.

12 T. Sieverts, Międzymieście, w: Architektura niezrównoważona, red. K. Pobłocki,
B. Świątkowska, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2016.
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Prestiż zwizualizowany
Jeśli działka jest niewielka, deweloperzy stawiają na niej
zazwyczaj jeden blok, przy czym trakty (czyli „grubość” bloku)
są dużo głębsze niż w blokach w PRL (18 metrów zamiast 12). Wynika to z kalkulacji kosztów inwestycji: lepiej (taniej) postawić
jeden blok niż dwa na tej samej działce (wtedy należy pomiędzy
nimi zachować określoną przepisami odległość). Tym samym
można wygenerować więcej powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM), nawet jeśli będą to mieszkania gorszej jakości. Ich powierzchnię i układ dyktuje popyt na rynku nieruchomości oraz
programy kredytowe państwa, które de facto w okresie transformacji sprowadzały się do dopłat dla deweloperów (wyjątkiem
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się na osiedlach grodzonych11. Od momentu wejścia do Unii
Europejskiej w 2004 roku lokale te w większości były kupowane
na kredyt. Na początku XXI wieku w Warszawie było już mniej
więcej dwieście osiedli grodzonych. Osiedla deweloperskie
powstają zazwyczaj na obrzeżach dzielnic i przestrzeniach tak
zwanego międzymiasta, czyli przestrzeni o charakterze miejsko-wiejskim12. Są to ogrodzone bloki, w formie pojedynczego budynku lub kwartału, podłączone do infrastruktury drogowej,
umożliwiającej dostanie się do centrum miasta za pomocą samochodu, dużo rzadziej – komunikacji zbiorowej. Miejsca te są
zazwyczaj, podobnie jak przedmieścia, pozbawione infrastruktury edukacyjnej i społecznej: nie ma szkół, przedszkoli czy
parków. Często natomiast w parterach budynków położonych
w nowych dzielnicach, jak Miasteczko Wilanów, lokują się „prestiżowe” funkcje: kluby fitness, studia fryzur i paznokcia, sklepy
ekologiczne, prywatne kliniki medyczne i dentystyczne czy
modne kawiarnie.

⟶ Kacper
Kępiński,
Produkt osiedle,
s. 199–204
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do programów
mieszkanio
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s. 282–283
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tamentowcu,
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był program budowy TBS). Najwięcej sprzedawało się i sprzedaje kawalerek liczących około 30 metrów i mieszkań 45–55-metrowych. W tych pierwszych okna wychodzą tylko na jedną
stronę; te drugie zazwyczaj również są jednostronne lub „łapią”
światło jednym tylko oknem w pomieszczeniu ulokowanym po
drugiej stronie budynku. Plany mieszkań średniej wielkości
nie różnią się właściwie od układów realizowanych w osiedlach
z lat 70. Mieszkania w większości, z racji usytuowania w obrębie
budynku i wielkości okien, bywają niedoświetlone i źle przewietrzane (powszechne jest stosowanie wentylacji mechanicznej).
Pozostałe po wykrojeniu mniejszych mieszkań przestrzenie
zamieniane są w większe, 80–100-metrowe mieszkania, których
układ funkcjonalny jest determinowany przez kształt budynku
i działki, i jest – jak to określają projektanci – całkowicie wynikowy. Przeglądając plany mieszkań oferowanych na rynku,
łatwo znaleźć długie korytarze, pokoje o proporcjach wagonów
czy ciemne kuchnie.
Bloki na osiedlach grodzonych są zazwyczaj zaopatrzone
w podziemne garaże, a prawie cała działka zostaje zagospodarowana, a więc i wybetonowana, pod poziomem gruntu. Nie
wyrosną więc na niej wysokie drzewa – nie będą miały miejsca
na pomieszczenie systemu korzeni. Ogródki proponowane na
parterze są częścią strategii mającej na celu sprzedaż zazwyczaj najmniej chodliwych mieszkań, uważanych za niezbyt
bezpieczne. Dużym kosztem w realizacji osiedla są roboty
ziemne – by je ograniczyć, podnoszony bywa poziom gruntu.
Ostatecznie zatem bloki wyglądają jakby znalazły się na wzniesieniu, tworzą tym samym kolejną przestrzenną barierę w obrębie założenia.
Co charakterystyczne, ogrodzenie całego osiedla nie jest
wystarczające – pojawiają się głosy, że furtki często są zostawiane otwarte, mieszkańcy nie ufają swoim sąsiadom. Grodzone są więc w kolejności od skali najmniejszej: pojedyncze
ogródki na parterach (wprowadzane przez miejscowe plany

i są małe przedogródki. To wszystko jest dość blisko, bo ciasno,
bo blisko balkony. Można by sądzić, że jest jakaś komunikacja
między mieszkańcami. Ale jej nie ma, wszyscy którzy używają
tej przestrzeni, tych balkonów, tych tarasów, ogródków, są szczelnie pozasłaniani, i tylko czasami słychać, jak się ktoś kłóci. Ta
pięknie zorganizowana przestrzeń, która pozornie wygląda jako
przestrzeń wspólna, jest bardzo dziwnie dostępna, właściwie
w ogóle nie jest dostępna. Teoretycznie można tam przyjść, ale
w praktyce to kompletnie nie służy kontaktom, bo ogródki parterowych mieszkań są niedostępne z mieszkań, z parteru nie ma
wyjść. Schodzę na dół, na parter i wychodzę, więc żeby tam wejść,
to trzeba wyjść, czyli otworzyć dwa z tych trzech szyfrowych
zamków, obejść naokoło cały budynek wzdłuż płotu, i zupełnie
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Jest tam piękny teren urządzony, zielony, ogród z traw zrobiony

172 ———  173

zagospodarowania nakazy stosowania przeziernych ogrodzeń
kończą się montażem słomianych mat – czyli całkowitym optycznym wydzieleniem). Bloki z wygrodzonymi ogródkami są
otaczane kolejnym płotem w pewnej odległości od ogrodzeń
tarasów; jeśli jest to zespół kilku budynków – dochodzi ogrodzenie trzecie: całego osiedla najczęściej ze szlabanem i pracownikiem ochrony. Przestrzenie pomiędzy pierwszymi i drugimi
ogrodzeniami są w rezultacie niedostępne nawet dla mieszkańców, stają się bezużytecznymi powierzchniami trawników.
Mieszkańcy nie poruszają się za wiele po terenie osiedla – wjazd
do garaży prowadzi ich bezpośrednio do środka budynku i ogranicza sąsiedzkie kontakty. Ogrodzenie, które miało chronić
przestrzeń półprywatną, ostatecznie tej przestrzeni pozbawia.
Zwraca uwagę precyzyjnie zaprojektowana zieleń, która pokazuje aspiracje i porządek (motywy japońskie, zastosowanie
żwirku, geometryczne wzory tuj i bukszpanów), lecz pozostaje
poza użytkiem mieszkańców. Urbanistka Magdalena Jaśkiewicz
tak opowiada o doświadczeniu przebywania w krakowskim
osiedlu „Moje Eldorado” (proj. Józef Białasik):
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wyjść i od nowa wejść bramką. Tylko ta bramka jest zamknięta,
bo to jest brama na zewnątrz, i wszyscy się boją, że ktoś mógłby
przeskoczyć z fortów13.

A zatem to, co jest sprzedawane jako luksus i oaza zieleni na
wizualizacjach pozostaje tylko obrazem, rodzajem symulakrum –
jakbyśmy żyli, patrząc na reklamę ogrodu. Paradoksalnie jednak,
choć zieleni i przestrzeni na osiedlach grodzonych jest faktycznie niewiele, to pytane przeze mnie studentki socjologii i kulturoznawstwa Akademii Górniczo-Hutniczej twierdziły, że na nowych osiedlach jest jej więcej niż na dawnych blokowiskach. Fakt
uporządkowania i zaprojektowania sprawia, że jest dostrzegana
i waloryzowana. W rzeczywistości jednak zieleń w osiedlach nie
jest projektowana, by służyć mieszkańcom i ich rekreacji, ale by
spełniać przepisy. Wymagana przepisami powierzchnia biologicznie czynna to na przykład także zielone niedostępne dachy
czy parkingi wyłożone tak zwaną geokratą, spełniające normy,
ale w rzeczywistości niedające miejsca na wzrost roślin (liczy się
je jako 50 procent terenu biologicznie czynnego).
W projektowaniu osiedli deweloperskich (nie tylko zamkniętych) rola architektów sprowadza się do maksymalizacji wskaźników – czyli popularnego „pumizmu” (osiągania największej
powierzchni użytkowej mieszkań w stosunku do powierzchni
działki), proponowania wysmakowanych obrazów reklamowych
(wizualizacje inwestycji powstają zanim ruszą prace), a także tworzenia iluzji prestiżu poprzez zastosowane materiały
i modne formy (na przykład okien czy balkonów). Jednocześnie
deweloperzy dysponują swoimi standardami wynikającymi
z parametrów ekonomicznych, które narzucają stosowanie typowych rzutów mieszkań i konkretnych rozwiązań technicznych
5

13

Rozmowa Marty Smagacz-Poziemskiej i Michała Wiśniewskiego z urbanistką
Magdaleną Jaśkiewicz, przeprowadzona w ramach badań do wystawy Za
-mieszkanie. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń. archiwum Fundacji Instytut
Architektury.
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i materiałowych (podstawowym ograniczeniem jest siatka słupów w garażu). Nowe osiedla w Polsce są zatem projektowane
ściśle w logice rynkowej, a samo grodzenie jest tylko materialnym znakiem fundamentalnych przemian paradygmatu organizowania środowiska mieszkalnego.
Architektura mieszkaniowa w Polsce powstaje w oparciu
o najprostsze wskaźniki i definicje zawarte w prawie budowlanym i spełnia tylko minimalne normy wynikające z warunków
określonych w planach. Są wśród nich wspomniany PUM, powierzchnia biologicznie czynna – czyli w intencji przepisów
powierzchnia zieleni w proporcji do powierzchni działki; linijka
słońca – czyli doświetlenie pomieszczeń w określonym w przepisach czasie; przesłanianie (jednych budynków drugimi) oraz
parametry dotyczące wymiarów traktów, dróg przeciwpożarowych, wielkości okien i pomieszczeń.
Jak w swojej pracy Produkt osiedle (prezentowanej w aneksie do tego rozdziału) pokazał na wystawie Wreszcie we włas
nym domu Kacper Kępiński, pozyskiwanie jak największego
PUM-u polega na upychaniu dodatkowych bloków na działce
(w logice inwestora optymalizacji projektu), dzieleniu mieszkań
na mniejsze, zwężaniu zgodnie z przepisami korytarzy, projektowaniu ciemnych aneksów zastępujących kuchnie i garderoby
w miejscach pozbawionych światła, dodawaniu dodatkowych
pięter (na przykład w ramach wykorzystania przepisów o dominantach, czyli wprowadzaniu zróżnicowania bryły w celu lepszego dopasowania), stosowaniu narożnych okien, by spełniały
przepisy o linijce światła.
Oprócz zjawiska grodzenia nowo powstałych osiedli, mamy
też do czynienia z wtórnym grodzeniem istniejącej zabudowy.
Wynika ono ze sporów o przejścia przez działkę, drogi dojazdowe, chodniki i miejsca parkingowe. Szczególnie nasilone jest
w przypadku nowych inwestycji, w sąsiedztwie których nie ma
dostatecznej liczby miejsc parkingowych, lub blisko infrastruktury rekreacyjnej – co powoduje nieuniknione konflikty nowych

⟶ Kacper
Kępiński,
Produkt osiedle,
s. 199–204
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i starych mieszkańców14. Kolejnym powodem jest przerzucenie
odpowiedzialności i kosztów utrzymania terenów wokół budynków na wspólnoty mieszkaniowe. Motywacją dodatkową
dla powstawania płotów jest przekonanie o byciu właścicielem
otoczenia bloku, o które wcześniej dbała gmina, spółdzielnia lub
miasto. Wreszcie liczne doniesienia medialne mówią o potrzebie
ochrony mienia przed zniszczeniem. Mamy również do czynienia z analogiczną motywacją jak w wypadku „pierwotnych grodzonych osiedli”: brakiem poczucia bezpieczeństwa15.
Nie tylko fakt grodzenia, ale i sposób budzi sprzeciw pozostałych na zewnątrz muru mieszkańców. Nowe przedsięwzięcia
deweloperskie zwykle ignorują istniejącą infrastrukturę (przejścia, dojazdy, chodniki) i bloki budowane są blisko granicy działek, co staje się przyczyną konfliktów sąsiedzkich16.
W debatach architektów podnoszony jest wątek braku standardów w warunkach inwestycji, które są niewystarczająco sformułowane w planach. W tym upatrują oni przyczyn substandardowości powstałych inwestycji. W 2012 roku Józef Białasik
z pracowni B2 Studio mówił:
Coś się stało niedobrego w Polsce, że straciliśmy możliwość
parametryzowania miasta, to znaczy, że już nikt nie wie, ile co
kosztuje, nie w sensie ceny, ale ile potrzeba na to miejsca, nawet
takie banalne rzeczy jak wielkość śmietnika. Brakuje normatywów, wiedzy. [...] Jak ktoś parametryzuje w planie miejscowym
jakiś obszar, to wszystkie współczynniki powinny być tam ujęte: wysokość, intensywność, liczba samochodów, usług, usług

14 http://www.temi.pl/temi/tarnow/28-tarnow/4558-a-my-sie-ogrodzimy
[dostęp: 9.10.2018].
5

15 http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,35640,8519561,Boja_sie_chuliganow__Ogrodzili_blok.html [dostęp: 9.10.2018].
16

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,16909241,Spor_o_plot__Na_Kurdwanowie_komedia_jak_u_Fredry.html [dostęp: 10.11.2017].

wać, opisywać pewną wyobrażoną rzeczywistość17.

Nikt nie rozwiąże problemu parkingowego miejscowo. Kraków
w wuzetkach jest relatywnie liberalny pod tym względem, właściwie nie narzuca żadnych współczynników, a Wrocław narzuca
wysokie współczynniki, do tego stopnia, że zdarzyło mi się widzieć wuzetkę, gdzie dwa miejsca postojowe przypadały na jedno
mieszkanie. Ludzie, którzy się na tym nie znają, odbierają to jako
cyferkę, a w rzeczywistości to zasadniczo zmienia urbanistykę18

– opowiada dalej Białasik.
Cechą wyróżniającą polskie osiedla grodzone jest ogrodzenie
na pokaz, będące częścią strategii marketingowej i sprzedażowej
inwestycji, wykonane z kamienia, murowane. Ma ono najczęściej
reprezentacyjną bramę podnoszącą status i prestiż wydzielonej
enklawy. Poza ogrodzeniami statusowymi mamy do czynienia
z płotami „technicznymi” (Betafence, siatki ogrodzeniowe).
Wszystkie te elementy, wraz z monitoringiem, wyniesionymi
dziedzińcami na dachach garaży, służą ograniczeniu dostępu,
zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa.
W przeciwieństwie do starszych osiedli, gdzie place zabaw były otwartym miejscem integracji dzieci z sąsiadujących z sobą bloków, na nowych osiedlach każda z ogrodzonych enklaw ma swój
miniaturowy plac zabaw. Często ograniczony do pojedynczych
17 Rozmowa autorki i Michała Wiśniewskiego z architektem Józefem Białasikiem, archiwum Fundacji Instytut Architektury.
18

Tamże.
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Problemem powstającego środowiska jest również brak zieleni i wystarczającej liczby miejsc parkingowych, choć większość
osiedli powstaje w miejscach skazanych na transport indywi
dualny.
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publicznych. One powinny być na tyle spójne z sobą, żeby paso-
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urządzeń, położony między parkingami i ogrodzeniami placyk
dostępny jest jedynie dla wybranych dzieci. W internecie mnóstwo jest zdjęć placów zabaw z pojedynczym konikiem o
 toczonym
siatką, często porównywanych z więziennym spacerniakiem.
Przepisy mówią o tym, że plac zabaw powinien być odpowiednio
nasłoneczniony, ale już jego wymiary ograniczane są przez deweloperów do kuriozalnego minimum.

5

Zawsze świeci słońce
Przyzwyczailiśmy się, że reklama koloryzuje rzeczywistość,
opowiada nam o cudach sprawianych przez dane produkty.
Steruje pożądaniem. W wypadku osiedli deweloperskich przekłamanie jest jednak wyjątkowo dotkliwe. Osiedla „parkowe”
i „ogrodowe”, jak wspomniałam, powstają często w miejscu wyciętych parków, ogrodów czy nieużytków, a hasło „zamieszkaj
w zieleni” nie mogłoby być dalsze od tego, co rzeczywiście deweloper planuje. Specjaliści od marketingu prześcigają się w nazwaniu zwykłych masywnych bloków rezydencjami, kamienicami czy właśnie parkami; język znosi te manipulacje cierpliwie.
Podobnie kłamią wizualizacje przygotowywane przez architektów: na obrazkach bloki otaczają zazwyczaj wysokie drzewa, nie
widać zaparkowanych samochodów, a młodzi mieszkańcy – adresaci oferty deweloperskiej – przechadzają się w tym idyllicznym
sztafażu; obraz emanuje harmonią i szczęściem, jak na socrealis
tycznych muralach. Podkreślane są również pragnienie wyjątkowości – „jedyne takie miejsce”, zakorzenienia – „twoje miejsce na
ziemi”, czy nawet wspólnoty podobieństwa doświadczeń. W obrębie sterowania pragnieniami znajdziemy charakterystyczną
dla klasy średniej aspirację dotyczącą stylu życia, a także potwierdzenie sukcesu życiowego przez wpisanie się w dominujący
i modny trend. „Firmy oferują mieszkańcom nie tyle mieszkanie,
ile styl życia”19, pisze Jacek Gądecki. W 2017 roku w Warszawie
19

J. Gądecki, dz. cyt., s. 129.

jest oferta handlowa, to klienci to traktują jak standard. Jak się tego nie ma, to jest coś nie w porządku. To jest niestety standard, co
więcej, znam taki przypadek, gdzie przy oddanym budynku był
duży plac zabaw, ogólnie dostępny. No i co się stało – mieszkańcy
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Ja bym wolał, żeby nie było ogrodzeń, ale prawda jest taka, że jak
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zawisły reklamy jednego z deweloperów sugerujące działalność
charytatywną mieszkańców kolejnego osiedla, z hasłem „dobre
miejsce dla dobrych ludzi”. W ofercie deweloperów znalazły się
nawet osiedla zamknięte dla katolików, powszechnie piętnowane.
Komentując to zjawisko Jacek Gądecki, twierdził, że może przynajmniej faktycznie będzie tam realizowany element wspólnotowy – osiedle będzie nie tylko gated, ale stworzy się community.
Nie jest problemem to, że do osiedli wprowadzają się w większości ludzie młodzi, małżeństwa. Taka była również historia
zamieszkania w blokach. Dyskusyjne jest już jednak to, że mieszkańcy nowych zespołów mieszkaniowych tworzą dość homogeniczne społecznie skupiska i siłą rzeczy będą mieli niewielkie
doświadczenie inności. Łączą ich z pewnością podobne aspiracje,
sposób spędzania wolnego czasu, wakacji, a także fakt, że mieszkania nabyli na kredyt i z podobnym niepokojem obserwują
sytuację na rynkach finansowych. Osiedla grodzone mają zapewniać bezpieczeństwo, jego prywatyzację; zadłużenie wobec instytucji finansowych stanowi jednak nowe źródło lęków.
Segregacja mieszkańców staje się produktem rynkowym –
i generując potrzeby, oferuje środowisko do życia często o niskiej
jakości, którego wartością dodaną ma być prestiż. Ten jednak
również, wraz z fizyczną materią nowych osiedli, podlega degradacji. Prawdopodobieństwo, że wiele z tych zespołów, zwłaszcza
postawionych dalej od miasta, stanie się slumsami, jest wyższe
niż w wypadku wielu blokowisk. W rozmowie z Białasikiem
uderza przekonanie, że rynek dobrze reguluje rzeczywistość
mieszkaniową, oferta handlowa jest czymś, co samo z siebie
wartościuje pozytywnie:

5
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uznali, że skoro mają za to płacić, to dlaczego ktoś inny ma z tego
korzystać? Miasto nie wykazało się tu żadną aktywnością20.

Część architektów narzeka na brak standardów w planach
miejscowych, które określałyby wymogi gwarantujące jakość
przestrzeni dla mieszkańców, i przyznaje, że ich decyzje są bardzo ograniczone kalkulacjami inwestora, przy czym parametr zysku inwestycji i podaży na rynku przeważa nad wszystkim innym.
W 2012 roku, podczas prac nad wystawą Za-mieszkanie 2012. Mia
sto ogrodów, miasto ogrodzeń w Muzeum Narodowym w Krakowie,
usłyszałam od architekta aranżacji Przemo Łukasika ze śląskiej
pracowni medusa group, że obecnie architekci projektują w excelu. To, co wówczas potraktowałam jako żart, dzisiaj jest aksjomatem. Z każdym rokiem wzmaga się ta tendencja, ponieważ rynek
budowlany i rynek nieruchomości stały się głównymi motorami
zysków na rynku kapitałowym. Jak pisze Reinier de Graaf,
Za sprawą rozpowszechnienia się terminu „rynek nieruchomości” zmianie ulega definicja zawodu architekta – staje się on ekonomistą. Jest to również moment, w którym architektura staje
się niemożliwa do objaśnienia (przynajmniej według kryteriów,
których architekci zwykle używają do tłumaczenia architektury).
Logika budynku już nie odzwierciedla w pierwszej kolejności
jego zamierzonego sposobu użytkowania, ale służy głównie
promocji „globalnych” pragnień ujmowanych w kategoriach
ekonomicznych. Ocena architektury została przeniesiona na
rynek. „Styl architektoniczny” budynków nie oddaje już wyboru
ideologicznego, tylko decyzję o charakterze komercyjnym: architektura jest warta tyle, ile inni są gotowi za nią zapłacić21.

5

20 Rozmowa autorki i Michała Wiśniewskiego z Józefem Białasikiem, archiwum
Fundacji Instytut Architektury.
21 R. de Graaf, Architektura jako narzędzie kapitału, „Autoportret” 2015, nr 3,
s. 88.
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W Polsce w mediach branżowych dyskusja o architekturze
nowo powstających budynków mieszkaniowych ciągle toczy
się w kategoriach estetycznych – zastosowanych materiałów,
wyrazu całości zespołu. Analizom krytyków umyka natomiast
podstawowy czynnik kształtujący formę – czyli ekonomia. Warunki powstawania architektury, które w PRL określała polityka
mieszkaniowa państwa i narzucony przez nią normatyw, teraz są
układane przez deweloperów posiadających formuły i standardy
na każdy zastosowany element.
Problemem jest nie tylko zamknięcie osiedli i złe doświetlenie mieszkań, lecz także brak zaplanowania związków nowych
osiedli z miastem, zapewnienia im edukacyjnych funkcji i połączenia z transportem. Integracja grodzonych enklaw z pozostałymi częściami miasta powinna być przedmiotem poważnej
refleksji władz centralnych i samorządowych – samo otwarcie
osiedli (które zresztą ciągle się nie dokonuje) nie rozwiąże podstawowych infrastrukturalnych problemów. To władze miasta
powinny rozpocząć systemowy wykup terenów pod urządzanie
parków, wymagać, by deweloperzy budowali szkoły i przedszkola na osiedlu, pilnować standardów terenów rekreacyjnych dla
dzieci, a także wpisywać w plany wymóg rezygnacji z grodzeń.
Oprócz fizycznych niedostatków osiedla grodzonego pojawiają się pytania o konsekwencje społeczne generowania przez reklamę lęków, które są później teoretycznie zaspokajane przez
oferowany na rynku produkt – wygenerowany strach i poczucie
zagrożenia jednak nie znikają. Są dalej podsycane przez firmy
ochroniarskie i zajmujące się montażem zabezpieczeń, monitoringu. Przede wszystkim pojawia się, w rezultacie braku
kontaktu z innymi mieszkańcami, pochodzącymi z różnych
grup, lęk przed innym – jako kimś, kto psuje idealne środowisko zamieszkania, wprowadza chaos, a nawet obniża wartość
kapitału włożonego w mieszkanie. Relacje społeczne w obrębie
ośrodków miejskich zostają uprzestrzennione, sama przestrzeń
nie jest zaś tylko ramą czy areną wydarzeń, ale modyfikuje
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swych użytkowników – reprodukuje relacje dominacji i podległości w społeczeństwie22. Środowisko do życia na osiedlach deweloperskich jest ściśle kontrolowane – dosłownie i estetycznie.
Nie ma tam miejsca na przypadkowość, zwyczajność blokowego
skwerku czy zarośnięty chwastami kawałek bezpańskiej ziemi.
Wszystko jest zaprojektowane i zaplanowane. Co więcej, mieszkańcy osiedli naprawdę wierzą w dydaktyczną moc estetycznej
kontroli. Temat wychowawczej roli porządku na osiedlu pojawia
się w wypowiedziach mieszkanek i mieszkańców warszawskiego
osiedla Marina Mokotów w filmie Bloki Konrada Królikowskiego:
„Dziecko widząc porządek, samo zastanowi się, czy rzucić papierek”. Wiele się dzisiaj pisze o tym, że potrzebujemy nieużytków,
przestrzeni zostawionych samym sobie, by chronić się przed
utratą bioróżnorodności. Potrzebujemy zwykłości. Mieszkańcy
zagospodarowanego środowiska oczekują jednak ładności, standardu, do którego przywykli.
Osiedla grodzone są kluczowe dla formowania się klasy
średniej23. Są miejscami realizowania pragnień indywidualnych i prywatyzacji życia, a także wpisania swoich życiowych
pragnień w kreowanie standardowego projektu życia. Sposoby
konsumpcji i style życia symbolicznie lokują ich mieszkańców
w obrębie określonej klasy. Badania pokazują jednak niewielki
poziom zaangażowania w życie wspólnoty, aktywności w obrębie
środowisk – wyraźnie niższy od obserwowanego wśród mieszkańców bloków.
Wzrasta świadomość urzędników, szczególnie w obrębie
większych ośrodków, choć najczęściej nie jest on postrzegany
jako wynik neoliberalnej ramy organizującej rzeczywistość,
w temacie grodzenia osiedli i ich negatywnego wpływu na miasto. Podczas ceremonii wręczenia nagród architektonicznych
tygodnika „Polityka” w 2016 roku wyróżnienie otrzymał projekt
5
22 J. Gądecki, dz. cyt., s. 128.
23 Tamże, s. 228.
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XIX dzielnicy w Warszawie autorstwa uznanej pracowni JEMS
Architekci. Olgierd Jagiełło, przedstawiciel biura, zapytany
przez prowadzącego, skąd świetny pomysł, żeby ta nowa dzielnica mieszkaniowa nie została odgrodzona, powiedział z rozbrajającą szczerością, że ten warunek został zapisany w planie
miejscowym dla tego terenu przez urzędników. Wydaje się,
że pojawia się większa świadomość szkodliwości społecznej separacji – proces jednak jest na tyle powszechny i nieodwracalny
(poprzez choćby brak połączenia z siecią dróg miasta), że jeszcze długo będziemy żyć w wygrodzonych enklawach. Co gorsze,
sama logika ich powstawania nie została jeszcze mocno zakwestionowana w powszechnej świadomości.
Żaden chyba z przestrzennych fenomenów nie jest tak blisko
utożsamiany z transformacją jak osiedle grodzone. Żaden też
nie pokazuje tak bezpośrednio, wręcz namacalnie, wpływu
kapitału na formy budynków i ukształtowanie działek, na
których się znajdują. Począwszy od układów funkcjonalnych
mieszkań, głębokości traktów, ogrodzeń, garaży podziemnych,
po zastosowany tynk, okładzinę i balustrady balkonów – wszystko determinuje stopa zwrotu z inwestycji. Osiedle zamknięte
odzwierciedla działanie pieniądza, który formuje środowiska
życia ludzkich istot w swojej logice: osiągania jak największego zysku. Taki sam przepływ strumieni globalnego pieniądza
można z pewnością prześledzić w centrach handlowych czy
biurowcach, jednak w wypadku miejsc mieszkania i życia ludzi,
zakładania rodziny, wzrastania dzieci, dojrzewania nastolatków,
banalnej codzienności i egzystencjalnych dramatów logika organizowania przestrzeni wokół paradygmatu zysku ujawnia chyba
najbardziej swoją bezwzględną twarz.

Porównanie planów typowego mieszkania
w bloku z lat 70.–80. z planem współczesnego
mieszkania w apartamentowcu

ok. 36–38 m2
mały balkon
lub portefenêtre
piwnica w standardzie

ciemna kuchnia
z oknem na pokój

brak lub niewiele miejsca
na szafę, pawlacze

1970–1989

aneks kuchenny

szafa w przedpokoju

2017–2019

Osiedle grodzone

komórka lokatorska
dodatkowo płatna

ok. 46–50 m2
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balkon, taras
lub ogródek
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Produkt – osiedle
Prezentowane w reklamach inwestycje to skończone i spójne
produkty mieszkaniowe. W ich opisach mowa jest o atutach lokaliza
cji, jakości planowanych terenów zielonych, przestronności osiedla
i jasnych mieszkaniach w nowocześnie zaprojektowanych budynkach.
Makiety i wizualizacje to stwarzający pozory sztafaż – młodzi miesz
kańcy, bujna zieleń, drogie samochody i ciepło słońca. Żadnej z tych

A

rzeczy nie kupuje się jednak w pakiecie z mieszkaniem. W rzeczywi
stości deweloperzy operują imitacją – pozornie zielona przestrzeń

i atrapy szlachetnych materiałów, niefunkcjonalne układy mieszkań

i niedoświetlone pokoje. Naprawdę liczy się PUM – czyli powierzchnia
użytkowa mieszkalna. Cała reszta jest tylko kostiumem pozwalają
cym ukryć to, w jaki sposób deweloper wraz z architektami wyko
rzystali maksimum możliwości działki, często kreatywnie i wbrew

intencjom autorów, interpretując zapisy dokumentów planistycznych

i normy budowlane. Architektura w tym miejscu podporządkowuje się
marketingowi i staje się tylko jednym z jego narzędzi. Stąd też współ
czesną architekturę mieszkaniową często określa się „pumizmem”,
a proces jej powstawania „wyciskaniem PUM-u”.

Opracowanie na podstawie tekstów oraz makiet wykonanych na potrze
by ekspozycji DOM POLSKI W TRANSFORMACJI – WRESZCIE WE WŁASNYM DOMU
w ramach Festiwalu Warszawa w Budowie, 2016.

Teren biologicznie czynny
Przyglądając się wskaźnikom niezabudowanej powierzchni działki,
przyszli mieszkańcy mogą mieć mylne wrażenie, że ponad połowa po
wierzchni ich osiedla będzie parkiem. Przepisy planistyczne i budow
lane regulują kwestię zieleni precyzyjnie – mowa jest w nich o terenie
biologicznie czynnym. Są to wszystkie powierzchnie, które pozwalają
na wegetację roślin: tereny zielone jako 100 procent powierzchni,
50 procent powierzchni tarasów i zielonych dachów, wody powierzch
niowe, a także częściowo drogi i parkingi wykonane z ażurowych na
wierzchni. Tak postrzegana zieleń nie musi być ogólnodostępna, czę
sto pozostaje ukryta na dachach i tarasach, a jej wartość użytkowa
jest znikoma. Ważne jest także, jak dużą powierzchnię działki zajmują
podziemne parkingi, nad którymi nigdy nie wyrosną większe drzewa.
Grafika prezentuje obszary zielone po usunięciu wszystkich budyn
ków wraz z ich podziemnymi garażami i drogami. Pozostały niewielki
obszar to jedyny wolny od zabudowy teren, na którym szansę ma
wzrastać wysoka zieleń.
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Nasłonecznienie
Duże przeszklenia i balkony dają wrażenie przestronności i jas
ności kupowanego mieszkania. Nie wszystkie okna spełniają jednak
swoją podstawową funkcję. Zgodnie z warunkami technicznymi
pokoje mieszkalne powinny mieć zapewniony czas bezpośredniego
nasłonecznienia przez co najmniej trzy godziny w dniach równonocy
(o połowę mniej w śródmieściu). W mieszkaniach wielopokojowych

dopuszczone jest ograniczenie tego wymagania do jednego pokoju
(co stanowi już normę w powstających inwestycjach). Takich wyma
gań nie spełniają okna wychodzące na północ, wiele spośród okien
wschodnich i zachodnich, a także te, na które cień rzucają budynki
sąsiednie. Aby spełnić normy, duże mieszkania, w których większość
pomieszczeń orientowana jest na nienasłonecznioną stronę budynku,
mają jedno pomieszczenie wychodzące na południe „łapiące” świat
ło dla całego apartamentu. Innym zabiegiem jest stosowanie okien
narożnych. Żaden z nich nie wystarczy, aby równomiernie doświetlić
całe mieszkanie. Nasłonecznienie kalkulowane jest co do minuty,
często bez uwzględnienia grubości futryn okiennych. Pozwala to ar
chitektom i deweloperom na większe zagęszczenie zabudowy i wpro
wadzenie większej liczby mieszkań na piętrze. To, przez ile godzin
i w jakim pomieszczeniu wartości wynikające z przepisów są spełnio
ne, graficznie przedstawione jest na rysunkach architektonicznych
za pomocą tak zwanej linijki słońca. Diagram ten uwzględnia między
innymi szerokość geograficzną, w jakiej znajduje się budynek, wyso
kość kondygnacji oraz odległości od innych budynków. Na rysunku
osiedla (na poprzedniej stronie) zaznaczono okna, które faktycznie
spełniają warunek dostępu trzech godzin naturalnego światła.

Ład przestrzenny
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego często
wprowadzają ograniczenia dotyczące wysokości budynków, nakaz
wycofania ostatnich kondygnacji o kilka metrów, rozbicia bryły bu
dynku. Wszystkie te zabiegi mają sprawić, że nowa zabudowa lepiej
wpisze się w otoczenie swoją skalą i kształtem. W zamian inwestorzy
i architekci otrzymują możliwość wprowadzenia lokalnych domi
nant – czyli dodatkowego piętra w miejscach takich jak narożniki ulic,
wejścia do budynków, place miejskie – wymagających podkreślenia
ze względu na pełnioną funkcję. Stosowana jest także możliwość
lub nakaz budowy dachów dwuspadowych, pod którymi ukryć moż
na dodatkową przestrzeń użytkową. Nieprecyzyjne przepisy i brak
prawnych możliwości ich egzekwowania często są wykorzystywane

nia działki. Mansardowe dachy, których połacie są niemal pionowe,
skrywają pełne kondygnacje, a dominanty, które miały podkreślać
miejsca szczególne, rozlewają się na cały rzut osiedla. Ostatecznie
wyjątkami pozostaje mniej niż początkowo wyjątkowych akcentów,
które wypełniają ją po brzegi, pozostawiając jedynie krótkie przerwy
uzasadniające ich obecność.

Osiedle przyjazne
Jak mogłoby wyglądać osiedle wznoszone nie według logiki
największego zysku, ale stawiające na pierwszym miejscu interes
miasta i przyszłego mieszkańca? Współczesnych przykładów takie
go budownictwa na szerszą skalę w Polsce niestety nie znajdziemy,

Aneks

przestrzeni, która miała pozostać wolna od zabudowy, z kilkoma
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do budowy kolejnych mieszkań i bardziej intensywnego wykorzysta

choć istnieją pojedyncze próby podejmowane przez lokalne Towa
rzystwa Budownictwa Społecznego i raczkujący dopiero ruch koope
ratyw mieszkaniowych. Przyjazne mieszkańcom dzielnice powstają
w krajach o dobrze funkcjonującym systemie planowania przestrzen
nego, wśród nich najbardziej znane są przykłady skandynawskie
(m.in. Sluseholmen w Kopenhadze, Västra Hamnen w Malmö), holen
derskie (IJburg w Amsterdamie) oraz wiele realizacji także z zakresu
mieszkalnictwa socjalnego we Francji, Hiszpanii czy Niemczech.
Osiedle przyjazne to nie tylko dobrze zaprojektowane, jasne mieszka
nia w estetycznych budynkach wpisujących się w otoczenie. To rów
nież dbałość o środowisko, dostępność dla osób z niepełnospraw
nościami i osób z zewnątrz, prawdziwa zieleń i wspólna infrastruktura
społeczna. To osiedle otwarte, dające okolicy brakujące jej funkcje
i poprawiające jakość życia także sąsiadów inwestycji. To osiedle
budowane z dbałością o środowisko naturalne, otoczenie społeczne
i zróżnicowane możliwości ekonomiczne przyszłych lokatorów.
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Przedmieście
Trzeba stworzyć dom,
Żeby mieć do czego wracać.
Upchać miłość tam w każdy kąt.
Więc marzenia miej, bo to nie jest ciężka praca.
I kochaj, i kochaj. Zbudujesz dom.
Zakopower, Udomowieni

6

Mężczyzna w tweedowej marynarce z aktówką w ręce
wychodzi przed biały dom. Jest słoneczny dzień, niebo ma nieskazitelnie lazurową barwę. Uprzejmie kłania się rodzinie afroamerykańskich sąsiadów, która z entuzjazmem odwzajemnia
pozdrowienie. Przy samochodzie nazbyt wylewnie wita go dalmatyńczyk kolejnego z sąsiadów. Rutynowe zapewnienia o tym,
że pies mu nic nie zrobi, kwituje wysilonym uśmiechem. Wsiada
do auta i jedzie przez miasteczko Seahaven (jak się wkrótce dowiemy, najlepsze miejsce do życia na świecie) do swojego biura –
jest agentem ubezpieczeniowym.
To oczywiście początek filmu Petera Weira Truman Show
z 1998 roku, zabawnej i gorzkiej refleksji nad przemianami
technologicznymi i ich wpływem na ludzkie tożsamości. Życie
Trumana, granego przez Jima Carreya, jest przedmiotem ciągłej
inwigilacji: bohater jako dziecko został kupiony przez wielką
medialną korporację, która uczyniła go nieświadomą gwiazdą
wielkiego telewizyjnego show. Perypetie Burbanka śledzimy

na tle architektury przedmieścia, tak idealnej, że wydaje się atrapą. A jednak miasteczko, które występuje w filmie, rzeczywiście
istnieje. To Seaside na Florydzie, zaplanowane mieszkalne osiedle – master-planned community. Peter Weir sprawnie gra w filmie z wizerunkiem amerykańskiego przedmieścia zarówno jako
kiczowatego idealnego miejsca życia klasy średniej, jak i więzienia. Dla Trumana miasteczko jest klatką, w której każdy jego
gest i grymas oglądają miliony telewidzów. Kamery koncernu
umieszczone są wszędzie i śledzą każdy krok zdesperowanego
mężczyzny.
Przedmieścia powstały jako wynik niekontrolowanego rozrostu miast epoki przemysłowej oraz marzeń o życiu w harmonii
z naturą. Początkowo były miejscem zamieszkania wyższych
klas, mieszczańskich elit Anglii końca XVIII wieku i wiązały się
z przemianami dotyczącymi separacji pracy i mieszkania, oraz
koncentracji na prywatności. Bogaci mieszczanie porzucili zurbanizowane przemysłowe środowisko, które sami stworzyli, budując poza miastami siedziby będące symbolem statusu i uprzywilejowania oraz nowego ideału życia rodzinnego. Od początku
suburbia budowano, jak twierdzi Robert Fishman, „na zasadzie
wyłączenia, praca została odłączona od mieszkania, wille przedstawicieli burżuazji oddzielone od mieszkań klasy robotniczej,
a zieleń kontrastowała z szarością zanieczyszczonego środowiska miejskiego”1.
Z krytyki warunków bytowych w industrialnym dziewiętnastowiecznym Londynie i doświadczenia suburbiów brytyjskiej
metropolii wyrosła następnie koncepcja miasta ogrodu Ebenezera Howarda, rozwiązanie łączące zalety miasta i wsi. Howardowi
nie chodziło o ogrodowe przedmieścia, lecz budowę nowych
miast o ograniczonej powierzchni i liczbie ludności do 32 tysięcy,
zamkniętych w obrębie linii kolejowej. Członkowie społeczności
6
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R. Fishman, Bourgeois Utopias: The Rise and Fall of Suburbia, New York: Basic
Books, 1987, s. 4.

R. Fishman, Utopia in Three Dimensions: the Ideal City and the Origins of
Modern Design, w: Utopia, ed. P. Alexander, R. Gill, London: Duckworth, 1984,
s. 95–108, za: A. Czyżewski, Trzewia Lewiatana, Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 43.
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miasta stawali się równocześnie akcjonariuszami spółki zarządzającej ośrodkiem, która z założenia nie miała przynosić zysku.
Mieszkańcami miast ogrodów mieli być ludzie z różnych grup
społecznych, również robotnicy. Jak widać zatem, model miasta
stworzony przez Howarda nie był biernym zapisem relacji idealnego społeczeństwa, ale przede wszystkim wzorem, który aktywnie kreował metamorfozę społecznych stosunków2.
Wizja Howarda zrealizowała się jednak w uproszczonej
i odartej ze społecznego programu wersji, właśnie w formie
ogrodowych przedmieść klasy średniej: kolonii podobnych do
siebie domków w ogródkach, które powstawały na obrzeżach
miast od początku XX wieku, najpierw w Europie, a potem również na innych kontynentach. Na gruncie polskim idea miasta
ogrodu była kojarzona z osiedlami budynków w stylu dworkowym, uznanym później w II Rzeczypospolitej za narodowy.
W 1912 roku artyści z Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana,
inspirując się koncepcją angielskiego wizjonera, na Wystawie ar
chitektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem w Krakowie pokazali,
jak miałyby wyglądać domy w zieleni dla przedstawicieli różnych klas: urzędniczej, robotniczej, chłopskiej. Na marginesie zauważmy, że sam Howard odwiedził krakowską wystawę i tak jak
w wielu innych miastach Europy, wygłosił w esperanto wykład
o miastach ogrodach. Dzięki pasji swojego twórcy i pierwszym
brytyjskim realizacjom Letchworth i Welwyn Garden City idea
miasta ogrodu stała się popularna i była przejmowana i adaptowana w wielu krajach, w tym w Niemczech w ramach ruchu
budowy miast ogrodów Gartenstadtbewegung, a także w Stanach
Zjednoczonych i Australii. Miasto ogród zainspirowało również twórców powojennej odbudowy miast w Wielkiej Brytanii,
New Towns Movement.
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W wizerunku przedmieść kreowanym dla szerokich rzesz
amerykańskiej klasy średniej po drugiej wojnie światowej
również można znaleźć element utopijny. Wizja ciągnących
się uporządkowanych domów w suburbiach wiązała się ściśle
z kreacją amerykańskiego stylu życia, z określonymi rolami: wystrojonej kobiety wyposażonej w pomoc kuchennych urządzeń
i wracającego z pracy przystojnego mężczyzny, oraz ułożonych,
zasiadających wspólnie z rodzicami do posiłku dzieci. To typowy
obraz amerykańskiej klasy średniej, która opuściła różnorodne
klasowo i etnicznie centra miast dla homogenicznego środowiska życia podmiejskiego. Idea domu z ogrodem dla każdego jako
prywatnej utopii wspomagana była przez rozwój motoryzacji
i infrastruktury drogowej, powodujący niekontrolowane rozprzestrzenianie się zabudowy podmiejskiej. W największym
stopniu zjawisko to dotyczyło miast amerykańskich (wpływ
miało tu także silne lobby producentów samochodów), a w latach 60. również metropolii w krajach zachodnich, szczególnie
w Wielkiej Brytanii. Robert Fishman pisząc o suburbiach jako
wcieleniach burżuazyjnych utopii, pokazał je jako miejsce dla
nowej formy rodziny, skoncentrowanej na osobistych więziach
i uczuciach. Zasadnicze znaczenie w rozwoju tej popularnej
formy zamieszkiwania odegrał wszakże czynnik ekonomiczny –
tani podmiejski grunt można było łatwo przekształcić w przynoszącą zyski działkę budowlaną. „Przedmieścia okazały się dobrą
inwestycją i dobrym domem”, podsumowuje Fishman3. Pisząc
o burżuazyjnej utopii, autor zauważa strukturalne napięcie pomiędzy dwoma konceptami: utopia zakłada rodzaj kolektywnej
wizji społecznej, a przedmieścia bazują na wspólnocie prywatnej
własności i indywidualnych rodzinach4.
Ambiwalencję tę doskonale uchwycił Zygmunt Bauman zapytany o diagnozowany kryzys wielkich narracji i brak utopii:
6
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R. Fishman, Bourgeois Utopias, dz. cyt., s. 10.

4

Tamże, s. X.

wane jest za jej „kryzys”, to przesunięcie oczekiwań i ambicji na
lepsze życie z siedziby społeczeństwa na miejsce przez nosiciela
utopii wykrojone dla siebie (i być może dla swych bliskich) ze
i przed kaprysami przekornego losu zabezpieczone. Nie o „doskonałym społeczeństwie” ten sen (mało kto zresztą w możliwość
takiego społeczeństwa dziś wierzy, a już nikt prawie nie obiecuje,
że da się do niego drogą przez Rozum torowaną dotrzeć), ale
o własnej wygodnej, wolnej od kłopotów i pełnej przyjemnych
doznań niszy. Utopia, jak tyle innych nieodłącznych aspektów
ludzkiego życia, uległa pry watyzacji...5.

Miejsce wykrojone
Przedmieścia powstające na gruncie polskim w latach 80.
i w okresie transformacji są miejscami kształtowania się nowych stosunków społecznych, prywatnej utopii klasy średniej
i jako takie są sceną dla dynamicznie zachodzących procesów.
Wprawdzie posiadanie domu jednorodzinnego w PRL nie było
niemożliwe, pozostawało jednak zarezerwowane dla najbardziej uprzywilejowanych lub przedsiębiorczych, czyli przedstawicieli partii i tak zwanej prywatnej inicjatywy, dysponujących
większą gotówką oraz tradycyjnych mieszkańców wsi. W latach 70. i 80. domy powstawały metodą gospodarczą, budowane
z pomocą członków rodziny, przybierały formę dwupiętrowych
kostek z płaskim dachem. Codziennością były niedobory materiałów budowlanych, z których wynikało stosowanie tego, co
akurat było dostępne – czyli rodzaj patchworkowych rozwiązań
budowlanych – mieszające się wątki murarskie cegieł i pustaków w polskim krajobrazie nadal można obserwować. Domy
budowano na podstawie zunifikowanych typowych projektów
gotowych, wydawanych na przykład przez wydawnictwo
5

Ankieta redakcyjna: Kryzys utopii, „Autoportret” 2011, nr 2, s. 8.
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społeczeństwa, przywłaszczone, przez siebie zagospodarowane
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Otóż co się zmieniło w dziejach utopii i co (pomyłkowo) poczyty-
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Arkady czy czasopismo „Murator” (od 1983 roku), a zawarte
w katalogach plany respektowały ograniczenia powierzchniowe
dla budownictwa jednorodzinnego wynoszące (zgodnie z normatywem z 1974 roku) 110 metrów kwadratowych6. Pudełkowy
kształt budynków był wiejskim odpowiednikiem bloku; w postaci strywializowanego modernizmu przenosił miejskie wzorce
na wieś i przedmieście. Tak wiejskie kostki opisał Andrzej Basista, włączając temat takiego budownictwa w narrację swojego
Betonowego dziedzictwa:
Kształt [domów] jest zbliżony do sześcianu, przykrytego płaskim
dachem, pozbawionego jakiegokolwiek urozmaicenia, a jego najczęściej spotykana odmiana to zwykłe pudełko pokryte tak zwanym dachem kopertowym, czyli bardzo płaską piramidką, lub
typ willowy z loggiami o lekko ściętym jednospadowym dachu7.

Obowiązujący wówczas normatyw dopuszczał budowę domów jednorodzinnych o ograniczonej powierzchni, lecz przepisy
te obchodzono, budując mieszkalne przyziemie lub umieszczając
kondygnacje w dachu (zwłaszcza na terenie Podhala); nie były
one liczone do powierzchni użytkowej domu. Część przeskalowanych, zbyt dużych w stosunku do potrzeb rodziny budynków
pozostawała niewykończona. Elewacje domów, szczególnie na
wsiach, zdobiono tłuczonym szkłem czy porcelaną. Takie „krzykliwe wykończenie” Andrzej Basista określił jako „swoistą konkretyzację potrzeb estetycznych”8 mieszkańców wsi. Przyczyn
pudełkowości – czyli zastosowania płaskiego dachu – upatrywał
w „snobizmie na miejski tryb życia”, nasilonym dzięki „rzeszom
6

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26 czerwca 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa lokalowego, http://isap.sejm.gov.pl / DetailsS
ervlet?id=WDU19740260152 [dostęp: 10.07.2017].

6

7

A. Basista, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 140.

8

Tamże, s. 186.

autentyczne procesy społeczne odbijające się na sposobie zagospodarowania przestrzeni. I tam wszystko żyje, w porównaniu
z tym, co jest sterowane wyłącznie mechanizmami biurokratycznymi, a tak się dzieje w wielkich zespołach mieszkaniowych10.

W artykułach i debatach pojawiały się propozycje regulacji
urbanistycznych stref podmiejskich, a także dyskusje na temat
włączania mieszkańców w proces planistyczny tych obszarów.
Już w 1984 roku na łamach tegoż „Miasta” pokazywano mechanizmy, jakie stosowali najwięksi deweloperzy amerykańscy na
9

Tamże, s. 140.

10 Wracajmy na przedmieścia, dyskusja redakcyjna z udziałem Olgierda Dziekoń
skiego, Bohdana Jałowieckiego i Marka Wydmucha, „Miasto” 1984, nr 5, s. 6.
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Strefy podmiejskie są jeszcze areną, na której rozgrywają się
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chłopo-robotników mieszkających na wsi i pracujących w mieście” oraz w upadku rzemiosła9.
W latach 80. na fali zainteresowania postmodernizmem
Polacy zwrócili się w stronę tradycyjnych form dworkowych,
domów z czterospadowym dachem krytym czerwoną dachówką, i taki rodzaj zabudowy zaczął dominować w obrębie przedmieść większych miast. W dyskusjach architektów i urbanistów
pojawił się – jak się wydaje, dość bezkrytycznie – postulat
powrotu na przedmieścia. W budowie indywidualnych domów
upatrywano sposobu rozwiązania tak zwanego problemu
mieszkaniowego: przeniesienie ciężaru budowania nowych
lokali na obywateli. Wskazywano też na strefy podmiejskie jako na miejsca wyjęte z technokratycznej kontroli politycznego
systemu i dzięki temu żywe, w opozycji do martwego, zdaniem
uczestników debaty osiedla, którego przykładem był stygmatyzowany Ursynów. W dyskusji redakcyjnej czasopisma „Miasta”
pod znaczącym tytułem Wracajmy na przedmieścia socjolog
Bohdan Jałowiecki mówił:

6
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Florydzie, i prezentowano typowe projekty niewielkich, tradycyjnych, lecz prostych domów11. Wskazywano też na wolny rynek
jako jedyny sensowny sposób regulacji architektury odpowiadającej gustom mieszkańców.
Prywatny inwestor, właściciel pieniędzy, już potrafi dopilnować,
aby projekty podobały się mieszkańcom, aby domy podobały
się lokatorom. […] Podobnie architektura stanie się dobra, gdy
architekt będzie oferował swoje wyroby wielu podmiotom, wielu
prywatnym nabywcom, a także, gdy będzie realizował ich pragnienia i żądania12
– przekonywał socjolog Krzysztof Herbst.
Kolejnym po afirmacji przedmieść etapem potrzebnym,
by mogła zajść zmiana, i współgrającym z tworzącym się wolnym
rynkiem, była nowa ustawa o planowaniu przestrzennym. Jerzy
Regulski, senator, wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
w rozmowie zatytułowanej Uchylić ustawę o planowaniu prze
strzennym w 1989 roku (na zdjęciu w czasopiśmie sfotografowany
na tle plakatu Solidarności), głosił konieczność wprowadzenia
autentycznej samorządności, uznanie podmiotowości gminy
i „wielopodmiotowości społeczeństwa”, likwidacji władzy urbanistów – demiurgów. Pokazywał też dwie filozofie w podejściu
do planowania: zabezpieczanie interesów prywatnych właści
cieli, oraz, przeciwnie, ich ograniczanie w imię interesu wspólnego i prognozował zmianę filozofii planowania przestrzennego
11

USA. Nowa epoka w budownictwie jednorodzinnym, „Miasto” 1984, nr 5,
s. 36–38; Mały tani dom, „Miasto” 1984, nr 6, s. 25–29.

12 O problemie psiej budy, czyli jak zdjąć gorset, rozmowa z Krzysztofem Herbstem, „Miasto” 1984, nr 11, s. 4. Fragment ten przywołują Anna Syska i Paweł
Jaworski w tekście Granice transformacji. Poszukiwanie nowej formuły zawodu
6

projektanta, w: Polskie Las Vegas i szwagier z Corelem. Architektura, moda
i projektowanie wobec transformacji systemowej w Polsce, red. L. Klein, Warsza
wa: Fundacja Kultura Miejsca, 2017, s. 147.

13

Uchylić ustawę o planowaniu przestrzennym, rozmowa z profesorem Jerzym
Regulskim, „Miasto” 1989, nr 8, s. 2.

14 K. Kajdanek, Suburbanizacja po polsku, Kraków: Nomos, 2012, s. 12.
15 M. Staniszkis, Przedmieście nie, „Autoportret” 2010, nr 2, s. 45.
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Budujemy nowe domy
Uwarunkowanie rozwoju przedmieść jest wynikiem splotu
wielu czynników lokalnych, państwowych i ponadnarodowych
związanych z globalnym rynkiem nieruchomości. Pierwszą
z przyczyn był głód mieszkaniowy odziedziczony przez III RP po
PRL, spotęgowany po 1989 roku, a budowa domu stała się jednym
z racjonalnych sposobów uzyskania przestrzeni mieszkaniowej.
Mieszkańcom prefabrykowanych osiedli doskwierała ciasnota: w 2006 roku według CBOS w blokach mieszkało 40 procent
Polaków14; w sposób naturalny zatem poszukiwali sposobów
powiększenia swojej życiowej przestrzeni. Wreszcie ważnym
impulsem był kontekst ekonomiczny – dostępność tanich gruntów budowlanych za miastem. W 1989 roku „miasto rozlało się
poza nawias murów wspólnego życia z łatwych do przewidzenia
przyczyn, ale także bez trudnych do zrozumienia ograniczeń”15,
jak zauważa urbanistka Magdalena Staniszkis. Złożyły się na
to marzenie Polaków o indywidualnym szczęściu i wysokim
statusie podkreślonym przez posiadanie jednorodzinnego domu
(jako odreagowanie kolektywnej utopii socjalizmu) oraz – podobnie jak w Stanach Zjednoczonych – prymat samochodu jako
środka transportu (i statusowy element wizerunku). Jak wspomniałam w rozdziale poświęconym transformacji ustrojowej,
dla rozwoju przedmieść kluczowe okazały się przemiany ram
prawnych: przede wszystkim ustawa samorządowa, która przeniosła planowanie przestrzenne na poziom lokalnych samorządów, oraz zniesienie wszystkich planów ogólnych uchwalonych
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w związku z reformą gospodarczą13. Wkrótce dość boleśnie okazało się, która optyka zwyciężyła.

222 ———  223
Przedmieście

przed 1995 rokiem w 2003 roku – chodziło o uwolnienie działek,
by wprowadzić je na rynek obrotu ziemią.
Rozlewanie się miast, urban sprawl, dokonało się w sposób
spontaniczny i właściwie bez ograniczeń, powodując coś, co
powszechnie określane jest jako chaos przestrzenny. Słyszymy
nieustanne lamenty na temat złego gustu Polaków, braku ładu
przestrzennego, niedostatecznej edukacji estetycznej i pytania
o to, dlaczego w Polsce jest tak brzydko. W rzeczywistości chodzi nie o chaos, jak wykazała Joanna Kusiak, a o instalowanie
się nowych neoliberalnych porządków, logikę działania kapitału w przestrzeni16. Dyskurs estetyczny skutecznie przesłania
ważne kwestie aksjologiczne, z których najistotniejsza jest
logika szybkiego wysokiego zysku rządząca powstawaniem
nowych osiedli mieszkalnych i zespołów deweloperskich
domów na przedmieściach oraz prymat własności prywatnej
nad wszelką inną formą użytkowania przestrzeni, oraz –
last but not least – rozumienia prawa własności jako prawa
do zabudowy.
Przekonanie, że wolny rynek rozwiąże problemy mieszkaniowe i stworzy dojrzałą przestrzeń zorganizowanych miast
na wzór zachodniej, skutkowało wycofaniem się państwa z planowania przestrzennego i przekazaniem prerogatyw w kształtowaniu przestrzennym władzom samorządowym. Te z kolei
w sferze mieszkaniowej praktycznie oddały je prywatnej inicjatywie, namaściły deweloperów do budowania przestrzeni życia
Polaków. Już w latach 90. najwięcej mieszkań budowano indywidualnie i ta tendencja trwa przez ostanie trzy dekady: „ponad
połowa jednostek mieszkaniowych realizowanych w ostatnich
latach to domy jednorodzinne”17.
16

J. Kusiak, Chaos Warszawa: porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu,
Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2017, s. 12–32. Więcej na ten temat piszę

6

w rozdziale Transformacja, s. 38–42.
17 Dane GUS-u, za: M. Arczyńska, Polityka, prestiż i odreagowanie. Dom jedno
rodzinny w okresie transformacji, w: Polskie Las Vegas…, dz. cyt., s. 48.

18

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400939/U/
D19970939Lj.pdf [dostęp: 20.07.2017].

19

Wyjątkiem może być budowa miasteczka Siewierz Jeziorna dla 11 tysięcy
mieszkańców przez trzech deweloperów, https://natemat.pl/151533,trzech-deweloperow-buduje-nowe-miasteczko-tak-idealne-ze-juz-nazywaja-je-obozem-karnym [dostęp: 10.10.2018].
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Jak rosną domy
W Polsce pod zabudowę jednorodzinną na przedmieściach
zaczęto przeznaczać tereny wcześniej rolnicze, choć w ostatnich
dekadach na Zachodzie zazwyczaj jest ona lokowana na terenach
poprzemysłowych. Budowanie na dawnych polach uprawnych to
urbanistyka zwana przez szyderców zagonową lub kapuścianą.
W polskiej rzeczywistości planistycznej w większości przypadków nie dochodzi do scaleń działek i opracowywania całościowych planów podmiejskich osiedli; długie, wąskie działki łanowe
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W 1997 roku za pomocą Ustawy o prawie bankowym została
w Polsce powołana instytucja hipoteki18. Mechanizm zadłużenia
stał się tym samym głównym organizatorem polityki ekonomicznej, a posiadanie (sic!) kredytu wyznacznikiem przynależności klasowej i życiowego sukcesu. Możliwość uzyskania
pożyczki hipotecznej sprzyjała podejmowaniu decyzji o kupnie
działki, budowie domu i wyprowadzce za miasto. Proces ten
dokonał się ze znacznym udziałem mediów i perswazyjnego
języka reklamy, które przekonywały o bezpieczeństwie tego
rodzaju pożyczki.
Deweloperzy natomiast karmili marzeniami o idealnym
życiu w budowanych przez nich osiedlach, nie zamierzali jednak – niezmuszani do tego przez prawo i administrację publiczną – przejąć się faktycznymi potrzebami nowych mieszkańców,
czyli wybudowaniem żłobków, parków, placów zabaw czy
przedszkoli, miejsc wspólnego przebywania. Nie mieli też zazwyczaj ambicji ani możliwości budowy miasta, działając w obrębie
pojedynczych, początkowo dość niewielkich działek19.

są dzielone na mniejsze. Tutaj pojawia się kolejna obrazowa
metafora: urbanistycznej kiełbasy, z której każdy inwestor dostaje plaster. Osiedla w takiej zabudowie są zazwyczaj znacznie
oddalone od głównej trasy prowadzącej do miasta, a każde z nich
ma osobną drogę dojazdową. Pomiędzy pasami zabudowy ciągną
się rolnicze działki z kapustą lub ziemniakami, połacie zieleni,
stopniowo odrolniane i zabudowywane.
Zdezorientowani politycznymi hasłami okresu ustrojowej transformacji, zwiedzeni własnym wyobrażeniem lepszego życia
i zmanipulowani reklamą deweloperów o „zielonych” i „leśnych”
osiedlach, daliśmy się wywieść w pole, czyli na przedmieścia20

– podsumowuje Magdalena Staniszkis.
Przedmieścia zapełnione są zabudową o różnym charakterze – w polskim krajobrazie odnaleźć można osiedla domów jednorodzinnych, domów szeregowych, indywidualnie zabudowane
działki, często na podstawie tak zwanej wuzetki (czyli Decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), a także całe
osiedla bloków postawione w rolniczym krajobrazie. Różne, nierzadko kontrastowe typy zabudowy stoją obok siebie – masywny
blok obok grupy samodzielnie pobudowanych niewielkich domów. Działki – zwłaszcza w przedsięwzięciach deweloperskich –
zabudowywane są w znacznym stopniu, nie pozostaje wiele
miejsca na teren zielony, który w deklaracjach właścicieli jest
magnesem przyciągającym ludzi za miasto.
Gminy nie nadążają z kosztami uzbrojenia terenów i budową
dróg dojazdowych, nie wspominając o infrastrukturze edukacyjnej i społeczenej – zatem nawet jeśli we wnętrzu domu jego
mieszkańcom uda się stworzyć prywatną utopię, i tak dopada ich
proza życia. Osiedla są zazwyczaj monofunkcyjne, stanowią prawie wyłącznie sypialnie dla pobliskich miast, ich struktura jest
6
20 M. Staniszkis, dz. cyt., s. 46.

22 Konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę zastąpiono zgłoszeniem:
Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw; http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20150000443 [dostęp: 12.07.2017].
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21 K. Kajdanek, dz. cyt., s. 87.
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nałożona na istniejącą zabudowę wiejską. Mieszkańcy są skazani
na stanie w korkach i długie dojazdy do pracy, szkoły czy przedszkola, nie wspominając o braku miejsc kultury i rozrywki –
w zasadzie w swoich większych i mniejszych domach mieszkają
głównie w weekendy. Przedmieścia wykluczają ruch pieszy – nie
tylko z powodu znacznych odległości, ale przede wszystkim braku chodników, oświetlenia, często dziurawej nawierzchni dróg.
Dokucza to osobom mniej mobilnym, starszym czy nieporuszającym się samochodem i skutkuje ograniczeniem możliwości
wykonywania życiowych aktywności oraz wykluczeniem społecznym osób, które w mieście nie byłyby nim dotknięte21.
Jednocześnie narasta problem patologicznych rozwiązań na
styku państwa, gminy i dewelopera. Po pierwsze brakuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które rezerwowałyby tereny pod funkcje publiczne. Tam, gdzie nie ma planów,
wuzetki i pozwolenia na budowę wydawane są zgodnie z zasadą
dobrego sąsiedztwa, która pozwala urzędnikom na dowolne interpretacje i akceptowanie budynków niedostosowanych do otoczenia, o niespójnych gabarytach. W ramach deregulacji zniesiono też konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę, a zatem
indywidualni inwestorzy mogą budować bez większych ograniczeń22. Uchwalanie przez gminy planów często także nie skutkuje
rozwiązaniami dobrymi dla obywateli (o czym dalej), na dodatek
gminy są obciążane odszkodowaniami za działki przeznaczone
pod drogi czy przestrzenie publiczne, które mogą nie zostać zrealizowane (gdyż gminie nie wystarczy na to środków finansowych).
Natomiast grunty są nadal odrolniane i kwalifikowane jako budowlane, ponieważ powoduje to wzrost ich ekonomicznej wartości. Lokalni samorządowcy wiedzą, ilu wyborców im potrzeba, by

zapewnić sobie ponowną wybieralność – więc dość łatwo wydają
pozwolenia na przekwalifikowanie gruntów. Co więcej, ponieważ
opracowanie planów jest drogie, gminy bywają wyręczane w tym
przez deweloperów – i uchwalają plany przygotowane pod ich
dyktando z wyznaczonym miejscem pod konkretne inwestycje.
Niektórzy urbaniści i politycy chwalą się wysokim pokryciem
terenu gminy planami; sam fakt posiadania planu miejscowego
nie sprawia jednak, że powstają dobre miejsca do życia, czego dobitnym przykładem jest warszawska Białołęka. Często plany zagospodarowania są zamawiane w procedurze przetargu, którego
jedynym kryterium jest cena. Przygotowywane przez planistów
z innych ośrodków, którzy nie znają wystarczająco dobrze kontekstu lokalnego, nie chronią interesu społecznego. Szwankuje
też proces konsultacji zapisów, a uwagi i wnioski mieszkańców
są przeważnie odrzucane. Ostatecznie powstają plany zgodne
z interesami deweloperów, umożliwiające zabudowę praktycznie
wszystkich terenów, o które starają się inwestorzy.
Dodatkowo w Polsce powstała spekulacyjna bańka: na odrolnionych gruntach, które są zastawem pod kredyt, mogłoby –
ostrożnie licząc – zamieszkać nawet 60 milionów mieszkańców.
Pisał o tym Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich w raporcie Przestrzeń życia Polaków:
Lobby dewelopersko-właścicielskie z terenów wokół dużych
miast wywiera presję na polityków, chcąc ich skłonić do tworzenia ułatwień dla procesów budowlanych, a jednocześnie wykorzystuje fragmentarycznie regulowany system dla własnych interesów. Tak się stało z tzw. automatycznym odrolnieniem gruntów
na obszarach gmin miejskich. Ta ustawa, przy jednoczesnej fakultatywności planowania miejscowego, zwiększyła zagrożenie
chaosem przestrzennym. Wydawanie pozwoleń na podstawie
patologicznie sformułowanej zasady sąsiedztwa wraz z wydawa6

niem tzw. warunków zabudowy, które mogą być niezgodne (według interpretacji sądów) z ustaleniami studium uwarunkowań

większej spekulacji i chaosu przestrzennego. Na skutek chaosu przestrzennego i nadmiaru odrolnionych terenów
mamy w bankach bezwartościowe zastaw y gruntów
Strukturalne niedopasowanie oferty nieruchomości do realnego
popytu wytwarza balon spekulacyjny na rynku kredytów hipotecznych, grożąc realnym kryzysem finansowym banków w postaci ujemnej hipoteki o niespotykanej skali23.

W diagnozie Markowskiego wyraźnie widać patologiczne
mechanizmy na styku polityki i planowania: powiązanie polityki
samorządowej z cyklem wyborczym, tudzież możliwość wpływania na samorządy przez deweloperów. Dodajmy, że badania
Głównego Urzędu Statystycznego świadczą o tym, że miasta pustoszeją, a prognozy demograficzne są nieubłagane. Do 2050 roku liczba ludności w Polsce zmniejszy się o 4,5 miliona (poniżej
34 milionów osób) – jak wynika z prognoz Głównego Urzędu
Statystycznego. Najmocniej ten odpływ obywateli będzie odczuwalny w miastach. W 2013 roku mieszkało w nich bowiem
23,1 miliona osób, a trzydzieści pięć lat później ma to być już
tylko 18,8 – czyli o 4,3 miliona mniej24.
Społeczne koszty przedmieść
Podstawowym problemem mieszkańców przedmieść jest brak
infrastruktury edukacyjnej i zdrowotnej, przestrzeni zielonych
czy parków. Marne są też widoki na ich powstanie. Ziemia leżąca
wokół większych ośrodków znajduje się w rękach prywatnych
23 T. Markowski, Ekonomiczny wymiar urbanizacji, raport Przestrzeń życia Pola
ków, s. 137, http://www.sarp.org.pl/pliki/1908_53fdc64bb3140-pzp_spistresci_1.
pdf [dostęp: 22.11.2015].
24 GUS, prognoza ludności na lata 2014–2050, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html [dostęp: 23.11.2015].
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pseudobudowlanych [wyróżnienie w oryginale – przyp. aut.].
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego, są źródłem naj-
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i trudny jest zarówno jej wykup pod funkcje publiczne, jak i racjonalne ich usytuowanie względem powstałej już chaotycznej
i nieskoordynowanej zabudowy. Podobnie jest z organizacją
publicznego transportu, ponieważ przyjęty model – także ideologicznie – został całkowicie uzależniony od transportu indywidualnego, a przedmieścia charakteryzują się rozdrobnioną
i rozciągniętą zabudową. W sytuacji, gdy pracują obie osoby
w rodzinie, naturalne wydaje się posiadanie i używanie dwóch
samochodów. Zazwyczaj są to wielkie i ciężkie SUV-y, wymagające znacznych ilości paliwa (nieskalkulowanych w pierwotnych
kosztach domu); wysokie podwozie tych samochodów sprawdza
się na podmiejskich drogach, często nieutwardzonych.
W badaniach na temat suburbanizacji wskazuje się na jej poważne konsekwencje społeczne. Pomimo trendów do osiedlania
się poza miastem przybysze nadal korzystają z miasta, z którego
się wyprowadzili, z jego infrastruktury, szkoły, także miejskich
galerii handlowych i kościoła. Suburbia to sypialnie, miejsca nie
do całodobowego życia czy pracy, lecz nocowania, względnie rekreacji. Nowi mieszkańcy w znaczącej większości nie nawiązują
kontaktów ze społecznością lokalną wsi ani z władzami, ograniczając się do znajomości sąsiadów, a i z nimi utrzymują związki
nader powierzchowne. Właściwie trudno mówić o antagonizmie
pomiędzy grupami nowych i starych mieszkańców – to raczej
staranne omijanie się, czasem przy celowym nadkładaniu drogi.
Nowi właściciele domów korzystają z miasta i nadal prowadzą
miejski styl życia, podkreślając swoją prywatność. Przebywają
chętnie w ogrodzie, który pielęgnują, a wśród motywacji wskazują korzystanie z czystszego niż w mieście powietrza. Katarzyna
Kajdanek badająca motywacje mieszkańców wielkomiejskich
suburbiów wskazuje na triadę: „zieleń, cisza, spokój”25. Często
jednak widać, że decyzja o przeprowadzce i „budowaniu się” jest
6

25 https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,14601523,Polak_nieszczesliwy_w_swoim_domku.html [dostęp: 15.10.2017].

cywilizacji. To właśnie samochód umożliwił realizację marzenia
o mieszkaniu poza miastem, w domu z ogrodem, w otoczeniu
przyrody. Przedmieście, którego funkcjonowanie opiera się na
indywidualnym transporcie, jest kulminacją kultury indywidualizmu w opozycji do miasta, rozumianego jako kultura dobra
wspólnego26.

Coraz głośniej mówi się o wykluczeniu transportowym i likwidacji regionalnych linii kolejowych oraz lokalnych połączeń
autobusowych, które byłyby w obecnej sytuacji rozwiązaniami
ekologicznymi i oferującymi alternatywne wobec transportu
indywidualnego sposoby dotarcia do miasta. Mieszkańcy podmiejskich wsi i przedmieść nieposiadający samochodów dziś
26 M. Staniszkis, dz. cyt., s. 48.
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Samochód i transport indywidualny zostały nazwane wirusami
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spowodowana przede wszystkim zrozumiałą chęcią powiększenia użytkowanej przestrzeni mieszkalnej (przeprowadzka z bloku). Działka w mieście pozostaje zazwyczaj poza zasięgiem finansowym, nawet przy pozyskaniu kredytu. Ważna jest też chęć
izolacji od sąsiadów, pragnienie „bycia na swoim”. Dodatkową
motywacją jest postrzeganie posiadania domu jako inwestycji
ekonomicznej i lokaty oszczędności w nieruchomość. Oba te cele
bywają tylko częściowo realizowalne – sąsiednie działki są często
szybko i chaotycznie zabudowywane, a wartość nieruchomości
może spadać w zależności od destrukcji malowniczego krajobrazu, który jest początkowo atutem lokalizacji.
Jeśli jeszcze w latach 90. można było dyskutować, czy taki
rozwój miast jest uzasadniony w kontekście fascynacji modelem
rozwojowym amerykańskim czy brytyjskim (choć już wtedy był
ekstensywny), dzisiaj widać, że wobec kryzysu klimatycznego
jest on nie do utrzymania. Społeczne koszty przedmieścia tak
podsumowuje urbanistka Magdalena Staniszkis:
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są skazani na dojazd prywatną komunikacją zbiorową: busami,
które często są w złym stanie i mocno zanieczyszczają powietrze.
Decyzja o zamieszkaniu w podmiejskim domu to rezultat
wzajemnego oddziaływania dotychczasowych doświadczeń
mieszkaniowych i rachunku ekonomicznego, w którym oprócz
ceny, bierze się pod uwagę cechy przestrzenne danej działki
(odległość od miasta, wyposażenie infrastrukturalne, w dalszej
kolejności walory miejsca). Domy podmiejskie, tak jak każde
mieszkanie, to miejsce styku realnej materialnej struktury z wyobrażonym, mitologicznym miejscem dobrego życia, przyszłości,
aspiracji. Burżuazyjna utopia przedmieść jest tutaj ograniczona
do indywidualnej, ale nie mniej sugestywnej utopii prywatnej,
w której znaczącą rolę odgrywa ogród i kontakt z naturą. Ta utopia kwitnie również na wizualizacjach różnych przedsięwzięć
deweloperskich, a ich nazwy kuszą wizją zamieszkania w zieleni:
Parkowego wzgórza, Jarzębinowej polany czy Różanych ogrodów,
a raczej Rose gardens. Ogród ostatecznie jest realizowany w formie szczątkowej – zazwyczaj z działki niewiele pozostaje po budowie domu czy osiedla. Dominuje betonowe ogrodzenie, szpaler
tuj dookoła działki i wypielęgnowany trawnik.
Powstające domy, choć większość z nich stanowi wariację na ten
sam temat (parter z użytkowym poddaszem), są dowolnie lokalizowane na działkach o różnym kształcie i wielkości. Pragnienie
właścicieli, by dom jednak odróżniał się od innych, podobnych,
sprawia, że budynki wraz z otoczeniem są poddawane wielu praktykom estetyzującym, odzwierciedlającym gust mieszkańców27

– pisze Katarzyna Kajdanek.
Przyjrzyjmy się teraz formie, w jakiej realizowana jest podmiejska utopia także w kontekście postulatów związanych z kryzysem klimatycznym. Z definicji dom jednorodzinny wymaga
6
27 K. Kajdanek, dz. cyt., s. 224.
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doprowadzenia i podłączenia wszystkich mediów. Nowopowstające budynki są w większości ocieplone styropianem lub wełną
mineralną, przez znaczną część roku wymagają jednak ogrzewania. Powszechnie są stosowane kotły na ekogroszek, opalanie
węglem i drewnem, co sprawia, że w podmiejskich gminach
powietrze bywa bardziej zanieczyszczone niż w centrum miasta,
czego przykładem są choćby podkrakowskie Zielonki.
Na wsiach zamienianych w przedmieścia brakuje kwiatów
i drzew owocowych – z pragmatycznych powodów: uschnięte liście trzeba sprzątać, a kwiatowy ogródek wymaga czasu
i pielęgnacji. Typowy obraz otoczenia podmiejskich i wiejskich
domów – to wykoszony trawnik, umieszczony na nim domek na
drzewie (choć bez drzewa), w lecie basen i trampolina z hiper
marketu. W ogródku naocznie przejawia się upodobanie do kontroli i porządku charakterystyczne dla klasy średniej, ale chętnie
też reprodukowane przez mieszkańców wsi, często przedstawicieli klasy ludowej. Z wiejskich obejść zniknęły sady (owoce
z Biedronki są tańsze), zacieniające drzewa, kwietne przedogródki. Większe ogrody bywają zagospodarowane za pomocą finezyjnych skalniaków i oczek wodnych, projektowane przez firmy
zajmujące się architekturą krajobrazu i pielęgnowane przez
ogrodników. Zaplanowany przez profesjonalnych projektantów
obszar zielony zawiera wiele kosztownych urządzeń i aspiracyjnej małej architektury, jest również ważną przestrzenią reprezentacji statusu mieszkańców, boleśnie kontrastującą często
z sąsiednim krajobrazem rolniczym lub nieużytkami.
Upragniona cisza okazuje się iluzoryczna wobec wszechobecnych narzędzi pielęgnacyjnych; dźwiękiem polskich przedmieść
w weekendy są spalinowe silniki kosiarek. Wyczyszczone
z chwastów trawniki, nierzadko pielęgnowane za pomocą
agresywnej chemii, nie dają pożywki owadom, które znikają
z przedmieść, przenosząc się do miast, oferujących w ostatnich
dekadach większą bioróżnorodność. Mury i ogrodzenia pojawiają się na działkach jako pierwsze, sygnalizując w krajobrazie
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wizualnie dominację własności, zaznaczając granicę posesji.
Domom, przeważnie tynkowanym na biało lub żółto, często piętrowym z czerwonym dachem z dachówki lub blachodachówki,
towarzyszą obszerne garaże – zintegrowane z bryłą domu lub
wolnostojące.
„Autodom”28
Już w latach 90. auta, które masowo sprowadzano z Zachodu,
awansowały na najważniejszy wskaźnik życiowego sukcesu.
Symbolizowały upragniony dobrobyt, ale też autonomię, wyrwanie się z przymusu kolektywnego transportu. Napływające
samochody były przestarzałe i zanieczyszczały środowisko spalinami, a szybko też pojawiły się problemy infrastrukturalne, brakowało dróg, na tych dojazdowych do miast zaczęły tworzyć się
korki, walczono o miejsca parkingowe. Równocześnie dokonywał się demontaż sektora publicznego, likwidowano regionalne
połączenia kolejowe i autobusowe, co jeszcze mocniej napędzało
rynek samochodowy.
Samochód, z racji spędzanego w nim czasu, stał się – jak
zauważają socjologowie – miejscem życia rodzinnego. Marek
Krajewski i Rafał Drozdowski na potrzeby wystawy Wreszcie
we własnym domu opisali ten proces następująco:
Interesujące wydało nam się to, że samochód wraz z transformacją ustrojową staje się jednym z nielicznych miejsc, w których
może aktualizować się rodzina. Jej przestrzenią nie jest już
dom […]. Jego uspołeczniającej sile sprzyja to, iż modernizacja
rozproszyła nasze działania w przestrzeni – rozdzielając nie tylko dom od miejsca pracy, ale też od miejsc edukacji, wypoczynku,
konsumpcji – aby stać się ich użytkownikami należy się do nich

6

28 Nazwa projektu Rafała Drozdowskiego i Marka Krajewskiego prezentowanego na wystawie Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji
w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 8, 2016.

pojemnikiem, który zamykając na krótszy lub dłuży czas trwania
różnorodnych dojazdów członków rodziny, powoduje, iż aktualizuje się ona jako osobny społeczny twór. Ma on wyraźne granice,
wypracowywanie reguł, codziennych nawyków i rytuałów, które
sprzyjają poczuciu osobności29.

Badacze zauważają, że samochód staje się równocześnie częścią domu i niemalże członkiem rodziny. Jest miejscem interakcji,
zaspokajania potrzeb – na przykład posiłków w drodze na zajęcia
dodatkowe dzieci, edukacji za pomocą tabletów i audiobooków.
O samochód się dba, poddając go pielęgnacyjnym zabiegom i serwisując – jako konieczną do życia infrastrukturę. Niektórzy projektanci słusznie diagnozując emocjonalną relację swoich inwestorów z pojazdami, wprowadzają samochody do wnętrza domu,
w ekstremalnych wypadkach stawiając je nawet – jak architekt
Robert Konieczny – w centrum przeszklonego salonu.
Rola samochodu w życiu domu wpisuje się w zachodzące
zmiany w modelu rodziny – grupy coraz bardziej odległych
jednostek, które toczą dość niezależne życie w przestrzeniach
dużych domów, za szczelnie zamkniętymi drzwiami, podłączone
do indywidualnych urządzeń. Internet paradoksalnie umożliwia
powrót pracy do domu, wcześniej precyzyjnie od domu odseparowanej. Powoduje to dodatkowe napięcia w życiu rodziny.
Uelastycznienie pracy, jak pokazuje studium Jacka Gądeckiego,
Marcina Jewdokimowa i Magdaleny Żadkowskiej, wpływa na
trudności z separacją ról i znalezieniem odpowiedniej przestrzeni dla pracy, która łatwo kolonizuje sypialnię30. Ciągłe
29 M. Krajewski, R. Drozdowski, Autodom, roboczy opis pracy do wystawy
Wreszcie we własnym domu, materiały Fundacji Instytut Architektury.
30 J. Gądecki, M. Jewdokimow, M. Żadkowska, Tu się pracuje! Socjologiczne
studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy,
Kraków: Libron, 2017.
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jasno określoną strukturę, zaś jego formowaniu towarzyszy
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przemieścić, by być razem, trzeba zebrać rodzinę. Auto staje się

 odłączenie to kolejny ważny symptom współczesności – jedp
nocześnie umożliwiające kontakt i emancypujące (na przykład
młode matki), ale też uzależniające oraz redukujące więzi. Oczywiście zjawisko to nie jest ograniczone do suburbiów, jednak tam
właśnie praca na odległość nabiera nowych znaczeń.
Model mieszkania w domu jednorodzinnym wymusza uzależnienie od samochodu, a jako taki bywa radykalnie krytykowany
jako degradujący środowisko, niemoralny w kontekście zmiany
klimatu. Samochody oskarżane o zatruwanie i destrukcję miast,
zapewniają swoim właścicielom separację od otoczenia i ograniczenie przypadkowych spotkań. W mediach toczą się gorące
dyskusje o arogancji posiadaczy wielkich i drogich aut.
Paradoksalne jest więc to, że samochód, którego posiadanie wyznaczało konkretne cele „małych modernizacji” dokonujących się
w wielu domach, staje się dziś, po spełnieniu tego zamiaru czymś,
co zaświadcza przeciwko tym, którym udało się go zrealizować31.

– konkludują Marek Krajewski i Rafał Drozdowski.
Cykl życia i potrzeb
Wybór domu na przedmieściu wydaje się logiczną alternatywą w momencie, gdy para ma małe dzieci, którym do szczęścia
nie potrzeba więcej niż piaskownica i huśtawka ulokowane
w małym ogródku. Stan ten jednak trwa stosunkowo krótko
i pojawiają się kolejne potrzeby – przedszkola, szkoły – które
jeszcze ewentualnie można zrealizować lokalnie. Najbardziej
cierpią, jak przebadała Katarzyna Kajdanek, w nowych domach
dotychczasowi gimnazjaliści i licealiści – z jednej strony całkowicie uzależnieni transportowo od rodziców32, z drugiej zazwyczaj ograniczani w swej konsumpcji w związku z koniecznymi
6

31

Tamże.

32 K. Kajdanek, dz. cyt., s. 104–124.

Gdy skierujemy naszą uwagę na aspekt praktyczny debaty, natrafiamy na serię paradoksów i porażek, z których najbardziej spektakularną była podjęta przez Victora Gruena próba wzbogacenia
funkcjonalnego suburbiów, a przez to również zagęszczenia
33 Tamże, s. 227.
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Co dalej?
Refleksja na temat przedmieść pojawiła się równocześnie
z samym zjawiskiem suburbanizacji, namysł nad administracyjną
oraz projektową kontrolą tych zjawisk znajdujemy w rozważaniach amerykańskich urbanistów co najmniej od lat 50. XX wieku.
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oszczędnościami w kontekście posiadanego kredytu. Do tego
dochodzi korzystanie przez młodzież z internetu i portali społecznościowych, które eliminują spotkania – powstaje zatem
zupełnie nowa grupa społeczna, dla której środowisko wirtualne
jest podstawowym polem aktywności. Mieszkańcy przedmieść,
podzielając powszechny i ukształtowany przez transformacyjny
dyskurs pogląd na temat wyższości prywatnego nad państwowym, często decydują się na posłanie swoich dzieci do prywatnych szkół, a zatem następuje coraz głębszy podział klasowy,
brakuje miejsc stykania się różnych grup społecznych. Czynnik
czasowy powraca, gdy dzieci opuszczają „rodzinne gniazda”,
a rodzice się starzeją i coraz częstsze stają się wizyty u lekarza, a prowadzenie samochodu uniemożliwia pogarszający się
stan zdrowia. Większość amerykańskich przedmieść w 2010 roku
była pozbawiona dzieci, podobnie dzieje się już w Polsce wśród
pierwszego pokolenia, które zasiedliło podmiejskie przestrzenie.
Katarzyna Kajdanek wskazuje również na negatywne aspekty
„powiązania funkcjonalnego osiedli podmiejskich z miastem, nawet w kwestii najprostszych usług, które mogłyby być zaspokajane na miejscu”33 i nie widać polityk miejskich i gminnych, które
przeciwdziałałyby tej tendencji.

społecznej aktywności wokół centrum usługowego, które stanowiłoby ich „serce”

– pisze na łamach „Autoportretu” Paweł Jaworski34. Z proponowanego przez Gruena centrum lokalnego wykształcił się jednak powszechny i znienawidzony przez wielu mall. Przestrzeń
komercyjna jest bowiem komponowana według logiki konsumenckiej, a nie dobra wspólnego. Amerykańskie przedmieścia
zmieniają się w ostatnich latach dynamicznie – upadające malle
bywają zamieniane na mieszkaniówkę bądź lokalne centra kulturalne, na wielkich pustych parkingach powstają fragmenty
zabudowy o bardziej miejskim charakterze. Cześć wylanych
asfaltem połaci jest renaturyzowana, przywracane są osuszone
pod parkingi bagna. Powstają też ścieżki rowerowe i ciągi piesze,
a komercyjne strips zabudowuje się wyższymi budynkami przeznaczonymi na funkcje usługowe. Są to działania w niewielkiej
skali, ale pokazują kierunki, w których mogą się zmieniać dotąd
monofuncyjne przestrzenie35.
Postulowane przez urbanistów rozwiązania tylko częściowo
załatwiają problemy. Hasła „miasta małych miast”, czy „miasta
miejskich wiosek” w duchu nowego urbanizmu i neotradycyjnego planowania to propozycje w zasadzie reakcyjne, trudne też
w realizacji, nierzadko też skutkujące estetycznie przestrzeniami
o podobnym stopniu nasycenia kiczem, co Trumanowe Seahaven.
Procesy zachodzące w polskich strefach podmiejskich dotyczą
także przenoszącego się na te tereny biznesu w postaci budowy
tak zwanych parków biurowców i lokalizowania tam kolejnych
sklepów wielkopowierzchniowych czy centrów logistycznych.
Być może zatem niegdysiejsze przedmieścia będą stopniowo
włączane w granice miasta (ze względów podatkowych), i zaczną
funkcjonować bez potrzeby komunikacji z centrum.
6

34 P. Jaworski, Niewidzialne przedmieścia, „Autoportret” 2010, nr 2, s. 52.
35 https://www.ted.com/talks/ellen_dunham_jones_retrofitting_suburbia.

Suburbanizacja po polsku, dz. cyt., s. 229.
37 K. Kajdanek, dz. cyt., s. 227.
38 Tamże, s. 11, 16–19.
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36 Jak i gdzie chcemy mieszkać?, „Gazeta Wyborcza”, 27.04.2012, za: K. Kajdanek,
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Można stwierdzić, że trend suburbanizacyjny nie ulegnie zahamowaniu, pomimo zauważalnego już w niektórych ośrodkach
metropolitalnych powrotu do miasta. Według sondażu 52 procent Polaków chce mieszkać w małej miejscowości oddalonej
co najmniej o 10 kilometrów od miasta. 77 procent chce mieszkać
w domku jednorodzinnym, budowanym od zera na zakupionej
wcześniej działce36. Powstają zatem nie tylko pytania o społeczne
i urbanistyczne konsekwencje suburbanizacji, lecz także o możliwości przeciwdziałania jej negatywnym skutkom. Wykup terenów pod usługi publiczne, szkoły, przedszkola czy parki wydaje
się koniecznością, a jednocześnie władze nie tworzą prawnych
mechanizmów umożliwiających takie posunięcia gminom. Możemy nawoływać do powrotu do miasta, dowartościowywać –
słusznie – zabudowę blokową w zieleni, jednak faktem jest, że
wiele osób pozostanie na przedmieściach, a kolejni ciągle będą
tam budować tam swoje miejsca zamieszkania. Ważne jest, by –
jak pisze Kajdanek – uznać negatywne zjawiska, „choć przez
mieszkańców są traktowane bardziej jak indywidualne troski
i spychane na margines świadomości”, za problemy społeczne,
za nasze wspólne wyzwania37. Problem przedmieść jest problemem politycznym, w którym stykają się perspektywy społeczne
i jednostkowe. Zastanawiające jest, że rozwój przedmieść zasadniczo wymyka się nawet statystykom GUS-u – dane zbierane
na temat sytuacji mieszkaniowej Polaków uwzględniają tylko
dwie kategorie obszarów: miasto i wieś, wyraźnie je oddzielając.
Fenomen przedmieść i ich uwarunkowań wymyka się zatem
analizom, brakuje metodologii gromadzenia danych na temat
obszarów funkcjonalnych: miast z przylegającymi doń gminami
przedmieść i ich dynamiki38.

kostka

Porównanie planów
rzutów domów: kostki
z lat 70., dworu z lat 90.,
oraz typowej szeregówki
i domu z katalogu,
początek 2000–2020
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szeregówka

dom z katalogu
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Wśród wartości wyznawanych przez polską klasę średnią
przeważa przywiązanie do wolnego rynku, własności i realizowanie aspiracji materialnych. Brak innego porządku symbolicznego niż kapitalistyczny w obrębie ustawodawstwa i polityki
na każdym szczeblu sprawia, że nie powstaje pole wartości ani
rodzaj wizji przestrzeni, w których można być razem. Pytanie
o rozwój przedmieść to, być może, również pytanie o wspólnotę,
choć badania wskazują na niechęć nowych mieszkańców do głębszych kontaktów zarówno między sobą, jak i z lokalnymi społecznościami. Być może przestrzenie wspólne, w których powstawanie włączy się gmina, spowodują pogłębienie poczucia łączności.
Nową przestrzenią wspólną, którą można zauważyć na
obrzeżach miast i na wsiach, są orliki, dobitny znak zarówno
możliwości polityków, jak i ich braku zainteresowania realnymi
problemami. Powstają też niewielkie standardowe place zabaw,
miejsca spotkań młodych rodziców i dzieci. Kolejnym punktem
kontaktów podmiejskich społeczności bywają lokalne stacje
benzynowe (dotyczy to również wsi), czyli właściwie z definicji
miejsca tranzytu, nie-miejsca według teorii Marca Augégo, które
zostają udomowione. Mieszanie się dawnych wiejskich i miejskich mieszkańców następuje także w lokalnych dyskontach:
nawet aspirująca klasa średnia odwiedza Lidla lub Biedronkę,
na które można trafić właściwie w każdym regionie Polski.
Trzeba też zadać pytanie, które implikuje post znanego architekta i nauczyciela akademickiego Romana Rutkowskiego na
portalu społecznościowym: „W Austrii NIE przyznaje się nagród architektonicznych za realizacje domów jednorodzinnych,
po prostu uważając je za nieodpowiednią formę zamieszkania”.
Stwierdzenie to pada po prawie trzech dekadach zachwytów
domami indywidualnymi i ikonicznymi w środowisku architektów. Właściwie każdy znaczący architekt ma w swoim portfolio
realizacje domów jednorodzinnych, dla niektóych były one biletem do międzynarodowej kariery i miejsca w rankingach wpływowych profesjonalnych portali. Nie można jednak dzisiaj nie
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zauważać konsekwencji takiego zamieszkiwania w kontekście
katastrofy klimatycznej. Skutki dojazdów do pracy z przedmieść
ponosimy wszyscy – zobaczmy, ile aut wjeżdża dziennie do
miast i jak długie są korki pod koniec dnia. To ogromny koszt
środowiskowy, na który nie sposób zamknąć oczy. Elektryczne
czy hybrydowe samochody są tylko listkiem figowym i pozwalają zachować swoim właścicielom pozory troski o środowisko.
Domy pasywne, stosowanie pomp ciepła, to wszystko jest luksusem, a prawdą jest to, że model rozwojowy przedmieść jest zbyt
kosztowny.
Trzeba zacząć od zmiany narracji na temat indywidualnego
domu, nie po to, by piętnować jego właścicieli, ale zwrócić uwagę na wieloaspektowe konsekwencje jego dominacji. Zobaczmy
dom na przedmieściu jako poważny mechanizm podtrzymujący
trwanie systemu, który zniszczył wspólną – dosłownie i metaforycznie – przestrzeń w Polsce. Zapytajmy o konsekwencje klimatyczne takiego rozwoju kraju. O powiązania kredytów i rynku
nieruchomości jako systemowych mechanizmów generowania
zysku na rynkach finansowych. Zobaczmy złożoność modelu
jako całości i pytajmy nie o status i wizerunek, ale o faktyczną
jakość życia mieszkańców. Pytajmy o cykl rozwojowy i czasowy
domu – związany z rozwojem i zmianami życia rodziny. Problem domu i przedmieść, to nie problem estetyczny – to problem
strukturalny modelu.
Nie chciałabym tutaj głosić masowego powrotu do miast
(który częściowo następuje), ale postulować problematyzowanie
tego modelu. Osiedla grodzone powoli przestają być postrzegane
jako wzorcowe miejsce, a w zamian wprowadzane są do dyskusji
wartości z innego rejestru niż prestiż. Podobnie w wypadku
domów – choć urbanistyczna katastrofa się dokonała, możliwe
jest wywieranie presji na władze w tworzeniu potrzebnej infrastruktury społecznej, wykupywaniu terenów pod parki czy
organizowaniu miejskiego transportu – i świadoma polityka
odwracania skutków społecznej segregacji. Wprowadzenie

podatku katastralnego pozwoli stworzyć zaplecze finansowe pod
wykupy ziemi, a opodatkowanie drugiego i kolejnych mieszkań
zmniejszy spekulację nieruchomościami. W skali mniejszej, trzeba zadawać pytania o to, jak dużej przestrzeni faktycznie potrzebujemy do życia, o konsekwencje indywidualnej konsumpcji,
a nawet o to, jakzorganizować ogródek, by wspierać bioróżnorodność.
Ponadto redukcja środowisk miejskiego życia do przestrzeni,
w której mamy dookoła wyłącznie sobie podobnych, nie umożliwia nam nawet dostrzeżenia innych, nie mówiąc o spotkaniu.
Ciągły konflikt polityczny jest także pokłosiem tej sytuacji. Taka
separacja eliminuje zdolność empatii, w myśl wpajanego przez
coachów przekonania o wyższości własnej perspektywy nad każdą inną. Twórzmy przestrzenie, w których nadal różni możemy
się bezpiecznie spotkać i spierać – czy po prostu być.
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Własność i kredyt
Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności
gospodarczej, własności pr ywatnej oraz solidarności, dialo
gu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.


Konstytucja z 1997 roku, Art. 20 [podkreślenie własne]

7

Tytuł tej książki – Jesteśmy wreszcie we własnym domu –
jak wspominałam we wstępie, pochodzi z dwuwiersza Ernesta
Brylla, który recytowali artyści i aktorzy podczas akcji Artyści
dla Rzeczypospolitej w styczniu 1990 roku. W całości brzmiał
on następująco: „Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Nie stój,
nie czekaj. Co robić? Pomóż”. Jednym z najbardziej wyrazistych
głosów w tym zbiorze improwizowanych wypowiedzi wielu
twórców był głos aktorki Krystyny Jandy. Rozpoczęła swoją
przemowę od przejęzyczenia: „Jesteśmy wreszcie we wspólny m domu”. Pośpiesznie się skorygowała: „we własny m domu”. Dalej nastąpił opis owego domu (w domyśle ojczyzny, Polski): „ten dom jest straszny, nie ma dachu, ma powybijane okna”,
lecz – jak apelowała dalej aktorka – musimy się w nim jakoś
urządzić, wprowadzić weń „nowy styl”. Przejęzyczenie Jandy
pokazywało – być może podświadomie – zmianę retoryczną:
własność zajęła ważną pozycję w katalogu nowych, intensywnie
reklamowanych wartości, zastąpiła omyłkowo (?) przywołaną
przez aktorkę wspólnotowość.

Wśród wypowiedzi artystów deklarujących w telewizji potrzebę włączenia się w „budowę”, „urządzanie” czy „porządkowanie” nowego domu, pojawiają się słowa o potrzebie wsparcia
słabszych w okresie przemian ustrojowych. Styczeń 1990 roku to
moment wprowadzenia planu Balcerowicza. „Wszystko drożeje
kilkukrotnie” – informują telewizyjne Wiadomości, pokazując
mięso sprzedawane na ulicy. W tym samym wydaniu pojawia
się zresztą relacja z finału opisanej akcji1. Troska o biednych,
zwłaszcza dzieci i starszych, oraz wezwanie do pomocy noszą
teraz rys filantropii. Słowo „solidarność” nie pada ani razu. Wydaje się, że luminarze kultury przeczuwają, że ich klasa – inteligencja – dzięki tak zwanemu kapitałowi kulturowemu znajdzie
się wśród wygranych transformacyjnego procesu, a własny dom
najbardziej dosłownie stanie się ich udziałem. Chcą zatem tych,
którzy w transformacyjnych porządkach zostaną odsunięci na
bok, przekonać do zmian, zachęcić do wyrzeczeń i w jakiś podstawowy sposób zabezpieczyć. Pojawiają się wypowiedzi afirmujące stratyfikację społeczną. Krzysztof Kowalewski wzywa
do ogólnego, masowego przechodzenia przez ucho igielne (ciekawe, jak by to wyglądało), czyli, jak się domyślam, powszechnego bogacenia się. Po zakończeniu każdej wypowiedzi podawano
numer konta, na który można było wpłacać pieniądze na wsparcie ubogich.
Własność jako podstawa
Filozofowie od wieków dyskutują na temat tego, czym jest
własność. Cytując encyklopedię PWN, „własność” to:
najpełniejsza władza użytkowania i dysponowania (ius uten
di et abutendi), jaką można mieć nad rzeczami (rozumianymi
szeroko, od konkretnych przedmiotów fizycznych, takich
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1

Fragmenty z Wiadomości TVP, 13.01.1990, https://www.youtube.com/
watch?v=msOf1PEyIhQ [dostęp: 12.08.2017].

wzór matematyczny); także sama rzecz, nad którą ma się
ową władzę2.

2

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wlasnosc;4010437.html [dostęp: 10.12.2018].

3

Tamże.
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Myśliciele zastanawiają się, czy własność pojawia się wraz
z ustanowieniem instytucji, wynika z określonego prawa, czy
potrzebuje państwa, żeby istnieć. Czy też jest ona immanentną
cechą człowieka (czyli pochodzi z natury) – człowiek ostatecznie zawsze coś posiada, nawet pozbawiony wszystkiego nadal
ma wszak siebie. W historii filozofii znajdujemy zwolenników obu poglądów, a także piewców i przeciwników samego
konceptu własności prywatnej. Myśliciele związani z propozycjami utopijnymi, jak Platon, Moore, Rousseau – uważają,
że własność prywatna stanowi czynnik moralnie i społecznie
demoralizujący i jako taka powinna być zlikwidowana. Po tej
stronie również sytuuje się marksizm, który głosi, że jest ona
tylko historycznym etapem, prowadzi do niesprawiedliwości
i zostanie przezwyciężona na rzecz własności kolektywnej.
Głosy oponentów widzą w konstrukcie własności czynnik stabilizujący, sprzyjający pokojowi i rozwojowi ekonomicznemu,
który daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala realizować indywidualną wolność3.
Nie ulega wątpliwości, że własność potrzebuje instytucji, która zagwarantuje jej egzekwowanie. By mogła być respektowana,
wymaga państwa, w którym jest uznana za istotną wartość.
Dla prawnego ujęcia własności istotne znaczenie ma zwłaszcza to, że własność jest także kategorią ekonomiczną – jej kształt
prawny, wynikający z instytucjonalnego uregulowania, stanowi
w dużej mierze skutek utrwalenia się określonego modelu stosunków społeczno-ekonomicznych w państwie4.
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Od własności zależy kształt przestrzeni: choć niewidoczna,
ustala przebieg płotów i granic, określa prawa ludzi do konkretnych budynków i miejsc. Gdy popatrzymy na polski krajobraz,
zobaczymy zapisane tam historyczne formy własności i różnych
ustrojów państwowych w postaci galicyjskich miedz, wielkich
połaci pól – pozostałości gospodarstw pruskich junkrów na
Pomorzu czy pustych wsi w Beskidzie Niskim. W pejzażu zapisane są wojny, zmiany granic, rewolucje społeczne. Ostatnią
ewolucją, która przyniosła przemianę stosunków społecznych
i ekonomicznych w odniesieniu do własności prywatnej w Polsce,
była transformacja. Zmiana podejścia do własności wyraźnie
odcisnęła się w przestrzeni: ogrodzenia, szlabany, płoty i bramy
to czytelne znaki nowego symbolicznego porządku.
W dyskursie na temat dóbr wspólnych badacze wskazują, że
historycznie własność prywatna powstała w Anglii wX
 VIII wieku poprzez wydzielenie za pomocą ogrodzenia terenu dotąd
wspólnego, posiadanego kolektywnie zasobu (na przykład w postaci łąk miejskich), na którym wypasano bydło, koszono trawę,
zbierano drewno, polowano5. W ten sposób przekształcono ziemię, która przynosiła korzyść członkom wspólnoty, w odseparowaną prywatną własność: „konstrukt społeczny, który musi być
wyznaczany i egzekwowany mocą państwa”6.
Ogradzanie dotychczas otwartych ziem stopniowo doprowadziło do „prywatyzacji” ziemi – nieużytków i mokradeł – najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w całej Europie. Odcięto
w ten sposób wiejską biedotę od źródła ryb i dzikiej zwierzyny,
którą się żywiła, a także od źródła opału. […] Ziemia przynosiła

5

L. Polyák, Wokół własności. Perspektywy własnościowe, od własności komunal
nej do prywatnej, prywatnej do korporacyjnej i vice versa, „Autoportret” 2017,
nr 3, s. 47.

7

6

P. Frase, Four Visions of World After Capitalism, London – New York: Verso
Books, 2016, s. 75, za: L. Polyak, dz. cyt., s. 47.

dzanie wymagało zgody parlamentu7.

Przyszły grodzenia i zatarasowali wszystkie ścieżki
Każdy tyran wieszał swoją tablicę, gdzie tylko mógł.
Ścigają każdego, kto wejdzie w szkodę
A sprawiedliwość przemawia ich głosem. […]
Grodzenie, jesteś klątwą dla tej ziemi
Bezduszny był nikczemnik, co cię wymyślił8.

Angielscy rolnicy protestowali, lecz za grodzeniami stanął
autorytet państwa – to parlament wyrażał zgodę na grodzenia,
a następnie ferował surowe wyroki: usuwanie płotów gminnych
łąk karano śmiercią9. Podobne procesy dokonały się we Francji
i całej Europie. XIX wiek był już czasem prywatnej własności
i wzrastania majątków zarówno ziemskich, jak i przemysłowych,
opartych na wyzysku chłopów i robotników. Instytucje państwa,
szczególnie w krajach zachodu, przyznały własności prywatnej
prymat nad innymi formami własności, w tym wspólnej. Levente
Polyak pisze:
W swojej analizie kształtowania się nowoczesnego państwa
narodowego i liberalnej gospodarki rynkowej, historyk ekonomii Karl Polanyi zauważył, że przejście do gospodarki opartej
na wzajemności i redystrybucji do opartej na racjonalnej
7

J. Rykwert, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, przeł. T. Bieroń,
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013, s. 48.

8

Tamże, s. 49.

9

Tamże.
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Przebudowa ta nie dokonała się bez protestów i refleksji;
myśliciele polityczni wskazywali, że grodzenia miały wpływ
na wzrost ubóstwa wśród chłopów i zniszczyły krajobraz wsi.
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maksymalizacji zysku to wielka transformacja czasów nowoczesnych. Częścią tej transformacji jest odejście od wspólnoty na
rzecz społeczeństwa zbudowanego na fundamencie prywatnej
własności; społeczeństwa, w którym ziemia stała się towarem,
tworząc w ten sposób klasy rentierów, którzy „niczego nie tworzą, niczego nie produkują, nic nie robią; po prostu biernie przyjmują korzyści z tytułu własności”10.

Jakie są skutki rozwoju nowoczesnych społeczeństw właścicieli, dobitnie pokazał Thomas Piketty w książce Kapitał
w XXI wieku. Francuski ekonomista udowadnia, że jesteśmy
obecnie świadkami przywrócenia prymatu majątku nad pracą.
To posiadanie dóbr, w tym własność nieruchomości, tworzy
bogactwo, które przynosi większe dochody niż wykonywanie
pracy11. Posiadanie kapitału powoduje jego kumulację i pomnażanie, w konsekwencji nierówności społeczne ciągle rosną. Mity
o przypływie podnoszącym wszystkie łodzie (metafora gospodarki rynkowej) w świetle ustaleń Piketty’ego należy włożyć między bajki. Obecny system gospodarczy nie pracuje na rzecz ogółu
i mrzonka skapywania bogactwa jest nie do utrzymania. Nierówności społeczne kapitalizmu nie są aberracją czy przejściową
fazą, jak głosili powojenni ekonomiści, lecz stanowią fundament
systemu, jego strukturalny element. Wyjątkiem w tej regule był
XX wiek, kiedy to:
W ramach wyjątkowej kapsuły czasu – pod wpływem dwóch
wojen światowych, społecznego napięcia, rewolucji, aktywności
związków zawodowych oraz istnienia zniechęcającej globalnej
alternatywy dla systemu kapitalistycznego w postaci (byłego)

10 L. Polyák, dz. cyt., s. 47.
7

11

T. Piketty, Kapitał w XXI wieku, przeł. A. Bilik, Warszawa: Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, 2015.

przez pracę jako główny sposób zdobywania bogactwa12.

12 R. de Graaf, Architektura jako narzędzie kapitału, „Autoportret” 2015, nr 3,
s. 84.
13

J. Kornai, The Socialist System. The Political Economy of Communism, Oxford
Clarendon Press, 1992, za: T. Luterek, Portret reprywatyzacji, „Autoportret”
2017, nr 3, s. 29.
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Po drugiej stronie żelaznej kurtyny nierówności były trzymane systemowo w ryzach: całe społeczeństwo miało się nie bogacić,
choć rosły kapitały tak zwanej nomenklatury, funkcjonariuszy
partyjnych i ludzi blisko związanych z władzą. Nacjonalizowano
majątki i tworzono własność państwową i spółdzielczą; ta ostatnia również znajdowała się praktycznie w gestii komunistycznej
władzy. Własność państwowa w PRL była „zdepersonifikowaną
formą własności”, a jako należąca do wszystkich w powszechnym
przekonaniu była postrzegana jako niczyja13.
Wraz ze zmianą systemu w 1989 roku zostaliśmy włączeni
w globalny kapitalizm, w którym w latach 80. i 90. w Stanach
Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii zdemontowano bezpieczniki, czyli akty prawne kontrolujące kapitał, zakazujące
bankom depozytowym działalności inwestycyjnej i spekulacji
kapitałowych.. Margaret Thatcher sprywatyzowała zasoby
mieszkań komunalnych zgodnie ze swą deklaracją TINA – „there is no alternative” – nie ma alternatywy dla neoliberalnego
porządku. Tym samym wypchnęła dotychczasowych mieszkańców z miast.
Własność przestrzeni – czyli nieruchomości i ziemi – stała
się czynnikiem kształtującym współczesne miasta i wsie. W miastach wzrasta liczba właścicieli prywatnych i korporacyjnych,
w tym samym czasie na całym świecie własność publiczna się
kurczy. Jednocześnie własność przestrzeni ma daleko idące konsekwencje – umożliwia fizyczny dostęp do niej, „strukturyzuje
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obozu komunistycznego – kapitał został na chwilę pokonany

sposób jej tworzenia, utrzymywania, kontrolowania i generowania przezeń przychodów”14.
Przebudowa stosunków własności
Transformacja w Polsce przyniosła zasadnicze przedefiniowanie relacji własności, co wynikało z samej definicji zmiany
ustrojowej. Własność w PRL podlegała roszczeniom państwa
i miała niepewny status. Większość usług i przedsiębiorstw
była wspólna, czyli państwowa – w myśl marksistowskiej
myśli o uspołecznieniu środków produkcji. W powojennej
Polsce prywatna własność najszerzej zachowała się na wsiach,
dzięki uporowi Władysława Gomułki, który sprzeciwił się
kolektywizacji rolnictwa. Właścicielom ziemskim odebrano
majątki na podstawie reformy rolnej 1944 roku, ale wieś została tylko w niewielkim stopniu skolektywizowana i to głównie
na terenach tak zwanych ziem odzyskanych. System nie był
monolitem i zmiany w ujmowaniu własności uwidoczniły się
już w czasie rządów Edwarda Gierka, gdy dozwolono na rozwój
„prywatnej inicjatywy”, a nawet dopuszczono przekształcenie
użytkowania mieszkań we własność. Sytuacja uległa całkowitemu odwróceniu w 1989 roku. W myśl przepisów światowych
instytucji, w tym Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Polska potrzebowała klasy właścicieli jako
bazy dla nowego – kapitalistycznego – systemu. Globalne instytucje finansowe zalecały przeprowadzenie w Polsce prywatyzacji zasobu mieszkaniowego. Jak pisze Joanna Kusiak, w 1990 roku Bank Światowy opublikował wytyczne: Model prywatyzacji
mieszkalnictwa dla Europy Środkowo-Wschodniej, który zawierał konieczność przeniesienia własności mieszkań z państwa na
samorządy oraz prywatyzację zasobu mieszkaniowego15. Lata 90.
14 L. Polyak, dz. cyt., s. 47.
7

15 Proceedings from the Seminar on „Housing Reforms in Socialist Economies”,
Washington: World Bank, 1990, za: J. Kusiak, Chaos Warszawa: porządki

s. 106–107.
16

E. Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyza
cji pracy, przeł. P. Sadura, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2007.
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przestrzenne polskiego kapitalizmu, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2017,
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to czas ciągłego narzekania w publicystyce, że w Polsce brakuje
rodzimego kapitału, że nie ma odpowiednich sposobów jego
akumulacji. Jednocześnie dokonywał się wielki transfer własności w skali kraju: to, co dotąd było państwowe, przekazywano
w ręce prywatne, oraz międzynarodowemu kapitałowi. Prywatyzację i przemiany systemu pracy znakomicie opisała Elisabeth
Dunn w swojej książce Prywatyzując Polskę na przykładzie
przemiany Alimy Rzeszów w część amerykańskiego Gerbera16.
Pokazuje ona formowanie się dwóch klas pracowników: mechanicznej, roboczej, zgodnej z doktryną Tayloryzmu, i mobilnej,
menadżerskiej, oraz przekształcanie sposobów pracy w duchu
globalnego kapitalizmu.
Władze III RP zdecydowały się na kolejny brzemienny w społecznych skutkach krok, i jednocześnie taki, który wprowadził
element loterii w ludzkie egzystencje: uwłaszczenie mieszkańców w lokalach, które zajmowali. Ten ogromny transfer własności dokonał się w sposób właściwie niedookreślony: obywatele
mogli wykupić wspólny dotąd zasób, mieszkania spółdzielcze
czy zakładowe, za niewielką kwotę. Wygrali ci, którzy zajmowali mieszkania w wielkich miastach, w dobrych lokalizacjach
o uporządkowanej sytuacji własnościowej. Przegrali ci, którzy
żyli w lokalach w mniejszych ośrodkach. Bankrutami okazali się
mieszkańcy lokali komunalnych w kamienicach, które zostały
zreprywatyzowane (do tematu reprywatyzacji jeszcze wrócę
w tym rozdziale). Ci, którzy pierwsi wykupili mieszkania, ponieważ dysponowali odpowiednią gotówką lub je otrzymali od
państwa, byli najbardziej uprzywilejowani, i nierzadko spieniężali swój zasób, kapitał przeznaczając na podmiejskie nieruchomości. Filip Springer w książce 13 pięter przywołuje słowa

Kazimierza Kirejczyka, prezesa zarządu firmy REAS, zajmującej
się doradztwem i analizami rynku mieszkaniowego:
To był największy transfer własności w dziejach Polski – mówi Kirejczyk. – Przeprowadzony pod hasłem sprawiedliwości społecznej, ale ze sprawiedliwością w mojej opinii niemający zbyt wiele
wspólnego. Bo uwłaszczenie polegało na wyprzedaniu publicznego majątku za psi grosz. Ktoś, kto po wojnie został zakwaterowany w przedwojennym apartamentowcu na Mokotowie, mógł wykupić zajmowany lokal na podobnych zasadach, co mieszkaniec
popegeerowskiej zabitej dechami wsi albo blokowiska na obrzeżach Wałbrzycha. Ale tylko ten z Warszawy może dziś swoje
mieszkanie sprzedać za gigantyczne pieniądze i żyć jak rentier17.

A Sławomir Najnigier – prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Ro
zwoju Miast w rządzie Jerzego Buzka – w rozmowie ze Springerem określa ten manewr jeszcze ostrzej:
Ja to nazywam powszechnym rabunkiem. Nie mam zielonego
pojęcia, na jakiej logice bazuje to rozumowanie, że jak coś, co
jest majątkiem wspólnoty, podzielimy na maleńkie kawałeczki
i rozdamy niektórym jej członkom, to będzie sprawiedliwie. Ale
uwłaszczenie dotyczyło dużej grupy ludzi i było świetną kiełbasą
wyborczą. Grali nim wszyscy i na krótką metę wszyscy wygrywali18.

Nie był to proces odosobniony, w latach 70. i 80. to samo wydarzyło się w większej części Europy, choć z innych przyczyn.
Reinier de Graaf wyjaśnia powody:
W ramach programu całościowej prywatyzacji sprywatyzowano spółdzielnie mieszkaniowe, w wyniku czego dramatycznie
17 F. Springer, 13 pięter, Wołowiec: Czarne, 2015, s. 255.
7

18

Tamże.

czenie dużej części społeczeństwa z najemców we właścicieli nieruchomości napędziło polityczną zmianę. Kiedy ludzie posiadają
domy na własność, narzędzie w postaci kredytu hipotecznego
niskim poziomie stóp procentowych i inflacji. Skonfrontowani
z rynkową rzeczywistością, nie będą mieli zbyt wielkiego wyboru i zaczną sympatyzować z gospodarczym programem prawicy.
Właściciele domów w konsekwencji szybko zasilają szeregi konserwatywnego elektoratu19.

Własność prywatna staje się zatem w rękach polityków narzędziem do ustabilizowania systemu. W procesy te zaangażowany jest jednak globalny rynek finansowy, niekontrolowalny
w skali państwa. Zmiany na światowych giełdach i kryzysy gospodarek będą w sposób nieuchronny wpływały na losy podczepionych doń za pomocą kredytów obywateli. W Polsce dyskusja
na temat własności prywatnej po transformacji była powiązana
nie tylko z piewcami wolnego rynku. Głos na temat własności zabierał również Kościół Katolicki, wiążąc własność z pracą i indywidualną odpowiedzialnością, czytelną w myśli Józefa Tischnera
i znajdującą odbicie w encyklikach Jana Pawła II.
Od lat 90. własność zaczęła ponownie wyraziście zapisywać się w przestrzeni Polski. Najwyraźniej widać to na przedmieściach, kiedy patrzymy na domy rosnące na odrolnianych
działkach, proliferacji wszelkiego rodzaju ogrodzeń, osiedlach
zamkniętych. Zwykłe płoty i siatki zastąpiły masywne kamienne
mury, lub płoty z betonowych tralek imitujących drewno. Ogrodzenia, szlabany, strażnicy, firmy ochroniarskie, systemy monitoringu, wtórne grodzenia, wydzielanie plaż, lasów, ograniczenie
wstępu w górach, wykupienie całych jezior – to manifestacje
własności w przestrzeni.
19

R. de Graaf, dz. cyt., s. 88.
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sprawia, że w ich osobistym interesie będzie utrzymanie na
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wzrósł procent domów będących prywatną własnością. Przeisto-

Po transformacji ziemia zaczęła być traktowana jako towar.
Jak zauważa Karl Polanyi jest to towar „fikcyjny”20. Nie jest
dobrem przechodnim, które wykonano z materiału i którego
wytworzeniu służyła określona praca. Dostęp do ziemi jest ograniczony, a kupując ją, płaci się nie za grunt, ale „za prawo osiągania z niego przyszłych dochodów”21. W pierwszych dekadach
transformacji zostaje ustanowiony uwarunkowany politycznie
i ekonomicznie rynek gruntów. Wartość ziemi, jak się szybko
ponownie okazuje, zależna jest od lokalizacji, a także przeznaczenia określonych działek w planie, możliwości osiągania dochodów z czynszów – tym samym rozpoczyna się proces speku
lacji działkami.
Mieszkanie towarem
Obok wprowadzenia ziemi do obrotu nastąpiło jeszcze inne
ważne przewartościowanie: mieszkanie z prawa (choć niewystarczająco zaspokajanego w PRL) stało się towarem i źródłem
potencjalnych dochodów. To przesunięcie widać w wypowiedziach Aleksandra Paszyńskiego, jednego z twórców polityki
mieszkaniowej w III RP. Podczas obrad Okrągłego Stołu w zespole
zajmującym się polityką społeczną wyodrębniono podzespół do
spraw polityki mieszkaniowej, przewodniczył mu reprezentujący stronę solidarnościową Aleksander Paszyński. Komunikat
zespołu jest pouczającą lekturą. Obok oczywistej krytyki sytuacji mieszkaniowej w PRL i uprzemysłowionego budownictwa
wskazano także na aktywność obywateli w kreowaniu własnego
mieszkania. Już w drugim punkcie pojawiały się jednak twierdzenia, którym dobitnie zaprzecza historia budownictwa mieszkaniowego ostatnich trzech dekad:

20 K. Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins
of Our Time, Boston: Beacon Press, 2001, za: J. Kusiak, dz. cyt., s. 58.
7

21 J. Kusiak, dz. cyt., s. 116.

realizacji celów polityki mieszkaniowej. Do czasu zaspokojenia
podstawowych potrzeb mieszkaniowych wielkość środków
publicznych (kredyty, dotacje) mierzona odsetkiem dochodu
wielkość środków przeznaczona na mieszkalnictwo wynosząca
co najmniej 7 procent dochodu narodowego i 20–25 procent
udziału w nakładach inwestycyjnych powinna być określana
w narodowych planach społeczno-gospodarczych oraz centralnych planach rocznych22.

Wbrew tym wytycznym, państwo w bardzo niewielkim
stopniu wzięło odpowiedzialność za zapewnienie mieszkań obywatelom. Sam Paszyński, który został ministrem budownictwa
w rządzie Mazowieckiego mówił:
Przede wszystkim zerwałbym ze złudzeniami, że za rok czy pięć
lat państwo „coś wymyśli”. […] Skończyła się bez powrotnie era
„tanich mieszkań”. […] Musimy także zmienić nasz sposób myślenia, by się w ogóle tej „własnej przestrzeni” doczekać23.

Co ciekawe, w 1982 roku założył on wydawnictwo Murator
zajmujące się wydawaniem poradników budowlanych i miesięcznika o domach jednorodzinnych: „Murator skierowany jest do inwestorów indywidualnych, którzy planują lub realizują budowę
domu lub jego modernizację czy remont” głosi opis czasopisma.
Zmiana sposobu myślenia zakładała odejście od społecznych
oczekiwań zapewnienia mieszkania przez państwo: właściwie wszystkie programy wspierające budowę mieszkań były
22 http://okragly-stol.pl/wp-content/uploads/2014/04/11_stanowisko_mieszkania.
pdf [dostęp: 15.10.2017].
23 W. Pasek, Przestrzeń życia, w: 100/XX. Antologia polskiego reportażu,
red. M. Szczygieł, Wołowiec: Czarne, 2014, s. 643–649.
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narodowego powinna wykazywać tendencję wzrastającą. Ogólna
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Państwo powinno być odpowiedzialne za tworzenie warunków
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realizowane przy pomocy deweloperów. Włączenie Polski w globalny obieg rynkowy w latach 90. sprawiło, że na nasz grunt
zostały przeniesione paradygmaty płynnego kapitalizmu. Jego
elementem było tworzenie klasy średniej, a niezaprzeczalnym
dogmatem wiara w to, że wartość nieruchomości zawsze będzie
rosła. Ruch na rynku nieruchomości wzmógł się po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej. Po kryzysie z 2000 roku i spadku
akcji firm informatycznych globalne rynki finansowe zwróciły
się w stronę uważanego za bezpieczny rynku nieruchomości.
Tani kapitał i niskie stopy procentowe sprawiły, że budynki,
w tym mieszkaniowe, stały się nowym złotem, rezerwuarem
globalnego pieniądza. Boom budowlany nakręcał gospodarki,
lecz powodował również powstawanie inwestycji nastawionych
wyłącznie na zysk, nie zaś służących zapewnieniu potrzeb
ewentualnych mieszkańców. A ci, żeby mieć mieszkanie, potrzebowali kredytu.

7

Dług i kredyt
Wszystko zależy od użytych słów. Mówimy „dług” – to brzmi
groźnie, nazywamy go „kredytem” – jest już aspiracją, czymś
pożądanym, a przynajmniej technicznym narzędziem (a nie obligacją moralną). Podobnie jest ze „zdolnością kredytową”: wydaje
się, że wartościuje nas pozytywnie – jesteśmy zdolni. Gdy opozycja mówi „transfery socjalne”, to konotuje przepływ, czyli zabieranie komuś (w domyśle lepiej sytuowanym) należnych im
środków (również znaczeniowo obciążone słowo). Gdy partia
rządząca mówi „plus” to znaczy, że równocześnie daje i dodaje.
Słowa są ważne – nie tylko określają naszą rzeczywistość,
zapewniają nam też wgląd w podświadomość naszych czasów. A także w przemyślaną kreację specjalistów od marketingu – ekonomicznego i politycznego. Mamy do czynienia
z zasadniczą ekonomizacją języka. Przez lata dyskutowaliśmy
o braku „kapitału społecznego”, o różnego rodzaju „produktach”, także w odniesieniu do rzeczy, które nie powinny być

12.07.2018].
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24 https://www.amron.pl/strona.php?tytul=raporty-amron-sarfin [dostęp:
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tylko waloryzowane finansowo. O mieszkaniu jako o towarze.
Mieliśmy hasło „kultura się liczy”, nie mówiliśmy o problemach społecznych czy wspólnocie, lecz o ekonomii społecznej.
Wreszcie o podatkach najczęściej mówiło się, i mówi nadal, jako
o „daninach”, czymś z definicji przymusowym i nieprzyjemnym.
Metafory te można mnożyć, po 1989 roku wyraźnie widać ideologiczny fundament organizujący dyskurs – i jest nim po prostu
pieniądz i związane z nim operacje.
Finansjalizacja języka pojawiła się wraz z nowymi instytucjami finansowymi i ich zaawansowanym instrumentarium.
Jednym z najbardziej efektywnych narzędzi bankowych transformujących przestrzenie i życie ludzi okazał się w polskiej rzeczywistości kredyt hipoteczny. Hipoteka została w Polsce przywrócona Ustawą o prawie bankowym z 1997 roku. Z greckiego to
zastaw pod dług, do którego ma prawo wierzyciel do czasu spłaty
długu. Stanowi ona zabezpieczenie długu. Dłużnik zastawia
swoją własność, a dług pozostaje przypisany do zastawu; nawet
jeśli dłużnik sprzedałby swoją własność, wierzyciel mógłby dochodzić swoich praw – zaspokojenia, spłaty długu u kolejnego
właściciela.
W Polsce od 2001 roku zawarto ponad 2 miliony 200 tysięcy
umów na kredyt hipoteczny, na łączną kwotę ponad 408 miliardów złotych (raport Amron Sarfin 2018)24. W świetle powszechnych wyobrażeń kredytobiorców do czasu całkowitej
spłaty zaciągniętego zobowiązania mieszkanie znajduje się
w posiadaniu banku (nie jest to do końca zgodne z sytuacją prawną). Często kredytobiorca początkowo spłaca odsetki (czyli zysk
banku), dopiero po „zaspokojeniu” banku w tym względzie,
rozpoczyna spłatę kapitału, czyli wartości samego długu. David
Graeber w swojej książce Dług pokazuje, że w istocie instytucja
długu jest starsza niż pieniądz, a sam pieniądz faktycznie jest

długiem 25. Funkcjonowanie społeczne pieniądza opiera się zatem nie na realnej wartości jego samego, ale na umowie, rodzaju
powszechnego konsensu co do jego wartości. Kredyt jednak jako
narzędzie finansowe przeszedł długą drogę i w okresie płynnego
kapitalizmu stał się narzędziem bardzo ryzykownej spekulacji
giełdowej, o czym zaświadczył kryzys 2008 roku. Udzielanie kredytów typu subprime (czyli wysokiego ryzyka, udzielanych osobom o niskich dochodach) spowodowało powstanie wielkiej bańki
spekulacyjnej; w konsekwencji krachu na rynku nieruchomości
w samym 2008 roku 2,3 miliona Amerykanów straciło dach nad
głową, a problemy ze spłatą kredytu miało kolejne 7,5 miliona26.
Na początku lat 2000 kredyt jako narzędzie organizacji życia
polityczno-społecznego miał bardzo dobrą prasę. Wydawało się,
że w stosunkowo prosty sposób poprowadzi obywateli do upragnionej własności. W 2004 roku wraz z wejściem Polski do Unii
Europejskiej kredyty stały się dostępne i popularne – to dzięki
nim znaczny procent Polaków mógł kupić nieruchomości. To był
kolejny skok na drodze „produkcji” polskich właścicieli, który
dokonał się w ramach ściśle neoliberalnej ramy. Indywidualna
przedsiębiorczość i „zdolność” kredytowa zapewniły przestrzeń
(lub jak pisze Mateusz Halawa czasoprzestrzeń) wielu małżeństwom i rodzinom. Kredyty brano na zakup mieszkań i domów;
banki udzielały pożyczek pod zastaw we frankach szwajcarskich
i w złotówkach; mniej popularne były kredyty w innych walutach.
Ruch na rynku kredytowym szybko poruszył koło zamachowe
budownictwa i w miejsce samorzutnie zakładanych niewielkich
spółdzielni mieszkaniowych lat 90. pojawili się deweloperzy.
Początkowo byli to lokalni przedsiębiorcy, budujący za pożyczone z banku fundusze, dysponujący niewielkim kapitałem.
25 D. Graeber, Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat, przeł. B. Kuźniarz, Warszawa:
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018.
7

26 https://www.newsweek.pl/usa-jeszcze-trzy-lata-kryzysu-na-rynku-nieruchomosci/lecpr4t [dostęp: 12.07.2018].

27 J. Kusiak, dz. cyt., s. 135.
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Natura długu
Posiadanie kredytu hipotecznego, życie z kredytem ma
konsekwencje psychologiczne i społeczne. Wzięcie kredytu
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Przedsięwzięcia te nierzadko były ryzykowne lub okazywały się
wręcz oszustwami. Klienci zostawali z dziurą w ziemi i długiem
w banku. W programie Elżbiety Jaworowicz Sprawa dla reportera
z 2006 roku grupka zdesperowanych ludzi opowiada o ponownej
sprzedaży mieszkań, których była właścicielami, oraz widmie
całkowitego bankructwa spowodowanej chciwością dewelopera.
W latach 90. na ekranach kinowych królowały komedie na
temat polskich mafiosów, ich bogactwa, idiotyzmu i seksizmu.
Na początku lat 2000 film zajął się również drugą stroną transformacyjnej rzeczywistości. Siła powiązania z pieniądzem
została pokazana w dwóch filmach Krzysztofa Krauzego: Dłu
gu i w Placu Zbawiciela. Plac Zbawiciela został zainspirowany
własną historią małżeństwa Krzysztofa Krauzego i Janiny Kos-Krauze, którzy utopili oszczędności życia w nieuczciwej, jak
się okazało, inwestycji. Nadzieje na niezależne od teściowej życie filmowego młodego małżeństwa z dwójką dzieci wyparowują
wraz z bankructwem dewelopera, a napięcia w rodzinie doprowadzają matkę do targnięcia się na życie dzieci i swoje.
Ludzie pozostawieni sami sobie przez państwo postrzegali
swoje sytuacje jednostkowo, winili siebie za brak rozeznania
i zaufanie złym deweloperom. Wydarzały się one jednak w wyniku słabości państwa i funkcjonowania ułomnego prawa
bankowego, które zostało zmodyfikowane dopiero w 2013 roku.
Państwo nie zadziałało również w wypadku zadłużenia we frankach i nie zabezpieczyło obywateli przed konsekwencjami tak
ryzykownych pożyczek. W skali polskiej Joanna Kusiak opisuje
sytuację kredytów udzielanych we frankach jako „polski moment subprime”27.
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przeważnie wiąże się decyzją o założeniu rodziny, snuciem planów na przyszłość. Jednocześnie podejmuje się bardzo długie
zobowiązanie (zazwyczaj trzydziestoletnie) i kupuje największy
swój zasób. Ciężar i konsekwencje podjętych decyzji są trudne
do wyobrażenia. Socjologowie Mikołaj Lewicki i Mateusz Halawa
przez kilka lat badali życie osób, które wzięły kredyt zarówno
w złotówkach, jak i we frankach. Lewicki zauważa w jednym
z wywiadów przemianę takich osób w homo oeconomicus:
Pierwsze wrażenie jest takie, że wzięcie kredytu hipotecznego
to jest moment, kiedy człowiek ucina relacje, które do tej pory
osadzały go w pewnym środowisku, przede wszystkim rodzinnym, ale też w środowisku pracy i stylu życia. I wysyła w zimny
świat kapitalizmu. W badaniach, które robiłem wspólnie z Mateuszem Halawą, ludzie z kredytem mówią o sobie często: „stałem
się dojrzały, zacząłem przewidywać, jestem dużo ostrożniejszy”.
To było bardzo uderzające, te świadectwa doskonale wpisywały
się w model mówiący, że kredyt hipoteczny tworzy nowego człowieka, który jest samosterowny, wydaje mu się, że wszystko od
niego zależy, nastawia się na dyscyplinowanie samego siebie28.

Lewicki zauważa również fakt, że mieszkanie nie staje się
w wielu przypadkach aktywem finansowym:
Ludzie z hipoteką nie traktują mieszkania jako towaru. Ważne
jest moralne zaangażowanie we własność. Zawsze padało to
zdanie, że lepiej jest mieć swoje, niż płacić komuś. Nie pojawiał
się taki punkt widzenia, że ktoś chce być mobilny, i nie chce brać
na siebie zobowiązania, które będzie go uziemiać. Bo kredyt
oczywiście uziemia…29.
28 http://www.lewica.pl/?id=27875&tytul=Miko%B3aj-Lewicki:-Okrutny-optymizm-hipoteki [dostęp: 12.07.2018].
7

29 Tamże.

opisują własne życie – zwłaszcza „frankowicze” – świetnie pasuje do tego, jak dyspozycje klasy średniej zdefiniował kiedyś
Pierre Bourdieu: indywidualizm, samodyscyplina, dążenie do
awansu, wiara w merytokrację, mocne przekonanie, że każdy
jest kowalem własnego losu, lęk przed utratą dóbr materialnych
czy wreszcie powaga. Kredytobiorcy, z którymi prowadziłem
wywiady, opowiadają o swoim życiu w kategoriach dojrzałości,

30 F. Springer, dz. cyt., s. 251–252.
31

https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22501644,pablopavo-wiekszosc-naszej-klasy-sredniej-dwie-raty-kredytu.html [dostęp: 15.08.2018].
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Dopiero w ich trakcie [badań] okazało się, że to, jak badani
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Poruszające w badaniach socjologów jest zestawienie kredytu i związku, chłodnego pieniądza i żywych emocji. Historie
kredytowe to wiele ludzkich nadziei i dramatów, opowieści
ludzi, którzy połączeni kredytem mieszkają razem, pomimo
tego, że ich związek się rozpadł30. Mówi się też o strukturalnej
niepewności, kredytobiorcy żartują: już spłaciliśmy łazienkę,
spędzają długie godziny z excelem, wpisując wszystkie wydatki i analizując ich strukturę. Piosenkarz i poeta Pablopavo
(Paweł Sołtys) powiedział w jednym z wywiadów, że większość
polskiej klasy średniej od bezdomności dzieli wysokość dwóch
rat kredytu i chyba wiele się nie pomylił31. Socjologowie i pracownicy firm deweloperskich wskazują też na to, że wielu ludzi
zadłużyło się na początku lat 2000 powyżej swoich możliwości,
a obecnie mieszkają w praktycznie niewykończonych i nieurządzonych mieszkaniach, ponieważ po wyrównaniu opłat
związanych z umową i przy spłacie rat już nie wystarcza na
wyposażenie wnętrza.
Jednocześnie kredyt jest narzędziem bardzo mocno dyscyplinującym człowieka, można by rzec, że biopolitycznym. Mikołaj
Lewicki w rozmowie z Michałem Sutowskim komentuje:
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1 mld zł

300 mld zł
2012

zdyscyplinowania i uporządkowania; bardzo często pojawia się
wątek „racjonalizacji” planów życiowych32.

Modyfikacja własnego postępowania, samokontrola bywają
źródłem przekonania o odniesionym życiowym sukcesie. Kredytobiorcy traktują mieszkanie „jako oś projektu dobrego życia
i narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa, którego gwarantem
ma być kredyt hipoteczny”33. Jednocześnie kredyt jest źródłem
strukturalnej niepewności wobec nieprzewidywalności życia
i kruchości własnego losu.
Programowe zadłużanie
Widzimy zatem moment decyzji o wzięciu kredytu jako zainicjowanie projektu „dobre życie”, usankcjonowane zewnętrzną
aprobatą banku, która czyni z kredytobiorców ludzi dojrzałych.
Członek klasy średniej jest właściwym podmiotem w ustroju
neoliberalnym, a jego relacja ze wspólnotą zostaje zapośredniczona przez własność: „Modelowi reprezentacji klasy średniej
mają być podmiotami w liberalnej, kapitalistycznej demokracji
o tyle, o ile konsumują i posiadają, zwłaszcza mieszkanie na
własność”34, twierdzi antropolog Mateusz Halawa. Przy braku
polityki budowy dostępnych mieszkań przez państwo, a także – a może przede wszystkim – dzięki programom rządowym
przerzucającym odpowiedzialność budowy mieszkań na deweloperów, jak PIS-owska Rodzina na Swoim czy platformerskie
Mieszkanie dla Młodych, powstają chaotyczne osiedla na obrzeżach miast, pozbawione podstawowej infrastruktury. Struktura
kredytów w Polsce ze względu na rynek bankowy pokazuje,
że większość instytucji finansowych bazowała na kredytach
32 http://krytykapolityczna.pl/kraj/klasa-srednia-na-kredyt/ [dostęp: 17.07.2017].
33 Tamże.
7

34 Zadłużeni we własnej przyszłości, rozmowa z Mateuszem Halawą, „Autoportret” 2016, nr 3, s. 64.

do specyficznej sytuacji spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym,
w której – jak opisywał to geograf Manuel Aalbers – mieszkania nagle stają się zarazem bardziej dostępne i coraz droższe.
35 J. Kusiak, dz. cyt., s. 137.
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Gwałtowny rozrost rynku kredytów hipotecznych doprowadził
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zarabiających na spreadach. Po skoku wartości franka mieszkańcy często zostają z nieruchomościami, których zadłużenie jest
wyższe niż ich wartość. Nie mając w okolicy przedszkola, szkoły
czy transportu publicznego, są niejako przymuszani do kosztownego dla nich i środowiska modelu życia samochodowego, często
z dwoma autami.
Polityka mieszkaniowa państwa właściwie wypycha mieszkańców na kredyty (słynne „Zmienić pracę, wziąć kredyt” Bronisława Komorowskiego). Paradoks polega na tym, że uwikłanie
w kredyt mieszkaniowy dotyczy w pewien sposób uprzywilejowanej warstwy społeczeństwa – tych, których było stać na skorzystanie z tego typu instrumentu finansowego. W latach 2000.
poluzowano zasady udzielania kredytów hipotecznych, Komisja
Nadzoru Finansowego pozwoliła bankom na wydłużenie terminów płatności i zmniejszenie wymaganego wkładu własnego, a przede wszystkim na umożliwienie zaciągania kredytów
w obcej walucie, w związku z tym zadłużali się również ci, który
nie powinni móc wziąć kredytu. Najczęściej były to kredyty we
frankach szwajcarskich, wyższe niż możliwe wówczas kredyty
w złotówkach, a co za tym idzie umożliwiające kupno większego,
lepiej usytuowanego mieszkania. Dla niektórych uruchomienie
kredytów frankowych w ogóle dało szansę wzięcia pożyczki
(w złotówkach nie mieli „zdolności” arbitralnie określanej przez
poszczególne banki). W 2008 roku, w którym doszło do światowego kryzysu finansowego, 90 procent wszystkich udzielonych
w Polsce kredytów było we frankach szwajcarskich35. Jak pisze
Joanna Kusiak:

7

doksalna, że z powodu braku alternatywnych form własności
(bezpiecznych form wynajmu czy kooperatyw mieszkaniowych)
trudno jest rozpatrywać kupno mieszkania na własność w kate-

Instytucje finansowe namawiały do kupna mieszkania na
kredyt, reklamy przekonywały do szybkiego podejmowania
decyzji, a eksperci gwarantowali stabilność złotego i niskie stopy procentowe.
W okresie transformacji został wprowadzony tylko jeden
program budownictwa społecznego – TBS. Wszystkie kolejne
zakładały wyłącznie wsparcie państwa dla mieszkańców w zadłużaniu się u banków, czyli de facto transfer środków do instytucji finansowych i deweloperów. Zwiększony popyt związany
z programami zwiększał podaż, a deweloperzy windowali ceny.
Pierwszym programem rządowym była PIS-owska Rodzina na Swoim z 2007 roku – już w nazwie podkreślająca wagę
własności i odwołująca się do skojarzeń „bycia na swoim” jako
symbolu niezależności, wolności. „Na swoim” było chłopskie
i szlacheckie zarazem. Program zakładał dopłaty rządowe do
spłacanych odsetek kapitału przez pierwsze osiem lat kredytu
i zakończył się w 2013 roku (dopłaty będą wypłacane jeszcze
do 2021 roku). Programem objęto małżeństwa lub samotnych
rodziców do trzydziestego piątego roku życia nieposiadających
dotąd mieszkania na własność. W jego ramach wspomagano
zaciąganie kredytów na zakup niedrogich mieszkań na rynku
wtórnym, pierwotnym i domów jednorodzinnych. Program
zakładał dopłaty do zakupu mieszkań do 75 metrów kwadratowych. W wypadku domów, dopłacano do części powierzchni
(domy w programie mogły maksymalnie mieć 140 metrów kwadratowych, dopłacano do 70).
36 Tamże, s. 138.
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goriach realnego wyboru36.
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W polskich warunkach sytuacja ta była tym bardziej para-

⟶ Infografi
ka: dopłaty
państwowe
do programów
mieszkanio
wych zadłużają
cych obywateli,
s. 282–283

Kolejnym programem wdrożonym w 2014 roku przez rząd
Platformy Obywatelskiej było Mieszkanie dla Młodych (MdM).
Głównym założeniem programu było umożliwienie nabycia
pierwszego domu lub mieszkania przez osoby młode, podobnie
jak w RnS do trzydziestego piątego roku życia. Pomoc uzyskana
w ramach Mieszkania dla Młodych polegała na jednorazowym
dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie
wypłaty kredytu hipotecznego do 10 procent wartości kredytu.
Wprost komunikowanym celem programu było pobudzenie sektora budowlanego. W ramach tego dofinansowania wspierano
wyłącznie osoby kupujące lokale na rynku pierwotnym, czyli dopłata szła na konto deweloperów. Ograniczeniem była również
niska cena za metr, wspierano więc podmiejskie lokalizacje.
Wspólną cechą obu programów było ograniczenie wielkości
nabywanych mieszkań oraz maksymalna cena metra kwadratowego, czyli z definicji pomoc osobom mniej i średniozamożnym.
Analitycy wskazują, że MdM w znacznej mierze kształtował popyt na rynku pierwotnym, a deweloperzy we wszystkich dużych
miastach dopasowali nową ofertę do wymogów programu37. Dopłaty do kredytów spowodowały gwałtowny wzrost cen mieszkań,
a większość środków faktycznie trafiła do banków i deweloperów.
W 2016 roku PIS wprowadził kolejny program mieszkaniowy – Mieszkanie Plus – który zakłada docelowo budowę trzech
milionów mieszkań pod dostępny najem lub najem z dojściem
do własności. W ramach realizowanego przez rząd programu
pozyskuje się grunty i organizuje konkursy projektowe, buduje
pierwsze mieszkania. Została też wprowadzona specustawa
mieszkaniowa, zwana popularnie Lex Deweloper, uchylająca
ustalenia istniejących planów miejscowych dla przyspieszenia
procesu inwestycyjnego. Przy słusznym założeniu pierwotnego programu: wyjścia poza własność, istnieje obawa, że nowe

7

37 http://www.reas.pl/komentarze/wplyw-programu-mieszkanie-dla-mlodych-na-rynek-mieszkaniowy-w-polsce# [dostęp. 10.10.2018].
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Jeśli nie własność, to co?
Jeśli nie kredyt lub własność mieszkania – to wynajem. Książka Natalii Fiedorczuk Wynajęcie z 2012 roku pokazywała w sposób brutalnie szczery mieszkania na wynajem, prezentując równocześnie perspektywę wynajmujących. Fiedorczuk publikując
zapowiadane na stronie tytułowej złe zdjęcia z portali oferujących mieszkania na wynajem: ciemne, niedoświetlone pokoje,
wypełnione mnóstwem mebli i przedmiotów, składy niedopasowanych starych sprzętów, opowiedziała swoje trudne wieloletnie doświadczenie wynajmowania mieszkań. Osobistą historię
autorki uzupełniły eseje socjologów analizujące realia sytuacji
najemców i systemową niezdolność państwa do rozwiązania ich
problemów. Ontologiczną niepewność, niemożność uczynienia
mieszkania „swoim”, przemoc i władzę właścicieli opromienionych nimbem posiadania.
Gdy dzisiaj przeglądamy oferty mieszkań na wynajem, uderza
kolosalna zmiana, która nastąpiła w wystroju wnętrz w ostatnich
kilku latach. Lokale są najczęściej zaprojektowane przez architektów wnętrz w stylu skandynawskim, gustownie umeblowane,
z modnymi roślinami, jednocześnie pozbawione przedmiotów,
gotowe do wprowadzenia. Tak właśnie wyglądają mieszkania pracujące w najmie krótkoterminowym, który w większych miastach
całkowicie przeobraził ofertę dostępnych na rynków mieszkań.
Nie sprawia to jednak, że najem jest tańszy i łatwiej dostępny.
Jest wręcz przeciwnie: najem krótkoterminowy wpływa na
wzrost cen wynajmu i cen mieszkań w ogóle. Generuje też masowy ruch budowlany i sprawia, że buduje się i sprzedaje mieszkania dotąd niesprzedawalne. Ludzie kupują je za gotówkę jako
lokatę kapitału, jak również jako zabezpieczenie na starość. Analitycy upatrują w tej aktywności braku wiary w system państwa,
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mieszkania także będą powstawać na terenach do tego infrastrukturalnie nieprzygotowanych, a i skala realizacji inwestycji
nie dorównuje szumnym zapowiedziom.

7
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w zabezpieczenie emeryturą. Reklamy „zamieszkaj w zieleni”
zamieniły się w wołanie „świetna inwestycja w mieszkanie”.
Wreszcie do gry wkraczają w ostatnich latach wielkie fundusze
hedgingowe, które przejmują własność wielu mieszkań w centrach miast – w istniejącej historycznej zabudowie i w nowych
inwestycjach. To płynny kapitał, który krąży po świecie w poszukiwaniu zysków dla rozproszonych po całym świecie akcjonariuszy, a rynek nieruchomości znów – pomimo przestrogi płynącej
z kryzysu z 2008 roku – wydaje się stabilną inwestycją.
Wynajmowanie długoterminowe natomiast nadal jest relacją
bardzo niesymetryczną, a najemcy są narażeni na zmianę zdania
„swoich właścicieli”. Przeważa przekonanie, że lepiej spłacać kredyt, niż wyrzucać pieniądze na wynajem, a w dużych miastach
może on pochłonąć około połowy średniej pensji. Zwiększenie
liczby mieszkań udostępnianych na rynku nie wpływa na dostępność mieszkań na wynajem długoterminowy. Ustawodawstwo polskie uprzywilejowuje właścicieli kosztem najemców.
Ta preferencja, uzasadniona być może w latach 90., dzisiaj sprawia, że ludzie nie mają głosu w sprawie budynków, w których
mieszkają. Tanie mieszkania na wynajem to wciąż nieuświadomione wyzwanie dla polskiej polityki mieszkaniowej.

7

Reprywatyzacja
Elegancka młoda blondynka spotyka się z młodym biznesmenem na kawie w modnym lokalu w Warszawie. Rozmawiają
o przetargach organizowanych przez Urząd Gminy na wyprzedaż działek i pomyśle kobiety na blokadę i zaskarżanie tych
przetargów przez dawnych przedwojennych właścicieli ziemi
i nieruchomości. Na obiekcje biznesmena, że procesy mogą się
ciągnąć, twierdzi, że jeśli będą reprezentować dużą liczbę roszczeń, miasto będzie musiało się z nimi liczyć. Na koniec dodaje:
„wszystko zgodnie z prawem”.
To nie zarys akcji filmu sensacyjnego o uwikłaniu prawników,
tylko scena z trzeciego odcinka serialu Złotopolscy z 1997 roku.

wa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017.
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38 http://reprywatyzacja.miastojestnasze.org/ [dostęp: 17.11.2017].
39 B. Siemieniako, Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu, Warsza-
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Widać zatem wyraźnie, że reprywatyzacja była dość jednoznacznie postrzegana jako nieunikniona i konieczna. Traktowano ją
jako element dekomunizacji i sprawiedliwego zadośćuczynienia,
choć, jak pokazali scenarzyści serialu, szybko stała się sferą
działań cwaniaków. W popularnym serialu opowiadana jest też
w sposób bezpośredni wyprzedaż majątku komunalnego przez
miasto. W kolejnych odcinkach znajdziemy jeszcze namawianie
dawnych właścicieli do sprzedaży swoich praw do budynków
i wątek korupcji w urzędzie. A wszystko to niemal dwadzieścia
lat przed publikacją warszawskiej mapy reprywatyzacji opracowanej przez stowarzyszenie Miasto Jest Nasze w 2016 roku, która
dobitnie pokazała patologiczny system biznesowo-urzędniczo-prawny umożliwiający zarabianie na przekształceniach reprywatyzacyjnych całej rzeszy osób38.
Przemiany własności i związane z nimi patologie obrazuje
proceder reprywatyzacji nieruchomości i działek, choć szczegółowe dane na temat skali roszczeń w całej Polsce są trudno
dostępne. Tak zwana dzika reprywatyzacja oburza szczególnie
w Warszawie, gdzie duża część miasta została znacjonalizowana
w ramach dekretu warszawskiego (dekretu Bieruta, 1945). Dlatego roszczeń jest wiele, a ceny w stolicy sprawiają, że zyski z odzyskanych nieruchomości są najwyższe.
Cała rama reprywatyzacji jest dyskusyjna, jak przekonują
prawnicy Tomasz Luterek i Beata Siemieniako39. Pokazują oni
skomplikowanie sytuacji odzyskiwania nieruchomości: przed
wojną bywały one zadłużone, po wojnie zrujnowane, a potem
odbudowane. Ci, którzy uczestniczyli w odbudowie, są czasem
zresztą potem wysiedlani przez handlarzy roszczeń. Pojawiają się też pytania, kto odzyskuje dane kamienice. Często są to
właśnie handlarze roszczeń, rozpowszechnił się też proceder
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ustanawiania kuratorów dla dawnych właścicieli, którzy mieliby
w chwili odzyskiwania mienia mieć sporo ponad sto lat.
Reprywatyzacja w Warszawie, a także – między innymi –
w Krakowie i Poznaniu to handel roszczeniami, odzyskiwanie
nieruchomości na przedwojenne spółki (za pomocą skupywania
akcji), wreszcie angażowanie czyścicieli kamienic – czyli ludzi,
którzy zmieniają w piekło życie mieszkańców reprywatyzowanych kamienic, zmuszając ich do opuszczenia lokali, w których
mieszkali całe życie. Na problemy te od dekad zwracały uwagę
stowarzyszenia lokatorskie, jednak ich głos był mało słyszalny,
wyciszany w mediach. Nawet zabójstwo działaczki lokatorskiej
Jolanty Brzeskiej nie spotkało się z odpowiednią reakcją opinii
publicznej. Dopiero sprawa reprywatyzacji działki przy ulicy
Chłodnej, koło Pałacu Kultury i Nauki, i wspomniana publikacja
stowarzyszenia, które rozrysowało system powiązań i pokazało
metody mafii reprywatyzacyjnej, wywołały żywą reakcję medialną i społeczną.
Problemem jest jednak nie tylko to, jak reprywatyzować,
ale czy w ogóle reprywatyzować i zwracać nieruchomości bądź
działki, na których teraz często znajdują się instytucje publiczne,
szkoły, przedszkola, bloki. Nacjonalizacja i komunalizacja majątków ziemskich została wprowadzona przez władze powojennej
Polski za pomocą wielu aktów prawnych, w tym reformy rolnej
z 1944 roku. W narracji transformacyjnej zadośćuczynienie
dawnym właścicielom za wyrządzone krzywdy wydawało się
konieczne. Nie przemyślano jednak skutków tych decyzji i sposobu zadośćuczynienia roszczeniom, tymczasem pojawiły się
pierwsze decyzje zwrotowe. Problemem nie zajęli się politycy,
choć powinien on zostać rozwiązany ustawą reprywatyzacyjną,
i na tym poziomie powinny zostać systemowo zaproponowane
odszkodowania. Problem przekazano w ręce prawników, którzy
często działali w interesie grup zyskujących na reprywatyzacji.
Neoliberalizm, który stał się dość przezroczystą ideologią
elit, kształtował decyzje organów państwa – od sejmu i rządu,

i najbardziej sprawiedliwym sposobem prywatyzacji. Jak się
okazało w praktyce, takie rozwiązanie nie było ani proste, ani
sprawiedliwe, a jako społeczeństwo musieliśmy się zmierzyć
z jednym z największych paradoksów dotyczących rozliczeń
z komunistyczną przeszłością. Okazało się, że przywrócenie stosunków własnościowych sprzed komunistycznej nacjonalizacji
i wypłacenie odszkodowania za krzywdy doznane przez byłych
właścicieli musiałoby się odbyć kosztem znakomitej większości
dzisiejszego społeczeństwa, funkcjonującego w ramach nowej
struktury społeczno-własnościowej41.

Znalazło to swoje odzwierciedlenie w przestrzeni Warszawy,
gdy w mieście o innej niż przedwojenna strukturze zaczęły się
40 Tamże, s. 105.
41 T. Luterek, dz, cyt., s. 31–32.
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Reprywatyzacja, która doktrynalnie przywracała prawo
własności byłym właścicielom, wydawała się najprostszym

296 ———  297

poprzez sądy, aż po pojedynczych adwokatów. Prymat własności
prywatnej stał się wykładnią, był też podstawą wielu wyroków
najwyższych organów państwa: Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
które – jak pisze Beata Siemieniako – w odniesieniu do dzikiej
reprywatyzacji w Warszawie „nieraz próbowały dość kreatywnie interpretować przepisy, odwołując się do zasad słuszności
i okoliczności zmiany systemu politycznego, a więc dokonując
wykładni systemowej zgodnej z prymatem prawa własności
prywatnej charakterystycznym dla czasów współczesnych, a nie
z uwzględnieniem realiów lat powojennych”40.
Wyroki sędziów i orzecznictwo w tej sprawie działało zatem
w interesie elit i często krzywdziło lokatorów, a także pomniejszało wspólny majątek w imię prymatu własności prywatnej.
Jak pisze Tomasz Luterek,

ujawniać granice dawnych nieruchomości, wyłączano z użycia
fragmenty parków, a pod Pałacem Kultury na odzyskanej działce
zaparkował samolot, w którym mieścił się bar.
Restytucja poszczególnych historycznych parcel wyrwanych
z obecnej struktury planistycznej powoduje zaburzenie ładu
przestrzennego, niweczy układ architektoniczny. Wyraźnie to
widać w Warszawie, gdzie pojedyncze zwracane działki stanowią
własnościowe wyspy na jednorodnych polach inwestycyjnych42.

Siemieniako i Luterek, a także Joanna Kusiak, która zajmuje
się niesprawiedliwością w świetle prawa warszawskiej reprywatyzacji w części książki Chaos Warszawa, twierdzą, że reprywatyzacja powinna zostać wydyskutowana społecznie, być przedmiotem debat politycznych, a nie prawniczych, i zostać rozwiązana
(co nie znaczy zakończona) w skali całego państwa uchwaleniem
ustawy. Do tego potrzeba jednak zasadniczej dyskusji na temat
wartości, relacji pomiędzy własnością prywatną a publiczną
i podważenia arbitralnego przekonania, że to, co prywatne, jest
z definicji dobre.
Potrzebna nam dyskusja o roli państwa, o dobru wspólnym
i wartościach pozamaterialnych wspólnoty. Dotyczy to całego
modelu państwa, które zostało skierowanie w latach 90. na tory
brutalnego neoliberalizmu. W odniesieniu do mieszkań oznaczać to może osłabienie prymatu własności na rzecz wynajmu,
a także powiązanie własności nie tylko z prawami, w tym do
zabudowy działki, lecz również społecznymi zobowiązaniami. W przestrzeni być może zaznaczy się likwidacją grodzeń
osiedli i troską o wspólne dobra: place, parki czy lasy.

7

42 Tamże, s. 32.
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Porządek w nowoczesnym domu
By zaistniała rzeczywista świadomość klasowa, musimy poczuć
abstrakcyjną prawdę klasy poprzez namacalne medium codzienno
ści w żywy i zgodny z doświadczeniem sposób. By uwidocznić struk
turę klasową, musimy przejść poza abstrakcyjne definicje i wejść
na terytorium osobistych fantazji, zbiorowych opowieści, narracyj
nej figuratywności, która jest domeną kultury, a nie przynależy do

8

analizy społecznej i ekonomicznej. Żeby zwizualizować, uwidocznić,
sprawić, by były dostępne dla naszych wyobrażeń, klasy same mu
szą się stać w pewien sposób bohaterami.

Fredric Jameson, Class and Allegory in Contemporary
Mass Culture. Dog Day Afternoon as a Political Film1

W przywołanych we wstępie do tej książki deklaracjach „Jesteśmy wreszcie we własnym domu” pojawia się wyrażana przez
kilkoro aktorów potrzeba wprowadzenia do własnego domu porządku. Urządzenia go w nowym stylu. Porządek i nowoczesność
są kluczowymi pojęciami w dyskursie na temat architektury
i mieszkań w ostatnich dekadach.

1

F. Jameson, Class and Allegory in Contemporary Mass Culture. Dog Day After

noon as a Political Film, College English, vol. 38, no. 8, „Mass Culture, Political
Consciousness and English Studies” 04.1977, s. 845 (przekład autorki).

W późnym PRL-u panował bałagan i było brudno. Moje
pokolenie dobrze to pamięta. Brud towarzyszył obywatelom
w miejscach wspólnych (klatki schodowe bloków), publicznych
(dworce, urzędy, przychodnie) i niczyich (pobocza dróg, lasy,
chodniki). Szarość współgrała z roztopową pogodą, która eliminowała inne barwy. Błoto panowało na budowach nowo powstałych osiedli, wokół blokowych molochów i porozrzucanych betonowych instalacyjnych kręgów. We wnętrzach było schludnie,
ale dość monotonnie ze względu na rynkowe niedobory.
W latach 90. nastąpiła złota godzina, jak pisze Olga Drenda
w Duchologii2, i zrobiło się kolorowo. Aż nadto. Wiele z tych
kolorów zostało z nami do dziś, stopniowo blaknąc na płotach
i elewacjach bloków. Zakwitły też rozmaite szyldy, banery rekla
mowe niezwykle pluralistyczne typograficznie. Szarość i brud
zostały zastąpione lub częściowo zasłonięte przez „chaos”.
Entropia przestrzenna odbijała w czasie rzeczywistym wyrywkową konstrukcję nowej rynkowej rzeczywistości. Lata 90.
były czasem szalonej wyobraźni graficznej szwagrów z corelem3, ezoteryki, kaset wideo i grup gangsterskich. Królowały
wzory historyczne, nowobogackie i amerykańskie. Stopniowo
jednak norma estetyczna stawała się coraz bardziej neutralna,
przezroczysta.
Porządek i dyscyplina
W dyskusji o wartościach klasy średniej wysoko plasowała
się wspomniana już potrzeba bezpieczeństwa nierozłącznie
związana z porządkiem. Ten ostatni jest w studiach socjologów
identyfikowany jako jeden z fetyszy klasy średniej. Maciej Gdula,
podsumowując swoje badania prowadzone razem z Przemysławem Sadurą nad stylami życia Polaków, pisze tak:
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2

O. Drenda, Duchologia, Kraków: Karakter, 2016.

3

Zaczerpnięte z książki Lidii Klein.

wienie na porządek. Aspiracje wyrażają się w dążeniu do zdobycia dobrego wykształcenia, nastawieniu na sukces zawodowy
i wzorach konsumpcji zorientowanej na nabywanie rzeczy podna jest zarówno narzędziem pozwalającym zrealizować aspiracje,
jak i wartością samą w sobie. Planowanie, inwestowanie w swoje
kompetencje czy też nie pobłażanie sobie stają się albo generatywną zasadą działań, albo przynajmniej niedoścignionym ideałem, do którego powinno się dążyć. Wizja świata bliska przedstawicielom klasy średniej to rzeczywistość uporządkowana,
z wyraźnie zaznaczonymi granicami, przewidywalna i pozwalająca unikać konfliktów. W nacisku na porządek znajdują wyraz
z jednej strony oczekiwania związane z wysokimi standardami,
a z drugiej dążenie do redukowania niepewności, która jest ważną częścią doświadczenia klasy średniej ze względu na deficyty
w kapitale kulturowym4.

Mieliśmy zatem do czynienia, i mamy nadal, z dynamicznym
procesem zmiany na polu praktyk życiowych oraz z narzuceniem na rzeczywistość organizacyjnej ramy: możliwością
uzyskania kontroli. Porządek jest w gruncie rzeczy kategorią
bardziej moralną niż estetyczną, jakimś rodzajem imperatywu
związanego z projektem dobrego życia. Pozwala żywić przekonanie, że przezwyciężamy potężne siły rozpadu, że mamy kontrolę
i nad naszym życiem i nad otoczeniem. Takie przeświadczenie
świetnie rymowało się z narracją osobistego, indywidualnego
sukcesu i wzięcia spraw w swoje ręce. Odpowiedzialność została sprowadzona do możliwości osiągnięcia zamierzonych
celów, a znakomitym miernikiem sukcesu okazały się na początek artykuły gospodarstwa domowego: odkurzacz, pralka,
4

M. Gdula, Klasa średnia i doświadczenia elastyczności, „Polityka Społeczna”
2014, nr 5–6, s. 41.
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wyższających symboliczny status ich właścicieli. Samodyscypli-
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Klasę średnią charakteryzują aspiracje, samodyscyplina i nasta-

zmywarka, następnie samochód, wreszcie cała kreacja miejsca
zamieszkania. Stopniowo porządek zaczął także dotyczyć dosłownie ludzkich ciał: w dążeniach do ich udoskonalania i kontroli (ćwiczenia fizyczne i medycyna estetyczna).
Mitologizację porządku wprowadzała ikonosfera reklamowa
i medialna. Wizualizacją postulowanej zmiany jest na przykład
reklama odkurzacza z lat 90. prezentująca Beatę Tyszkiewicz,
przedstawicielkę niewątpliwie klasy wyższej, w czasopiśmie
„Architektura-Murator”. Wyszukaną pozę, stylową suknię aktorki
usadowionej obok urządzenia czyszczącego uzupełnia komunikat
„Czyste piękno w eleganckim świecie”. Sprzątanie przestaje być
przykrą koniecznością: staje się moralną i estetyczną obligacją
mającą nas teleportować do lepszego świata. Choć w późniejszym
okresie suknia Tyszkiewicz zamieni się w swojski jasnoszary
dres Magdy M., imperatyw porządkowania nie ulegnie zmianie.
Sarmackie komunikaty Polleny 2000: „Ojciec prać”, zostaną zastąpione wyznaniami matek walczących z plamami na ubraniach,
w panice czyszczących kran i zlew przed przyjazdem teściowej,
by wreszcie posiadanie zmywarki pozwoliło bohaterce reklamy
bez zakłóceń przeżywać pierwsze kroki własnego dziecka.
Wraz z mitologizacją porządku pojawiła się apoteoza czystości. Rozmaite żele, płyny, kapsułki i proszki w kolorowych opakowaniach zapełniły łazienkowe półki. Pojawił się też nowy sposób obwoźnej sprzedaży różnorakich dóbr, przeniesiony wprost
z amerykańskich realiów. Fenomen sekciarskiego Amwaya,
producenta środków czyszczących, sprzedającego amerykański
sen o ziszczonym bogactwie został plastycznie opowiedziany
w reportażu Mariusza Szczygła Zabierz nas do diamentu5.
W bezpośredni sposób, podobnie jak środki Amwaya, rozprowadzany był w latach 90. odkurzacz Rainbow, przedmiot niemal
magiczny. W przestrzeni domowej za niebotyczne pieniądze
5

M. Szczygieł, Niedziela, która zdarzyła się w środę, Wołowiec: Czarne, 2017,
s. 137–152.
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wykonają za mnie wszystkie prace – opowiada Marta B. – Założył
„Murzynkę” i zaczął mi nią jeździć po plecach. Przekonywał, że
nadaje się do masażu. Do zbiornika z wodą można wlać kilka kropelek olejku eukaliptusowego. Odkurzacz zamienia się wtedy w inhalator i usuwa katar. Latem wrzucamy do wody kostki lodu – mamy
klimatyzator. Zimą nalewamy wrzątku – mamy grzejnik. Marta B. boi się panicznie, że mąż sprzeda odkurzacz bez jej wiedzy6.

Lęk Marty wynika z tego, że odkurzacz był bardzo drogi:
w 1997 roku kosztował sześć tysięcy złotych (średnia miesięczna
pensja w tym czasie to mniej więcej tysiąc zł). Podczas prezentacji akwizytor często jakby przypadkowo wylewał kawę i demonstrował czyszczącą moc urządzenia. „Potencjał sprzedażowy”
urządzenia podnosił fakt, że odkurzacz został wyprodukowany
w Stanach Zjednoczonych, a domokrążcy informowali, że powstał na zlecenie NASA lub amerykańskiej armii.
Słyszałem, jak ktoś opowiadał, że amerykańscy astronauci używali węża od rainbowa jako przewodu tlenowego. Podobno to
chwyciło – wspomina były prezenter7.
6

M. Matys, Król powietrza, w: P. Lipiński, M. Matys, Niepowtarzalny urok

7

Tamże, s. 25.

likwidacji. Reportaże z Polski lat 90., Wołowiec: Czarne, 2018, s. 19.
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Akwizytor nazywał je „Murzyn” i „Murzynka”. Zapewniał, że
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sprzedawali go odpowiednio wyszkoleni przedstawiciele firmy,
nazywani prezenterami. Miał on mieć wyjątkową zdolność eksterminacji roztoczy, które powodowały groźne alergie. Nową
cechą odkurzacza była jego wielofunkcyjność, która w tym czasie
stała się kolejną pożądaną cechą użytkowych przedmiotów. (Swoje ostateczne ucieleśnienie znajdzie nieco później w formie robota domowego Thermomix udostępnianego w podobnym systemie
sprzedaży). W reportażu Król powietrza Michała Matysa czytamy:

Popularność odkurzaczy Rainbow przeminęła, ale obsesja
sprzątania pozostała. Czystość wymagała ciągłych wysiłków
i kontroli, zaawansowanych urządzeń i środków, była też świadectwem siły charakteru.
Moje
Wytworzenie własności miało się wiązać z kreacją poczucia odpowiedzialności za to, co się posiada. Do tej pory wspólne znaczyło
„niczyje”. „Moje” zaś porządne, posprzątane. W obrębie osiedli grodzonych niesubordynowane, zakurzone i zaniedbane środowisko
mogło zostać zastąpione otoczeniem w pełni kontrolowanym wysiłkiem sprzątaczek i firm ogrodniczych. Zieleń w osiedlu również musi być uporządkowana, wpisana w geometryczne ramy
działek i formy, bezlistna i bezużyteczna. Czystość zamkniętych
osiedli stała się przedmiotem codziennych zabiegów, uporczywych wysiłków malowania i uzupełniania kamiennych ogrodzeń,
podciśnieniowego mycia płyt chodnikowych czy plewienia czystej
rasowo trawy na wewnętrznych dziedzińcach. Podobnie w indywidualnych ogrodach na przedmieściu, gdzie króluje pragmatyzm,
agresywne środki owadobójcze i wszechobecna kosiarka.
Przedstawiciele klasy średniej, ciągle zapracowani i poszukujący sukcesu, a także społecznej aprobaty, delegują utrzymywanie porządku. Obok firm sprzątających rozwinęła się szara strefa
działalności porządkowej, często wykonywanej przez Ukrainki
lub zwolnione ze szpitalnych etatów salowe. Zatrudnianie osób
sprzątających jest z jednej strony typowe dla klasy średniej, zamożnej na tyle, by zlecić wykonywanie obowiązków domowych,
z drugiej – gestem sprzeniewierzenia się własnym, często ludowym korzeniom. Wejście w relację z kimś sprzątającym staje się
rodzajem przymusowego spotkania międzyklasowego i wywołuje niepokój, szczególnie u osób pochodzących ze wsi lub małych
miejscowości.
W reportażu Marty Szarejko Tomek od sprzątaczek, bohater
tekstu, pochodzący ze wsi gej wyznaje:
8

idę do kawiarni i sączę kawę, zerkając na zegarek. […] Odliczam
czas, żeby mieć pewność, że jak wrócę, jej na pewno nie będzie.
Dawanie pieniędzy do ręki też mnie krępuje, wiec zostawiam je
Tomek płaci sprzątaczce, bo lubi sterylną czystość, ale bardzo
nie lubi sprzątać.
Być może Tomek czułby się swobodniej, gdyby nie wychował
się w miejscu, w którym bardziej naturalne jest bycie sprzątaczką niż jej zatrudnianie8.

Napięcie wynika być z może z nieuświadomionego odtwarzania historycznych relacji społecznych – służby i państwa, przy równoczesnym wyparciu różnic klasowych z powszechnej dyskusji.
Przywoływałam już twierdzenie Magdaleny Szcześniak o performatywnej sile obrazów w okresie transformacji. Taką właśnie
moc miały wszelkie sytuacje walki z brudem występujące w reklamach. Kurz i bałagan oraz bakterie stały się wrogami w codziennych praktykach, z których zwalczaniem łączył się wysiłek uprawomocniający przekonanie o własnej wartości. Przez trzy dekady
transformacji utrzymywanie porządku było i jest prezentowane
przez branżę reklamową jako sfera kobiet, przy całkowitym ignorowaniu rewolucji feministycznej. Przekaz bywa dyscyplinujący –
jak chociażby częsty obraz nadjeżdżającej teściowej (steoretypizacja kontroli) lub perswazyjny (uwidoczniający życiowe korzyści).
Wszystko miało błyszczeć i lśnić. Kurz, bakterie i zarysowania na
wspaniałym obrazie skazywano na banicję.
Kontrola czystości dotyczy także sfery zapachów: rozkwitające łąki czuć nie tylko w łazience, nastąpiła proliferacja płynów
do zmiękczania tkanin i perfum dla domów. Dyskurs reklamowy gra z obrazami raju, sielskich pól czy nieskalanej przyrody
8

M. Szarejko, Zaduch: reportaże o obcości. Trzydziestolatkowie z małych miaste
czek w wielkim mieście, Warszawa: PWN, 2016, s. 16.
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w jakimś widocznym miejscu.
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– Udaję, że się spieszę, bo właśnie mam spotkanie, a potem

i zakłada istnienie jakiegoś stanu pożądanej perfekcji, którą
należy osiągnąć. Widać to również w obrazach generowanych
przez czasopisma architektoniczne, w których króluje modny
od początku XXI wieku minimalizm. Wnętrza są puste, zamknięte szafki stałej zabudowy kryją wszelkie ślady życia. Systemy
organizacji garderoby, zaawansowane narzędzia porządkowe –
to wszystko nie zostawia miejsca na przypadek, kurz czy słabość.
Rymuje się z wezwaniami popularnych coachów, żeby każdego
dnia być lepszą wersją samego siebie. Nowoczesny gust minimalistyczny jest – znowu niewyrażonym bezpośrednio – sposobem
klasowego odróżnienia, poczucia wyższości.
Paradoks nowoczesności
Na pozór – nie było do czego się przyczepić. Czystość, porządek
i słońce, oszczędność i skromność – a wonie toaletowe były nawet
lepsze niż w staroświeckich pokojach sypialnych. I nie wiedziałem, czemu to przypisać, że szlafrok nowoczesnego inteligenta,
jego pidżama, gąbka, pasta do golenia, jego pantofle, pastylki
Vichy i gumiany przyrząd gimnastyczny jego żony, firaneczka
jasna, żółta w nowoczesnym oknie stwarzają poszlaki czegoś tak
wstrętnego. Standaryzacja? Filisterstwo? Mieszczaństwo? Nie,
to nie to, nie – dlaczego? Stałem, nie umiejąc wykryć formuły
niesmaku, brakowało słowa, gestu, czynu, w które mógłbym
złowić nieuchwytny niesmak i zabrać do siebie – gdy wzrok padł
na książkę, rozłożoną na nocnym stoliczku. Były to wspomnienia
Chaplina, otworzone tam, gdzie opowiada, jak Wells odtańczył
przed nim taniec solo własnego układu. „Potem H.G. Wells tańczy
świetnie jakiś fantastyczny taniec”. Taniec solowy angielskiego
pisarza pomógł mi wyłowić niesmak, jak na wędkę. Oto właściwy
komentarz! Ten pokój był właśnie Wellsem tańczącym solo
przed Chaplinem. Bo czymże był Wells w swym tańcu? – Utopistą. Stary nowoczesny sądził, że wolno mu dać wyraz radości
i tańczyć, upierał się przy swoim prawie do radości i harmonii...
8

wyprzedzając czasy, teoretycznie tańczył, ponieważ sądził, że
ma prawo... A czymże był ten pokój sypialny? – Utopią. Gdzie
było w nim miejsce na te szumy i pomruki, jakie człowiek we
na brodę Młodziaka, brodę wprawdzie ogoloną, lecz niemniej
istniejącą in potentia. Inżynier przecież był brodaty, choć brodę
codziennie wyrzucał do zlewu wraz z pastą – a ten pokój był
ogolony. Dawniej szumiący las stanowił pokój sypialny ludzkości, gdzież jednak było miejsce na szumy, ciemność, czarność
lasu w tym jasnym pokoju, pośród tych ręczników? Jakże skąpa
była ta czystość – i ciasna – jasnoniebieska, niezgodna z barwą
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śnie wydaje? Gdzie miejsce na otyłość połowicy? Gdzie miejsce
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pląsał z wizją świata, jaki miał nadejść za tysiąclecia, pląsał solo,

ziemi i człowieka. I inżynierostwo zdali mi się równie przeraźliwi w tym pokoju, jak Wells w swoim tańcu własnego pomysłu
przed Chaplinem9.

Ferdydurke zawiera głęboką krytykę racjonalizmu nowoczesności, utopijności niedokończonego projektu, możliwości
zaplanowania życia w zderzeniu z przypadkiem i biologią.
Młodziakowie są w gruncie rzeczy przerażająco mieszczańscy.
Drugim mitem, z którym Gombrowicz rozprawia się w Ferdy
durke, jest dwór. Widać, jak dwie figury – nowoczesność i tradycja, modernistyczny dom i dwór – również dzisiaj władają
umysłowością Polaków. Rozdarcie pomiędzy kosmopolitycznym
zachodem a sarmacją ma w okresie transformacji nieco inny rys,
choć to samo napięcie. Nowoczesność Młodziaków była przynajmniej deklaratywnie prospołeczna, egalitarna. Współczesna
nowoczesność jest nadal prozachodnia, lecz wartości pod nią
podstawiane są tożsame z globalnym kapitalizmem. Podobnie
po stronie tradycji, wyzutej już z krytykowanego przez Gom
browicza w międzywojniu feudalizmu. Dwór i nowoczesny dom
9

W. Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989,
s. 144–145.

⟶ Jakub
Woynarowski,
Sarmacki
modernizm,
s. 315–317

okazują się sztafażem, scenografią aspiracji. Fałsz turbodworu
bywał często piętnowany i jest stosunkowo łatwo rozpoznawalny. Przyjrzyjmy się manipulacjom architektury nowoczesnej
w XXI wieku.
Architekt autorodzinny
Starsza pani pokazuje swój dom. Parterowy budynek z płaskim dachem, ma półokrągły element – kapsułę, w którym
umieszczono łazienkę, reszta bryły została przeszkolna. Na podłodze jednolita powierzchnia z betonu epoksydowego. Dom zaprojektował syn starszej pani, architekt, dzisiaj już bardzo sławny. Odtworzył układ pomieszczeń domu, który uległ zniszczeniu
w rezultacie szkód górniczych. Nie widzimy jednak we wnętrzach żadnych mebli ani bibelotów z poprzedniego mieszkania.
Jest nowoczesna kuchnia ze sklejki. W salonie kominek i komplet
sofa oraz fotele obite czarną skórą, repliki mebli klasyków modernizmu. Żadnych śladów życia, nie ma zdjęć rodziny na szafce,
nie ma szafki, jest tylko wielka przeszklona ściana. Łazienka jest
równie czysta, modernistyczna i pusta. Kamera nie pokazuje
nam sypialni, być może to jedyne miejsce ucieczki przed minimalizmem otoczenia.
Dwie panie prowadzące program powtarzają znane z mediów utyskiwanie: tutaj obok wszystkie domy takie zwykłe
i brzydkie (z czerwonymi dachami), a przecież można inaczej,
nowocześnie – z płaskim dachem. I wtedy mielibyśmy przecież
ładnie. Zdają się nie zauważać tego, co rejestruje kamera: rozjechanej błotnistej drogi, braku poboczy, podmiejskiego krajobrazu, ogrodzeń.
Dużo mówimy w mediach o złym guście Polaków, piętnujemy
wanny z kolumnadą jako przejawy kiczu. Zdecydowanie rzadziej
pojawiają się pytania, dlaczego wzorcem zamieszkiwania miałby
być chłodny minimalizm. W dyskursie toczonym na łamach architektonicznych periodyków, legitymizację ma od dwóch dekad
hipernowoczesna estetyka, wpisująca się w popularne globalnie
8
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wzorce. Reprezentantem tego nurtu jest Robert Konieczny, jedyny polski architektoniczny celebryta, autor wielu projektów
domów jednorodzinnych (w tym Domu z kapsułą), do których
odwołują się czasopisma lajfstajlowe i telewizje śniadaniowe.
Jego twórczość to w większości ekskluzywne, obszerne domy
(powyżej 500 metrów kwadratowych) dla przedstawicieli zapewne głównie klasy wyższej, ale prezentowane w mediach jako styl
właściwy dla klasy średniej. Domy te odgrywają rolę wzorca
estetycznego lansowanego zarówno przez media branżowe,
przedstawicieli telewizji, jak również opiniotwórczych tygodników („Polityka”). Przyjrzyjmy się proponowanej przez Roberta
Koniecznego architekturze domów jednorodzinnych, lejtmotywy w twórczości tego śląskiego projektanta skupiają jak w soczewce społeczne procesy i pragnienia.
Architekci zazwyczaj rozpoczynają swoją karierę od projektu domu jednorodzinnego – skala sprawia, że taka inwestycja
jest możliwa do zrealizowania przez małą pracownię lub pojedynczego twórcę. Jeśli zleceniodawca docenia progresywną
architekturę i dysponuje odpowiednim budżetem, pojawia
się szansa, że pierwsza realizacja młodego architekta zostanie
zauważona przez media. W wypadku Roberta Koniecznego
sprzyjające okazało się upowszechnienie dostępu do internetu,
a także jego determinacja w dążeniu do nawiązywania relacji
z mediami i perswazyjny sposób narracji na temat własnej
twórczości.
Pracownia pochodzącego ze Śląska Koniecznego KWK Promes sławę zyskała dzięki Domowi aatrialnemu. Projekt ten
zakładał wprowadzenie samochodu na wewnętrzny dziedziniec
budynku i zmianę typowego sposobu zagospodarowania działki – zagłębienie dojazdu do domu, a wyniesienie sfery ogrodu
dla uzyskania w nim prywatności. Utrzymany w stylu chłodnego
neomodernizmu, z minimalistycznym detalem i efektownie sfotografowany dom otrzymał nagrodę międzynarodowego architektonicznego portalu. Tym samym przylgnął do niego medialny

tytuł najpiękniejszego domu na świecie. Pytany o wybór lodowatej estetyki, betonowej podłogi i mebli à la Le Corbusier, projektant odpowiadał, że to upodobania właściciela.
Program społeczny modernizmu, pomimo odniesień stylistycznych do architektury nowoczesności jest przez przedstawicieli współczesnej architektury całkowicie pomijany. Z modernistego dyskursu w wypowiedziach architektów i tekstach
krytyków pozostaje głównie pragnienie nowości i oryginalności,
imperatyw bycia pionierem rozwiązań wprowadzanych w sferę
domowości. która jednak mocno opiera się zmianom. Faktyczne
modyfikacje środowisk życia następują raczej dzięki nowym
technologiom niż trikom przestrzennym projektantów. Ostatnie
badania pokazują na przykład, że najwięcej czasu w domu spędzamy w łóżku, a nie jak dotychczas, na sofie, korzystając z naszych mobilnych urządzeń10. Obsesja nowości, którą przyniósł
z sobą modernizm, spowodowała, że struktury domowe zostały
wyzute z elementów i materiałów pokazujących upływ czasu,
a także asymilujących ludzkie historie i pamiątki.
Podobnie rozległe jak w Domu aatrialnym marzenia właściciela zrealizował Robert Konieczny w projekcie Domu bezpiecznego. To dom, którego ściany są przesuwne, wygradzając śluzy
przy dostępie do wnętrza, a tworzone przedpole przypomina
strefę wejściową w więzieniu. Realizacja jest pełna paradoksów – bywa wielbiona za pomysł, szczególnie przez studentów,
którzy nie zdają sobie sprawy, że masywne ściany, dające wrażenie twierdzy są zrobione z pomalowanej… sklejki. Projektant
zachwala zastosowane rozwiązanie, mówiąc znowu o bezpieczeństwie dziecka, które nie wybiegnie przypadkowo na drogę.
Z projektu jednak emanuje strach, potrzeba oddzielenia oraz

10 W 2014 roku łóżko było najczęściej używanym meblem w Wielkiej Brytanii,
tym samym detronizując sofę. Za: Home economics. Five new models for domes
tic life. Catalogue, British Pavilion, Venice Architecture Biennale 2016, ed. J. Self,
S. Bose, F. Williams, London: The Space, REAL, 2016, s. 80.
8
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fobie inwestora, reżysera filmowego, którym architekt służy,
nie zadając zbędnych pytań.
Samochód to drugi obok bezpieczeństwa lejtmotyw w twórczości Roberta Koniecznego. Architekt posiada w swoim dorobku wiele projektów, których „typologia” – jak to określa – jest
związana z włączeniem samochodu w życie mieszkańców. Mamy
zatem znowu urządzenie, które zmienia dyspozycję przestrzenną budynku. Są to domy, które określa jako autorodzinne – zauważając bliską relację współczesnych rodzin z samochodami.
Wejście do domu – drzwi – przestaje być ważne: pierwszym
kontaktem z domem jest garaż. W różnych projektach domów
Koniecznego widzimy zatem samochód parkujący w domu po
przejechaniu wewnętrznego dziedzińca; jest galeria sztuki
oglądana z okien samochodu w długim garażu, a nawet sytuacja,
w której salon służy do podziwiana zaparkowanego w przezroczystym garażu drogiego auta… Architektura KWK Promes afirmuje statusowy charakter samochodu oraz wciągnięcie pojazdu
na listę mieszkańców domu i członków rodziny, co wyraźnie
widać na diagramach domów autorodzinnych, w których znika
ściana oddzielająca mieszkańców i pojazdy. Garaż przestaje być
pomieszczeniem technicznym, wzmacnia wizerunek właściciela.
Na marginesie zauważmy, że architekt przedstawia propozycje
domów zespolonych z samochodami jako rozwiązania ekologiczne, przytaczając informację, że pojazdy mają napęd hybrydowy.
Dość to bałamutne.
W telewizyjnych i internetowych opowieściach Roberta Koniecznego na temat własnej twórczości wskazuje on zazwyczaj
na jeden pomysł, mocną ideę, która ma ustawiać mitologizowany
„koncept” projektu. Musi być on niepowtarzalny, wyjątkowy,
zmieniać typologię (to wspomniana modernistyczna potrzeba
bycia pionierem). Koncept ten, tylko zrealizowany wiernie
w stosunku do pierwotnej idei, daje – zdaniem architekta –
godny podziwu projekt, który, jak mówi, „może ścigać się ze
światem”. Nie wydaje się, żeby życie toczone przez właścicieli,

czyli historia indywidualna rodziny, były szczególnie ważne,
istotna natomiast jest „czystość koncepcji” i fotogeniczność budynku zapewniające obecność w mediach.
Na posiadanie ogromnego domu na rozległych zazwyczaj
krajobrazowych działkach, wyposażonego w luksusowe meble i zabudowę, usuwającą ślady codzienności z pola widzenia
może sobie pozwolić bardzo niewielu Polaków. Co więcej, upowszechnienie takiego modelu byłoby katastrofalne dla klimatu
i krajobrazu, jak również życia społecznego. W popularnych
mediach panuje jednak przekonanie, że gdyby wszystkie domy, które powstają na przedmieściach, miały estetykę domów
Koniecznego, to problem brzydoty naszego otoczenia zostałby
właściwie rozwiązany. Ten pogląd dowodzi niechęci zmierzenia
się ze skomplikowaniem zjawiska „chaosu” przestrzennego
i wskazuje powszechną potrzebę łatwych odpowiedzi na trudne
i złożone pytania.
Czystość, minimalizm wydają się awersem tych samych pragnień, które ucieleśnia turbodworek, są wyrazem ruchu w górę,
statusowych demonstracji. Dyscyplinowanie społeczne, dostosowywanie do wymagań statusowych odbywa się tutaj na poziomie biopolityki. Nasze ciała i wnętrza podlegają ciągłemu naporowi reprodukowanych powszechnie wzorów konsumpcji, które
dotyczą także emocji i definiują nasze dobre życie i szczęście.
Każda czynność społeczna jest w jakiś sposób miejscem wymiany, w której każdy wystawia na spojrzenie i ocenę innych
swój wygląd. Dzisiaj należy uwidaczniać w pierwszej kolejności
pewien budzący szacunek wygląd estetyczny, który realizuje
się w dbaniu o ciało. Widzialność ta wydaje się tak dostępna na
Zachodzie, że grozi nam dosłowny zniknięcie w procesach identyfikacji z obiegowymi obrazami. Nie ulega bowiem wątpliwości:
im więcej możliwości i narzędzi służących upodobnieniu ciała
do „ideału”, tym więcej możliwości bycia widzialnym, obserwowanym, analizowanym i poprawianym, a zarazem mniej szans
8

eksponujemy ciała i ich sekrety na zaczepki i światło władzy, tym
mniej pozostaje nam możliwości autodeterminacji11.

11

S. Forti, Ciała politycznie poprawione, „Autoportret” 2011, nr 2, s. 84–85.
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Wystawiając na światło nasze ciała i domy, asymilując narracje nowoczesności i porządku ulegamy obsesji wiecznej młodości
ucieczki od myśli o śmierci. Umieranie w ponowoczesnym świecie zostało z domowej przestrzeni wyrugowane, delegowane do
szpitali i hospicjów. Nie ma w domach miejsca na starzenie się –
nasze i rzeczy, na biologię ciała, na „brodę inżyniera Młodziaka”,
na miejsce wytchnienia od spojrzenia dla ciał. Dzięki internetowi prywatne i intymne staje się publiczne w sieci, a wielkie
korporacje kapitalizują się na naszych pragnieniach uznania.
Uczyniwszy przemijanie wrogiem, potrzebujemy nieskazitelnych powierzchni i luster dla samopotwierdzenia osiągniętego
sukcesu. Presja sprawia, że wycofane ze świadomości lęki ujawniają się w sesjach terapeutycznych czy mrocznych marzeniach,
również dzielonych w internecie. Postulowany przez coachów
samorozwój i możliwość kontroli własnego losu daleko odbiegają od realizacji człowieczeństwa, w które wpisana jest kruchość
i podatność na zranienia. Poprzez manipulacje sama definicja
człowieczeństwa wydaje się dzisiaj coraz bardziej mglista.
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na uniknięcie niedookreślenia. Powiem to banalnie: im bardziej
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JAKUB WOYNAROWSKI

Sarmacki modernizm
Prezentowana makieta architektoniczna stanowi próbę odpowie
dzi na pytanie o możliwość realizacji idei „sarmackiego modernizmu”,
potraktowanego jako rodzaj stylistycznej figury niemożliwej. Bezpo
średnimi inspiracjami dla powstałego projektu były z jednej strony
nowoczesne budynki mieszkalne wykonywane na prywatne zlecenie,
z drugiej przedwojenny rezerwat pamięci Józefa Piłsudskiego stwo

A

rzony w miejscu jego narodzin według projektu Romualda Gutta.

Oryginalna koncepcja Gutta zakładała, że zamiast konwencjonalnej

odbudowy ikonicznego, spalonego dworu Piłsudskich w Zułowie wy
eksponowane zostaną jedynie fundamenty zabudowań. Plan zapro

jektowanego na potrzeby wystawy „podziemnego dworu” odwzoro

wuje – z pewnymi uproszczeniami – architektoniczny układ z Zułowa.

Zgodnie ze współczesnymi standardami, tradycyjny z ducha budynek
dworu został połączony z garażem i basenem utrzymanym w estety
ce infinity pool, a w czterech narożnikach posiadłości umieszczono

cztery punkty widokowe. Całość została otoczona „fortyfikacjami” –
fosą oraz murem – odstraszającymi potencjalnych intruzów, niewi

docznymi jednak z terenu posiadłości. „Sarmacko-modernistyczny”

projekt w paradoksalny sposób łączy w sobie różnego rodzaju opozy
cje: nowoczesność – tradycja, asymetria – symetria, łuk – linia prosta,
forma otwarta –  forma zamknięta, dom ogród – twierdza.

319

Jesteśmy wreszcie we wspólnym domu
Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią,
Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie,
Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że,
Że nie ma dla mnie innych miejsc.
Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej,
Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie,
Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę,
Zasypiać w niej i budzić się.


Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o…

Wiele się pisze w ostatniej dekadzie o tożsamości klasy średniej. Obok naukowych studiów upodobań w prasie codziennej
pojawiają się pełne oburzenia doniesienia o SUV-ach rozjeżdżających polne drogi, absurdalnych podwójnych ogrodzeniach, wyścigach do prywatnej edukacji i „inwestowaniu” w indywidualną
opiekę zdrowotną oraz powszechnie deklarowanym braku zaufania do państwa. Przedstawicieli tej klasy krytykuje się za to, że są
aspołeczni, niezdolni do stworzenia wspólnoty i nastawieni na
indywidualny sukces. Ta krytyka w znaczym stopniu jest prawdziwa i dotyczy wielu średnio i bardziej zamożnych Polaków.
Przy słuszności krytycznej oceny postaw, warto jednak przyjrzeć się ze zrozumieniem zmaganiom klasy średniej o status.
Kreowane przez nich domy i mieszkania są kwintesencją marzeń

i materializacją osobistych życiowych projektów, dlatego, jak
sądzę, ujawniają najwięcej. Widzimy w nich, jak poszukiwacze
indywidualnego sukcesu stają się ofiarami sił perswazji wyrastających poza kontekst lokalny. Wybór podsuwany przez media
i reklamę okazuje się nierzadko pozorem możliwości podejmowania decyzji. Perswadowana przez reklamę i media samowystarczalność w rzeczywistości ma wiele cech pułapki.
Starałam się naszkicować przemiany związane z miejscami
zamieszkania i sposobem zamieszkania współczesnych Polaków.
Zmiany te dokonały się w konkretnym kierunku: przystosowania do neoliberalizmu, a powstałe w wyniku tranformacji
przestrzenie na trwałe przekształciły polskie miasta i wsie. To,
co zauważalne – rozrost przedmieść, wypychanie mieszkańców
z centrów miast i ich gentryfikacja, powstawanie osiedli grodzonych – jest odzwierciedleniem daleko głębszej operacji, która
dokonała się na całym społeczeństwie. William Levitt słynny
amerykański deweloper, nazywany królem amerykańskich
przedmieść, zasłynął powiedzeniem: „Żaden człowiek, który ma
podwórko i dom, nie może być komunistą. Ma po prostu za dużo
roboty”. Ten bon mot pokazuje mechanizmy biowładzy, pochodzące jeszcze z przemysłowych osiedli patronackich XIX wieku.
Uczyńmy ludzi właścicielami domów – uzależnijmy ich tym samym od pracodawców, banków poprzez konieczność zaciągnięcia kredytu. Właśnie zadłużenie jest powszechną relacją społeczną w III RP determinującą kształt wspólnoty i stygmatyzującą
tych, którzy są z niej wykluczeni.
Nie możemy jednak uznać, że w sytuacji funkcjonowania
w późnym kapitalizmie, należy pozwolić na to, co przygotowują
nam arbitralnie ekonomia i polityka. Modele rozwoju przedmieść obciążają kosztami wszystkich i nie mogą zostać skwitowane argumentami prawa do indywidualnego wolnego wyboru.
Taki sposób organizacji miast jest zgubny w okresie katastrofy
klimatycznej. Ogrodzenia na osiedlach i wąskie drogi blokują
dostęp straży pożarnej i pogotowiu i narażają okolicznych
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mieszkańców. Dzieci wychowywane w prywatnych żłobkach
i przedszkolach zazwyczaj nie mają dostępu do terenów zielonych, a pod hasłami bezpieczeństwa są pozbawiane możliwości
spontanicznego kontaktu z przyrodą i przestrzenią. Nie poznają
innych dzieci, wychowują się w grupie rówieśniczej poddawanej
presji produktywności i rynkowego sukcesu.
Włączenie w globalny system sprawiło, że mieszkanie w Polsce stało się instrumentem finansowym na światowym rynku.
Brak zaangażowania państwa w politykę przestrzenną i wybieranie modelu kredytowego w skali kraju mają swoje dalekosiężne
konsekwencje dla wszystkich mieszkańców. Przestrzenne procesy zachodzące w okresie transformacji to rezultaty polityki na
stopniu centralnym i w skali poszczególnych miast. Jednocześnie
jednak, przy niewątpliwej polityczności problemu, dotyczy on
również sfery indywidualnych wyborów – kreowania środowiska własnego życia i wizji przyszłości jednostek i rodzin. Przy
tym imaginarium, w obrębie którego te wybory są dokonywane,
również jest modelowane przez globalne trendy i język reklamy.
Władza odciska się tu w sposób miękki, dotykając wnętrz i ciał za
pomocą kreowanych wzorów, dość przezroczystej biopolityki.
Celem mojej narracji było pokazanie związków zachodzących
pomiędzy tymi skalami i uwidocznienie problemów. Choć piszę
także o wątkach związanych z estetyką, to moim głównym zamierzeniem było przeniesienie debaty na temat domów z dyskusji
na temat gustów do sfery w szerokim tego słowa rozumieniu
politycznej. Książka jest diagnozą, zarysowaniem pewnego stanu rzeczy. Zapisem rozczarowania architekturą i rolą, do jakiej
została sprowadzona w neoliberalnym systemie, służąc głównie
przynoszeniu zysków. Pokazaniem, że zasadnicze pytania ujawniają się w paradygmacie wartości i potrzebie dyskusji na ich
temat. Nie formułuję recept, mam tylko nadzieję, że uświadomienie sobie związków, może prowadzić do zmiany.
Problemy wskazane w publikacji czekają na rozwiązania na
każdym z wymienionych poziomów, a pytania o polskie domy

i mieszkania, które sobie dzisiaj stawiamy, powinny przede
wszystkim mieć na względzie katastrofę klimatyczną i jakość życia mieszkańców oraz ich wzajemnych relacji. Budować poczucie
odpowiedzialności za słabszych i solidarność z tymi, którzy nie
mogą wybrać sobie domu swoich marzeń, a czasem nie mają
go w ogóle.
Jeśli miałabym próbować sformułować jakiś program, to po
pierwsze postulowałabym: zainteresujmy się prawem i polityką.
Sfera prawa została pozostawiona ekspertom, w których interesie jest tworzenie hermetycznej dyscypliny, by przedstawiciele
prawniczych zawodów mogli kapitalizować się na swojej wiedzy.
Uprośćmy język, w którym formułowana jest legislacja. Kształćmy urzędników państwowych, którymi powinni być także
kompetentni urbaniści. I dobrze ich systemowo wynagradzajmy,
uznając społeczną wagę ich pracy. Do lokalnych władz wybierajmy ludzi spoza klasy politycznej, patrząc uważnie na ich integralność, intencje i wcześniejsze działania. Do władz centralnych
poszukajmy kandydatów nieuwikłanych w niejasne związki
z biznesem, działających w partiach, które wyraźnie deklarują
troskę o klimat, planetę i ludzi. Wspierajmy model państwa
o mocnych usługach publicznych, opiece zdrowotnej i edukacji
oraz polityce mieszkaniowej, budują one bowiem zaufanie do
instytucji i siebie nawzajem.
Myślmy o mieszkaniach jako miejscach życia, a nie przede
wszystkim zarabiania pieniędzy. Uświadommy sobie różnice
klasowe, by zdać sobie sprawę z odpowiedzialności za innych,
która powinna się wiązać z uprzywilejowaniem. Zobaczmy nasze
powiązania z przezroczystym globalnym systemem, nie bójmy
się mówić o opodatkowaniu globalnych korporacji. Zapytajmy,
gdzie płacą swoje podatki nasze lokalne tuzy biznesu. Zmierzmy
się z prawdą, że ekstensywna konsumpcja odbywa się bezpośrednio kosztem globalnego Południa, a fakt, że nie mieliśmy kolonii,
nie zwalnia nas z odpowiedzialności za sweatshopy w Chinach
i Bangladeszu. Zobaczmy związki pomiędzy globalną gospodarką
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a naszym podwórkiem i domagajmy się zmiany polityki państwa.
Postulujmy stworzenie publicznego programu mieszkalnictwa.
Sami spróbujmy zdecydowanie ograniczyć się w naszych materialnych pragnieniach.
Na koniec chciałabym wygłosić pochwałę zwyczajności i nieuporządkowania. Indywidualne ogródki pod blokami czy zwykłe
skwerki z żywopłotem powstałe bez udziału projektantów są
dzisiaj ostoją bioróżnorodności, miejscem życia dla owadów
i ptaków. Podobnie mogłoby być na przedmieściach, gdyby zgodzić się na zagospodarowanie terenów zielonych nie pod kątem
wizerunku, ale korzyści dla przyrody. Pozostawione miedze czy
nieużytki, pozornie brzydkie i zaniedbane, są ogromnie cenne
w tym czasie. Zgódźmy się na logikę działania przyrody, nie
czyśćmy jej ciągle intensywną chemią. Troszczmy się o nasze
otoczenie, ale nie wprowadzajmy weń całkowitego porządku.
Potrzebę planowania wszystkiego zastąpmy dbaniem o faktyczne
potrzeby, o innych, o jakość życia. O to, jakimi ludźmi jesteśmy.
Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Jesteśmy wreszcie we
wspólnym domu.

Podziękowania
Książka Jesteśmy wreszcie we własnym domu jest wynikiem
kilku lat obserwacji domów, mieszkań i osiedli w Polsce i podjęcia analiz przemian mieszkaniowych w okresie transformacji.
Początek badaniom dała wystawa Za-mieszkanie 2012. Miasto
ogrodów, miasto ogrodzeń pokazana w Muzeum Narodowym
w Krakowie, przygotowana przez zespół kuratorski fundacji
Instytut Architektury: Dorotę Jędruch, Michała Wiśniewskiego
i Agatę Wiśniewską, razem z którymi rok wcześniej założyliśmy
fundację. Wspólnie pracowaliśmy nad koncepcją i realizacją
tej wystawy, a także kolejnego pokazu w 2016 roku: wystawy
Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji w ramach
8. edycji festiwalu Warszawa w Budowie (WWB). Do zespołu
Instytutu dołączyli kilka lat wcześniej Marta Karpińska i Kacper
Kępiński. Bardzo im wszystkim dziękuję za wspólne myślenie,
działanie i ciągłą inspirację – większość tej książki powstała we
wspólnej pracy i są oni tej publikacji współautorami. Za ewentualne błędy odpowiadam sama.
Poszerzenie pola refleksji na temat kwestii mieszkaniowej
zawdzięczam współpracy nad WWB 8 z kuratorami z Muzeum
Sztuki Nowoczesnej: Tomkowi Fudali i Szymonowi Maliborskiemu. Tomkowi jestem szczególnie wdzięczna za wyleczenie mnie,
mam nadzieję skutecznie, z nadmiaru dydaktyzmu.
Pracę nad wystawami i działania w Instytucie Architektury
łączę z prowadzeniem „Autoportretu”, czasopisma o przestrzeni
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wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury. Jestem wdzięczna Instytutowi i jego dyrektorce Joannie Orlik za stworzenie
miejsca pracy, w którym można zadawać ważne pytania i inicjować żywe dyskusje. Emilianowi Ranocchiemu i Marcie Karpińskiej z redakcji „Autoportetu” dziękuję za wspólną intelektualną
przygodę i wzajemne uczenie się świata oraz podważanie utartych przekonań.
Zajmując się tematem transformacyjnego domu, który splata
w sobie różne skale i wątki, korzystałam z wiedzy wielu badaczy
i ich opracowań. Dziękuję Jackowi Gądeckiemu za rozmowy
o osiedlach grodzonych i przemianach technologicznych polskich mieszkań lat 90. oraz tożsamościach klasowych. O urbanistyce i politykach regionalnych toczyłam dyskusje z Pawłem
Jaworskim i Pawłem Hałatem. O prawie i tezach książki Chaos
Warszawa rozmawiałam z Joanną Kusiak, a o wpływie kredytów
na związki z Mateuszem Halawą i Mikołajem Lewickim. Ważne
tropy do odczytań kodów kulturowych przemian znalazłam
w książkach Andrzeja Ledera i Magdaleny Szcześniak, a kontekst
ekonomiczny w publikacjach Rafała Wosia i Piotra Wójcika.
Przekonanie o znaczeniu kwestii własności opisane w 13 piętrach
dzielę z Filipem Springerem. Karolowi Kurnickiemu jestem
wdzięczna za wkład w opracowanie definicji wartości klasowych
na wystawie w 2016 roku, które cytuję również tutaj, w rozdziale
poświęconym klasie średniej.
Marcie Karpińskiej dziękuję za dyskusje i wnikliwe uwagi
do tekstu tej książki oraz wprowadzanie perspektywy czytelnika,
które zmuszały mnie do dyscyplinowania i uczytelnienia przekazu. Ewie Ślusarczyk za uważną lekturę i znaczące ulepszenie
mojego wywodu. Michałowi Wiśniewskiemu za uwagi do merytorycznej strony tekstu.
Ta publikacja byłaby niepełna bez materiału ilustracyjnego:
większość znakomitych zdjęć wykonał Jarek Matla, który również uczestniczył w obu wspomnianych wystawach. Dziękuję
także Grzegorzowi Karkoszce, który wniósł swoje wrażliwe

spojrzenie już w projekt Za-mieszkania w 2012 roku. Ilustracje
i projekt okładki przygotowała Dominika Wilczyńska, której
jestem bardzo wdzięczna za lapidarne i metaforyczne ujęcie
ważnych wątków. Kacprowi Kępińskiemu zawdzięczam zrozumienie mechanizmów PUM-u i skatalogowanie urbanistycznych
patologii oraz wsparcie w kreowaniu wizualnego przekazu
książki. Marcinowi Hernasowi dziękuję za kluczowe nadanie
struktury narracji i piękny projekt książki wzmacniający jej
przekaz i mobilizujący autorkę do pracy w chwilach zwątpienia.
Piotrowi Kordubie i Maciejowi Miłobędzkiemu za zachętę w pracy i wsparcie moich starań o granty na wydanie książki.
Na koniec dziękuję mojej rodzinie, a szczególnie Piotrowi,
za wyrozumiałość i wsparcie w trakcie całego procesu. Frankowi,
Hani i Józkowi za względnie cierpliwe znoszenie tego, że mama
„znowu musi pisać” i towarzyszenie w eksploracjach terenowych.
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