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Narodowy Spis Powszech-
ny Ludno!ci i Mieszka" 
(2011) – jak wszystkie 
dotychczasowe – bu-
dzi wiele kontro-
wersji. Ró#nego 
rodzaju mniej-
szo!ci, któ-
rych g$osu 
nie uwzgl%d-
niono w spi-
sie w 2002 
roku, wy-
kor z y s t a -
$y czas, jaki 
od niego 
up$yn&$, na 
wywalczenie 
przeformu$o-
wania pyta" 
i zmian spiso-
wych kategorii. 
W nowym kszta$-
cie maj& one od-
zwierciedla' rzeczywi-
st& ró#norodno!' naszego 
spo$ecze"stwa. Walka o spra-
wiedliwo!' jak zwykle toczy si% 
w dwu wymiarach: symbolicznym (któ-

ry odbieramy jako wznio-
s$y i emocjonalny) oraz 

ekonomicznym (ni-
skim i wywa#o-

nym). W sferze 
s y m b o l i c z -

nej, b%d&-
cej domen& 
mniejszo-
!ci doma-
gaj&cych 
si% do-
strze#e-
nia, obo-
w i&zuje 
r o m a n -
t y c z n a 

retor yka 
to#sa mo-
!ci, wyklu-

czenia, ho-
noru, krzyw-

dy i ucisku oraz 
prawa jednostki 

do zachowania swo-
jego indywidualizmu. 

W drugiej sferze, w której 
rzecznicy wspólnego interesu 

okopuj& si% i sk&d odpieraj& niemo#liwe 

MAGDALENA MALI!SKA

Pytania 
wielokrotnego 
wyboru
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MAGDALENA KO#ODZIEJCZYK

Mo!na przyj"#, !e Polakiem jest osoba o obywatel-
stwie polskim, Poloni$ natomiast tworz" osoby nie-
posiadaj"ce obywatelstwa, nale!"ce do pierwsze-
go b"d% kolejnych pokole& trwale mieszkaj"cych za 
granic". Sytuacja prawna tej grupy nie jest dok'ad-
nie okre(lona. Konstytucja definiuje, kim jest oby-
watel Polski, oraz w artykule 36. stwierdza, !e obo-
wi"zkiem pa&stwa jest opieka nad Poloni" i Polaka-
mi za granic". Zapisy konstytucyjne nadal jednak 
nie s" w wystarczaj"cym stopniu wype'nione odpo-
wiednimi ustawami i aktami prawnymi.

Wed'ug ustale& W'adys'awa Miodunki poj$cie 
„Polonia”, u!ywane od ko&ca XIX wieku, okre(la'o 
pocz"tkowo „cudzoziemców polskiego pochodze-
nia, odczuwaj"cych zwi"zek z krajem pochodzenia 
i jego kultur"”. Od po'owy XX wieku przyj$to roz-
ró!nienie na „Poloni$” i „Polaków zza granicy”, by 
wyodr$bni# zbiorowo(ci polonijne o imigracyjnym 
rodowodzie i zbiorowo(ci oddzielone od pa&stwa 
wskutek zmiany jego granic – !yj"ce na Litwie, 
Bia'orusi i Ukrainie. Obecnie mówimy tak równie! 
o obywatelach polskich, którzy wyjechali za gra-
nic$, najpierw ze wzgl$dów politycznych, potem 
w celach zarobkowych, naukowych, edukacyjnych 
lub wynikaj"cych z mo!liwo(ci, jakie daje nam !ycie 
w globalnej wiosce.

Ustalenie, kto jest jeszcze „Polakiem za grani-
c"”, a kto ju! cz'onkiem „Polonii”, to zarówno kwe-

MARCIN STRZELCZYK

Wed'ug danych NBP od 2008 roku konsekwentnie 
spada kwota przelewów nadawanych przez emi-
grantów do Polski. Ta informacja rodzi wiele pyta& 
o sytuacj$ ekonomiczn" Polaków. Odpowiedzi na 
nie okre(l" zarazem, czym z ekonomicznego punk-
tu widzenia jest emigracja.

Mapa $róde%
wiedzy o Polonii
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Emigracj$ mo!na w ogromnym uproszczeniu 
podzieli# na „star"” i „now"”: nowa emigracja to 
osoby, które wyjecha'y z Polski po 2004 roku, ko-
rzystaj"c z otwarcia rynków pracy w Unii Europej-
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GABRIELA M. BUCZEK

Wst#p
Podwójne !ycie Weroniki: reaktywacja. Tym ra-
zem jedna w Kanadzie, a druga w Polsce. Co by 
by'o, gdybym jako dziecko nie wyjecha'a do inne-
go (wiata? Mo!e sko&czy'abym tu szko'y, moje po-
gl"dy i obraz siebie by'by ukszta'towany wy'"cz-
nie przez rodaków. Mo!e wybra'abym kompletnie 
inny zawód lub w tym momencie mia'a ju! m$!a 
i trójk$ dzieci. Mo!e by'oby mi 'atwiej, bo zna'a-
bym tylko jeden zestaw zachowa& i zasad, nie mia-
'abym luk w wiedzy o spo'ecze&stwie i popkultu-
rze polskiej, nie wyró!nia'abym si$ zachowaniem 
i u'o!y'a sobie !ycie „po Bo!emu”. Czasem my(l$, 
!e tak by'oby lepiej. Jest tylko jedno niebezpiecze&-
stwo – by# mo!e pragn$'abym wówczas wyjazdu 
za granic$, aby tam u'o!y# sobie !ycie. I wtedy ta 

miejscach
jednocze$nie

By!am w
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KRZYSZTOF ISZKOWSKI

Po blisko dwóch dekadach niedostrzeganej zapa(ci 
demografi cznej Polacy zdali sobie spraw$ z jej praw-
dopodobnych konsekwencji. Kierowany przez Kazi-
mierza Marcinkiewicza rz"d narodowo-populistycz-
nej koalicji próbowa' rozwi"za# problem powszech-
n" i nieproporcjonalnie ma'" w stosunku do kosz-
tów wychowania dziecka zapomog", obecna chadec-
ka ekipa stawia na bardziej systemowe rozwi"za-
nia. Dost$pno(# i jako(# !'obków oraz przedszkoli 
sta'a si$ przedmiotem publicznej troski, publicy(ci 
o zasadniczo odmiennych pogl"dach na gospodark$ 
zgodnie podkre(laj" znaczenie, jakie dzisiejsza licz-
ba urodzin b$dzie mie# dla zamo!no(ci polskiego 
spo'ecze&stwa za 30 i 50 lat.

Najnowsze dane pokazuj" pewien wzrost liczby 
urodze& – co w wi$kszym stopniu przypisa# mo!-
na wyj"tkowo w Polsce silnemu zjawisku echa de-
mografi cznego ni! skuteczno(ci becikowego czy ar-
tyku'ów Jacka )akowskiego i Krzysztofa Rybi&skie-
go – lecz problem nie znikn"'. Powrót do poziomu 
prostej zast$powalno(ci pokole&, czyli wspó'czynni-
ka dzietno(ci rz$du 2,1 !ywych urodze& na ka!d" ko-
biet$ w ci"gu ca'ego jej !ycia, wydaje si$ niemo!liwy. 

Zreszt", nawet natychmiastowe osi"gni$cie tego na-
talistycznego celu nie rozwi"za'oby problemu – licz-
ba urodzonych w Polsce dzieci spada'a od roku 1991 
do 2004, a od 1997 wspó'czynnik dzietno(ci wyno-
si mniej ni! 1,5. Luk$ na rynku pracy, któr" dostrze-
ga# zaczniemy ju! za 4–5 lat, wype'ni# mog" tylko 
imigranci.

Niestety, rz"d ignoruje konieczno(# opracowania 
racjonalnej polityki imigracyjnej w jeszcze wi$kszym 
stopniu ni! ekipy lat 1990–2005 ignorowa'y kwestie 
liczby urodze&, !'obków i przedszkoli. Jedyna wzmian-
ka o imigracji w raporcie Polska 2030 dotyczy spodzie-
wanej degradacji niektórych dzielnic wielkich miast 
w wyniku masowego osiedlania si$ w nich %le zinte-
growanych imigrantów. Wobec takiego nastawienia 
rz"du nie nale!y si$ dziwi#, !e nieliczni – w porówna-
niu z innymi krajami UE – przybysze traktowani s" 
przez ró!ne pa&stwowe instytucje jak oszu(ci i %ró-
d'o potencjalnego zagro!enia. Policja patrzy przez 
palce na rasistowskie wybryki ludu, a wyros'a z inte-
ligencji klasa (rednia z satysfakcj" zatrudnia ukrai&-
skie i bia'oruskie pomoce domowe, czym leczy swoje 
kompleksy z m'odo(ci przepracowanej na zmywaku 
w Monachium, Pary!u czy Londynie. Co jaki( czas od-
zywa si$ wreszcie oderwany od rzeczywisto(ci g'os, 

Jak i dlaczego 
sprowadza! imigrantów?





BEATA SZUL&CKA

Kontrowersyjna ksi"!ka *ilo Sarrazina Niemcy uni-
cestwiaj! si" same1 wywo'a'a ferment w tocz"cej si$ 
od kilku dekad debacie wokó' problemów integracji. 
Na ów antymuzu'ma&ski traktat, wyraz dezorienta-
cji elit, odpowiedzi zacz$li udziela# arty(ci, w tym 
twórcy teatralni. 24 grudnia zesz'ego roku ukaza' 
si$ w „Gazecie Wyborczej” tekst Joanny Derkaczew 
Teatr niemiecki po #ilo Sarrazinie, w którym autor-
ka sugeruje, !e ksi"!ka Sarrazina mia'aby stano-
wi# cezur$ oddzielaj"c" stary, zdominowany przez 
spory estetyczne i ideologiczne teatr niemiecki od 
tego, który wyrasta z trudnego do(wiadczenia !y-
cia w wielokulturowym spo'ecze&stwie. Derkaczew 
pisze: „Re!yserzy nie zastanawiaj" si$ ju!, jak robi# 
teatr, który podwa!a mieszcza&skie tabu, rozdra-
puje pami$# o Holocau(cie czy rewiduje dokonania 
rewolucji ‘68. Szukaj" teatru, który integruje. Który 
odpowie na pytanie, jak !y# razem z imigrantami 
w zmieniaj"cym si$ spo'ecze&stwie”2. 

Diagnoza Derkaczew wydaje si$ by# nieco prze-
sadzona. Przygl"daj"c si$ !yciu teatralnemu Berli-
na, nie odnosz$ wra!enia, by nagle na niemieckiej 
scenie teatralnej mia'o doj(# do zmiany jako(ciowej. 
Oto w Volksbuehne, scenie przy Rosa-Luxemburg 
Platz, która zas'yn$'a z obrazoburczych politycz-
nych spektakli takich twórców, jak Frank Castorf 
czy Christoph Schlingensief, nadal rewiduje si$ do-
konania rewolucji ‘68 (spektakl Chinka Dmitrija Got-
sche+a, premiera w 2010 roku) oraz prowadzi spory 
polityczno-estetyczne (sztuki Rene Pollescha). W re-
pertuarze innych wa!nych berli&skich scen, takich 
jak Deutsches *eater, Schaubuehne czy Maxim 
Gorki *eater albo Berliner Ensemble, dominuj" kla-

sycy: Ibsen, Brecht, Sofokles, Gorki i Szekspir. Fakt, 
!e scena niemiecka pozostaje w przewa!aj"cej wi$k-
szo(ci scen" narodow", na której imigranci g'osu 
nie maj", nie musi by# zarzutem, jednak na pewno 
jest symptomem czego(. Wydaje mi si$ bowiem, !e 
teatr niemiecki to raczej teatr, który ignoruje. 

O hermetyczno(ci niemieckiego (rodowiska 
kulturalnego (wiadcz" fakty przytaczane przez 
Shermin Langho+, dramatur!k$ od 2008 roku kie-
ruj"c" teatrem Ballhaus Naunynstrasse w berli&-
skiej dzielnicy Kreuzberg, który sama okre(la jako 
teatr postimigrancki. W wywiadzie udzielonym 
Andreasowi Fanizadehowi Langho+ mówi: „Teatr 
imigrancki i postimigrancki nigdy nie by' trakto-
wany powa!nie przez niemieck" kultur$ oficjaln" 
[Kulturbetrieb], nigdy te! si$ do niej nie zalicza'. 
(…) Przed pi$tnastoma laty Birol Ünel zagra' Zyg-
fryda, a co mamy dzisiaj?”3. Imigranci s" w nie-
mieckim teatrze nieobecni. Ilknur Bahadir, aktor-
ka tureckiego pochodzenia, owszem, gra u uzna-
nego niemieckiego re!ysera Stephana Bachmanna 
sprz"taczk$ albo prostytutk$. Jednak w'adze in-
stytucji kultury, jury oceniaj"ce w ka!dej z dzie-
dzin zwi"zanych ze sztuk", muzyk" czy literatu-
r" albo krajowe fundacje kulturalne obsadzane s" 
ca'kowicie jednostronnie. Pierwszy absolwent tu-
reckiego pochodzenia Nurkan Erpulat, pracuj"cy 
obecnie w Ballhaus Naunynstrasse, uko&czy' re-
nomowan" berli&sk" szko'$ teatraln" Ernst Busch 
w 2008 roku. Langho+ twierdzi, !e niemiecka kul-
tura oficjalna nie ma (wiadomo(ci tych dyspropor-
cji, nieobecno(# mniejszo(ci jest niezauwa!ana. 
„Po pi$#dziesi$ciu latach imigracji z Anatolii nic si$ 
na starym Zachodzie nie zmieni'o” – diagnozuje 
dramaturg teatru na Naunynstrasse4.  

Efekt obco"ci. O teatrze 
postimigranckim w Niemczech
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AGNIESZKA PODPORA

– Podró$ujesz, $eby jeszcze raz prze$y% swoj! 
przesz&o'%? – brzmia&o w tym miejscu pytanie Chana, 
które mog&o by% równie dobrze sformu&owane:  
– Podró$ujesz, aby odnale(% swoj! przysz&o'%?
A odpowied( Marka:
– To, co istnieje gdzie indziej, jest odwróconym 
zwierciad&em. Podró$nik rozpoznaje t" cz!stk",  
która nale$y do niego, odkrywaj!c ogrom tego,  
czego nie mia& i mie% nie b"dzie1.

1
W literaturze hebrajskiej ostatnich sze(#dziesi$-
ciu lat ubieg'ego wieku wszystkie (cie!ki do Polski 
prowadzi'y przez traum$ Zag'ady. Ju! w trakcie II 
wojny (wiatowej, a tak!e wiele lat po niej Holocaust 
by' i jest obecny w (wiadomo(ci i twórczo(ci izrael-
skich pisarzy, poetów, filozofów i dramaturgów jako 
do(wiadczenie najmroczniejsze, z którym w sposób 
jawny lub ukryty zmagaj" si$ kolejne pokolenia, nie-
zale!nie od rodzaju ich indywidualnego zwi"zku 
z tematem. Polska – jako miejsce, gdzie wojna po-
ch'on$'a najwi$cej )ydów i sk"d przyby'o do Izraela 
po wojnie wielu ocalonych – sta'a si$ na izraelskiej 
mapie mentalnej symboliczn" aren" Zag'ady, swo-
ist" metonimi" traumy osobistej, rodzinnej i ogól-
nonarodowej; miejscem, którego trwanie t$ traum$ 
w pewnym sensie ewokuje i bez ko&ca aktualizuje. 
W (wiadomo(ci kolejnych pokole& Izraelczyków Pol-
ska pozostawa'a wi$c przez d'ugie powojenne lata 
z jednej strony symbolem wielowiekowej obecno(ci 
)ydów w Europie, z drugiej za( – figur" zmitologi-

zowanego „tam”, erec szam2, miejsca, gdzie doko-
nano unicestwienia tej obecno(ci. Te dwa obszary 
pami$ci: !ycie i (mier# wyznaczaj" do dzi( silnie 
obecn" w izraelskim my(leniu o Polsce podwój-
no(#. Ta dwubiegunowo(# postrzegania sprzyja'a 
osuwaniu si$ Polski w sfer$ symboliczn" i mitycz-
n", zarówno na poziomie pami$ci kolektywnej, jak 
i indywidualnej, czego doskona'ym przyk'adem 
jest literatura izraelska ostatnich pi$#dziesi$ciu lat. 
Shoshana Ronen, autorka ksi"!ki po(wi$conej obra-
zowi Polski i Polaków we wspó'czesnej literaturze 
izraelskiej, stwierdza wr$cz, !e w wi$kszo(ci utwo-
rów „Polska i Polacy to raczej mit ni! rzeczywisto(#. 
Polska jest przedstawiona jako terytorium legend, 
opowie(ci, kolektywnych wspomnie&, ale nie jako 
miejsce !ywe, rzeczywiste”3. Poprzez powi"zanie ze 
(wiatem przesz'o(ci i jego unicestwieniem Polska 
sta'a si$ artefaktem mitologii nie tylko narodowej, 
ale równie!, jak w przypadku rodzin imigrantów 
z tego kraju, indywidualnej, opartej na narracjach 
osobistych.

Owemu przesuni$ciu Polski i tego, co z Polsk" 
zwi"zane, ze sfery realno(ci na p'aszczyzn$ mitolo-
gii sprzyja' równie! antydiasporowy profil retoryki 
syjonizmu, której g'ównym elementem by' – szcze-
gólnie silny w izraelskim dyskursie publicznym 
w latach pi$#dziesi"tych i sze(#dziesi"tych – im-
peratyw radykalnego mentalnego odci$cia si$ od 
diaspory (hebr. szlilat ha-gola). Przesz'o(# )ydów 
w Europie – konotowana jednoznacznie negatywnie 
jako synonim s'abo(ci i swoistej degeneracji kolek-
tywnej, która swoj" kumulacj$ znalaz'a w Zag'adzie 
– mia'a w my(l syjonistycznego projektu narodowe-
go zosta# odrzucona na rzecz odrodzenia w Izraelu 

Polska widzialna i niewidzialna: 
powroty do korzeni pisarek izraelskich
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Rujnowanie codzienno"ci: 
fotoreporta! z budynku 
przy Gogoliwskiej

ANASTAZJA RIABCZUK

Przy ulicy Gogoliwskiej, w historycznym centrum 
Kijowa, znajduje si$ rozpadaj"cy si$ budynek, którego 
mieszka&cy ju! ponad 20 lat s" zmuszeni mieszka# 
w lokalach komunalnych, czekaj"c na przeniesienie. 
Jest to tylko jeden z licznych przypadków narusza-
nia podstawowego prawa cz'owieka do dachu nad 
g'ow". Niektórym mieszka&com uda'o si$ wyprowa-
dzi# z tego domu, ale osoby, których nie sta# na miesz-
kanie w lepszym miejscu, !yj" tam do dzi(. Regularnie 
pisz" one listy do w'adz miejskich, inicjuj" publiczne 
konsultacje i akcje protestu, ale ich !"dania pozostaj" 
bez odpowiedzi.

Fotogra,a Eugenia Bielorusec’ przez ponad 
trzy lata fotografowa'a mieszka&ców tego budyn-
ku, ich !ycie codzienne i odpoczynek, wn$trza ich 
mieszka&. G'ówna bohaterka projektu fotograficz-
nego zmar'a z powodu nieodpowiednich warun-
ków lokalowych, inni mieszka&cy wci"! czekaj" na 
zmiany. Niniejszy artyku' jest prób" socjologicz-
nej analizy tych zdj$# – z po(wi$ceniem szczegól-
nej uwagi takim aspektom, jak rola fotografii do-
kumentalnej, do(wiadczenie !ycia w niszczej"cym 
budynku, funkcjonowanie rynku mieszkaniowego 
i perspektywy mobilizacji dla zapewnienia odpo-
wiednich warunków mieszkaniowych.

Wyzwania dla fotografii 
dokumentalnej
Miasta postsowieckie cz$sto kojarz" si$ z przygn$-
biaj"cymi obrazami chruszczowek, szarych panelo-
wych budynków, zaniedbanych budowli historycz-
nych i zrujnowanej infrastruktury. Niektóre problemy 
mieszkaniowe o korzeniach si$gaj"cych jeszcze lat Fo
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70. i 80., analizuje John Sillince w pracy Housing Poli-
cies in Eastern Europe and the Soviet Union [Polityka 
mieszkaniowa w Europie Wschodniej i ZSRR]. Grego-
ry Andrusz i inni w monografii zbiorowej Cities after 
socialism [Miasta po socjalizmie] szczegó'owo opisu-
j" przej(cie miast postsowieckich do kapitalizmu. 
[…] Nawet tacy autorzy zachodni, jak np. Mike Davis, 
którzy obszarowi postsowieckiemu po(wi$caj" bardzo 
ma'o uwagi, twierdz", !e tutaj miejskie slumsy rozra-
staj" si$ najszybciej na (wiecie i !e „miasta niszczej" 
w tak zawrotnym tempie, w jakim rosn" ekonomicz-
ne nierówno(ci i dezinwestycje”.

Jednocze(nie te liczne raporty i ponure opisy 
pomijaj" kilka wa!nych aspektów. Po pierwsze, nieod-
powiednie warunki !ycia zazwyczaj wyja(nia si$ jako 
pozosta'o(# czasów radzieckich (przepe'nienie miesz-
ka&, ich niska jako(#) albo jako skutek uboczny okre-
su przej(ciowego (szybkie zmiany w ustawodawstwie, 
niski poziom budownictwa socjalnego w latach 1990–
2000). W ten sposób kwestia mieszkaniowa jawi si$ 
jako tymczasowe zjawisko, które mo!e by# rozwi"za-
ne za pomoc" rozs"dnych strategii miejskiego plano-
wania, brakuje natomiast jakichkolwiek prób analizy 
wewn$trznej logiki funkcjonowania rynku mieszka-
niowego w na wpó' peryferyjnych kapitalistycznych 
pa&stwach, do których nale!y te! Ukraina.

Po drugie, brakuje opisów codziennego do(wiad-
czenia ludzi, którzy mieszkaj" w tak nieodpowied-
nich mieszkaniach. Szokuj"ce historie trafiaj" czasem 
do mediów ( jako przyk'ad mo!na poda# tragedi$ 
w A'czewsku zim" 2006 roku [Goroda i oblasti Ukrainy, 

2010], kiedy to ponad sto tysi$cy ludzi zosta'o bez 
ogrzewania, gazu, energii elektrycznej, wody i kana-
lizacji w ponad trzydziestostopniowym mrozie), ale 
szybko si$ o nich zapomina. Jak zaznacza Bourdieu, 
zawód dziennikarza wymaga skupienia si$ na spra-
wach nadzwyczajnych i dramatycznych, a „monoton-
ne !ycie codzienne w ubogich dzielnicach miasta niko-
mu nic nie mówi i nikogo nie ciekawi”.

BRAKUJE OPISÓW 

CODZIENNEGO DO*WIADCZENIA

LUDZI, KTÓRZY MIESZKAJ+ 

W TAK NIEODPOWIEDNICH 

MIESZKANIACH. 
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W sztuce ten temat równie! pozostaje marginal-
ny – przedstawianie problemów spo'ecznych odrzu-
ca si$ jako staromodny „socrealizm”. W szczególno(ci 
spo'eczno-krytyczne projekty fotograficzne, których 
autorzy nazywaliby siebie socjologami ( jak robi' to 
Lewis Hine, jego zdj$cia eksploatacji pracy dzieci$cej 
opublikowano na pocz"tku XX wieku w „*e Ameri-
can Journal of Sociology”) czy te! wspó'pracowaliby 
z socjologami ( jak w badaniach sytuacji migrantów-
mieszka&ców wsi w USA w czasach Wielkiej Depre-
sji, prowadzonych przez fotogra,$ Dorothe$ Lange 
i socjologa Paula Taylora), w spo'ecze&stwach postso-
wieckich s" wyj"tkowo rzadkie.

Ponadto, w przypadku fotografii dokumental-
nej, poruszaj"cej problemy spo'eczne, istnieje ryzy-
ko powierzchownej interpretacji: zdj$cia mog" robi# 
wra!enie zbyt przygn$biaj"cych, eksploatuj"cych 
tematyk$ mizerabilistyczn" […] lub te! zbyt „pi$k-
nych”, z powierzchown" populistyczn" interpretacj" 
i estetyzacj" biedy w duchu stwierdzenia „ubóstwo 

nie jest przest$pstwem”. Na przyk'ad Howard Becker 
w eseju Photography and Sociology [Fotografia i socjolo-
gia] krytykowa' zdj$cia Bruce’a Davidsona z Haarlemu 
za to, !e opieraj" si$ na banalnych tezach w rodzaju: 
„Spójrzcie, jak ci ludzie cierpi"” lub „Spójrzcie, jacy s" 
szlachetni pomimo cierpienia”.

Odwiedziwszy w 1955 roku wystaw$ fotogra-
ficzn" Wielka ludzka rodzina (na której dziesi$# lat 
po zako&czeniu drugiej wojny (wiatowej chwalono 
jedno(# ludzkiego do(wiadczenia – narodzin, mi-
'o(ci, pracy, (mierci itd.), Roland Barthes wyrazi' 
zaniepokojenie, !e „wszystko – tre(# i fotogenika 
zdj$#, wypowied%, która je uzasadnia – zmierza do 
usuni$cia determinuj"cego ci"!enia Historii”:

Zatrzymujemy si$ na powierzchni jakiej( 
to!samo(ci, za!enowani sentymentalizmem 
przenikania do owej ostatecznej sfery ludzkich 
zachowa&, tam, gdzie historyczna alienacja 
wprowadza swoje „ró!nice”, które nazwiemy 

Fot. Eugenia Bielorusec’



ARTUR CELI!SKI
ALEKSANDRA NI"Y!SKA

Kultura si! liczy, kultura nap!dza gospodark!, kultu-
ra wzmacnia promocj!. Te has"a od pewnego czasu 
sta"y si! podstawowym paradygmatem mówienia 
o aktywno#ci kulturalnej. Kultura jest w nich rozu-
miana g"ównie jako atrakcyjne wydarzenia arty-
styczne, dzi!ki którym mo$na osi%gn%& cele gospo-
darcze i ekonomiczne. „Res Publica Nowa” od kilku 
lat prezentuje alternatywny sposób patrzenia na 
kultur! jako na sfer! wspólnej aktywno#ci obywa-
teli. Skupiaj%c si! na mie#cie, pokazujemy, jak wa$ne 
jest w"%czanie mieszka'ców w kszta"towanie kultu-
ry. Udzia" polskich miast w wy#cigu o tytu" Europej-
skiej Stolicy Kultury uznali#my za doskona"y punkt 
wyj#cia do zdiagnozowania poziomu partycypacji 
mieszka'ców w tym obszarze. Jednym z prioryte-
tów konkursu ESK jest bowiem udzia" obywateli 
w kszta"towaniu oferty kulturalnej miasta i aktyw-
ne w"%czanie si! w realizacj! przedsi!wzi!& z tego 
zakresu. Wyniki naszych bada' pokazuj% jednak, $e 
Komisja Europejska o wiele silniej podkre#la europej-
ski wymiar konkursu, a polskie miasta nadal maj% 
problem z partycypacyjnymi sposobami wspó"pra-
cy z mieszka'cami. 

13 pa(dziernika 2010 roku przedstawiciele jede-
nastu polskich miast (Bia"egostoku, Bydgoszczy, 
Gda'ska, Katowic, Lublina, )odzi, Poznania, Szcze-
cina, Torunia, Warszawy i Wroc"awia) w napi!ciu 
czekali na wyniki preselekcji w konkursie Euro-
pejska Stolica Kultury 2016. Og"oszono je podczas 
konferencji prasowej w Teatrze Wielkim w Warsza-
wie. W grze pozosta"o jedynie pi!& miast. Przeby-
waj%cy na konferencji dziennikarze zadawali g"ów-
nie pytania na otarcie "ez, o to, które z pozosta"ych 

o#rodków by"y blisko fina"u. Jedno z niewielu rzeczy-
wi#cie istotnych zagadnie' poruszy" Roman Paw"ow-
ski. Postawi" on tez!, $e selekcja by"a dokonywana 
ze wzgl!du na finansowe mo$liwo#ci poszczegól-
nych kandydatów, a nie na ich rzeczywist% koncep-
cj! programow%. Komisja naturalnie zaprzeczy"a 
tym zarzutom i szybko poprosi"a o nast!pne pyta-
nie. Równie zdawkowo potraktowano kolejny wa$ny 
problem, dotycz%cy kryteriów oceny konkursu, czyli 
„Wymiaru europejskiego” oraz „Miasta i obywate-
li”. Odpowiadaj%c, w jaki sposób cz"onkowie komi-
sji na potrzeby selekcji rozumieli ten ostatni prio-
rytet, eksperci nie wyszli poza standardowe has"o 
„Uspo"ecznianie kultury”, za którym nikt tak do 
ko'ca nie wie, co naprawd! si! kryje. 

To „Res Publica Nowa” zada"a pytanie o prio-
rytet „Miasto i obywatele”. Dzi!ki realizacji od kil-
ku lat programu DNA Miasta uda"o nam si! pozna& 
warunki funkcjonowania polityk kulturalnych 
miast, a tak$e dokona& analizy partycypacji w kul-
turze ich mieszka'ców. Artur Celi'ski, jako szef 
zespo"u, który przez ostatnie lata koncentrowa" si! 
g"ównie wokó" stara' o tytu" Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016, nie bez przyczyny dopytywa" si! w"a-
#nie o obywatelski komponent konkursu. Rezultaty 
bada' prowadzonych przez zespó" badawczy wska-
zuj% bowiem na g"!bokie niezrozumienie prioryte-
tu obywatelskiego i coraz cz!#ciej pojawiaj%cego si! 
has"a „Uspo"ecznianie kultury”. 

W badaniu DNA Miasta: Diagnoza starali#my 
si! znale(& odpowiedzi na pytania o sam proces 
tworzenia aplikacji konkursowej i programu ob-
chodów, o to, w jaki sposób we wnioskach apli-
kacyjnych uwzgl!dniono priorytet „Miasto i oby-
watele”, jak realizowana jest polityka kulturalna 
miast w kontek#cie obywatelskiej partycypacji. 

Stolica kultury – europejska 
czy obywatelska?
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Opracowuj!c badanie, postawili"my sobie za cel 
zbadanie procesu „uspo#eczniania kultury” na kil-
ku poziomach i uchwycenie ró$nych perspektyw: 
to samo zjawisko mo$e inaczej wygl!da% z punktu 
widzenia w#adz miasta, a inaczej – w oczach miesz-
ka&ców. W zwi!zku z tym zastosowali"my cztery 
metody badawcze: 

1)  analiz' dokumentów konkursowych 
miast-kandydatów, 

2)  wywiady z przedstawicielami organizacji 
pozarz!dowych,

3)  wywiady pog#'bione z osobami 
zaanga$owanymi w przygotowanie aplikacji 
konkursowej,

4)  zogniskowane wywiady grupowe 
(tzw. grupy fokusowe) z mieszka&cami 
zainteresowanymi $yciem kulturalnym 
swojego miasta.

W pierwszym etapie (analizie dokumentów) ba-
daniem obj'li"my wszystkich kandydatów do tytu#u 
ESK. W kolejnych etapach badawczych skupili"my 
si' na czterech miastach – Gda&sku, Lublinie, (o-
dzi i Warszawie. Przy ich doborze kierowali"my si' 
kryterium ró$norodno"ci: wybrane przez nas mia-
sta stosowa#y ró$ne formy przygotowania aplikacji 
(w niektórych robi#a to wyspecjalizowana fi rma, 
w innych – komórka urz'du miasta), maj! ró$n! ran-
g' w $yciu kulturalnym Polski, s! rozrzucone geogra-
fi cznie. Ostatni etap – grupy fokusowe – zosta# zorga-
nizowany jedynie w Lublinie i Gda&sku. Wybrali"my 
te miasta jako najlepiej reprezentuj!ce dwa modele 
przygotowa& kandydatury na konkurs ESK. 

Pytanie, jakie nale$y sobie zada% na samym po-
cz!tku badania udzia#u polskich miast w konkursie, 
brzmi: dlaczego tytu# Europejskiej Stolicy Kultury 
jest tak wa$ny, a kolejne europejskie miasta po"wi'-
caj! tak wiele energii, by go zdoby%? Pierwszym po-
wodem jest oczywi"cie niekwestionowany presti$. 
Obecnie co roku wybierane s! tylko dwa miasta 
z Unii Europejskiej, które mog! poszczyci% si' tym 
mianem. Daje to bardzo du$e mo$liwo"ci kreowania 
promocji stolicy kultury i przyci!gni'cia turystów 
z ca#ej Europy. Wiedz! o tym doskonale kandydaci 
do tego tytu#u. 

Najwa$niejsz! korzy"ci!, jak! daje tytu# ESK, 
wydaje si' jednak by% szansa na przemian' miasta 
w wielu aspektach jego funkcjonowania. Linz, któ-
ry by# stolic! kultury w 2009 roku, w swojej apli-
kacji i programie zawar# nadziej', $e tytu# pomo-
$e mu zyska% wizerunek miasta kultury, co pozwoli 

w przysz#o"ci na lepsz! konkurencj' z Salzburgiem 
i Wiedniem w zakresie pozyskiwania turystów. Nie 
mniej wa$nymi celami wydaj! si' by% jednak tak-
$e te zwi!zane z zach'ceniem mieszka&ców mia-
sta i regionu do bardziej aktywnego uczestnictwa 
w wydarzeniach kulturalnych oraz stworzenia d#u-
gofalowej strategii rozwoju sektora kulturalnego.

Polskie miasta kandyduj!ce do ESK z tych 
wszystkich korzy"ci zdaj! sobie spraw'. Urz'dnicy 
czytaj! raporty ewaluacyjne z dotychczasowych ob-
chodów Europejskiej Stolicy Kultury i zapami'tu-
j! przede wszystkim liczby – procent turystów od-
wiedzaj!cych miasto zwi'kszaj!cy si' z roku na rok, 
wysoki poziom ob#o$enia hoteli nawet w sezonie 
pozaurlopowym, rosn!c! liczb' odbiorców wyda-
rze& kulturalnych na masow! skal', które nap'dza-
j! miejsk! gospodark'. Te wszystkie efekty mo$na 
osi!gn!% dzi'ki dobrze zaplanowanej realizacji prio-
rytetu europejskiego. Dzia#ania w ramach tego kry-
terium konkursowego maj! bowiem na celu, wedle 
Poradnika dla miast ubiegaj!cych si" o tytu# Europej-
skiej Stolicy Kultury:

  wzmocnienie wspó#pracy w ka$dym sektorze 
kultury pomi'dzy podmiotami z dziedziny 
kultury, artystami i miastami z danego pa&-
stwa cz#onkowskiego i innych pa&stw cz#on-
kowskich, 

Najwa!niejsz" korzy#ci", jak" daje 
tytu$ ESK, wydaje si% jednak by& 
szansa na przemian% miasta w wielu 
aspektach jego funkcjonowania. 
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  podkre(lenie bogactwa ró!norodno(ci 
kulturowej w Europie, 

  uwypuklenie wspólnych aspektów kultury 
europejskiej.

W dzia'ania te wpisuje si$ wi$c rozwój turysty-
ki, poprawa rozpoznawalno(ci miasta w Europie, 
poszerzenie oferty masowych eventów – przyci"ga-
j"cych odbiorców z krajów UE. S" to niew"tpliwie 
atrakcyjne rezultaty dla osób odpowiadaj"cych za 
promocj$ miasta i jego rozwój gospodarczy. Jed-
nak nie s" one wystarczaj"ce, by miasto rozwija-
'o si$ równomiernie i sta'o si$ dobrym „miejscem 
do !ycia”, a nie tylko „odwiedzania”. Z tego wzgl$-
du konkurs ESK opiera si$ na dwóch filarach – eu-
ropejskim i obywatelskim. Ten drugi jest mniej 
spektakularny i cz$sto pomijany w medialnych 
przekazach dotycz"cych Europejskiej Stolicy Kul-
tury. Konkurs kojarzy si$ raczej z promocj" ze-
wn$trzn" wydarze& odbywaj"cych si$ w danym 
mie(cie ni! z prac" z mieszka&cami i zach$caniem 
ich do udzia'u w tworzeniu w'asnego otoczenia 
kulturalnego. 

Jak czytamy w dokumentach unijnych, celem 
konkursu jest tak!e „wspieranie udzia'u mieszka&-
ców danego miasta i jego okolic oraz wzbudzanie 
ich zainteresowania oraz zainteresowania obywa-
teli mieszkaj"cych za granic", [a program] ma by# 
trwa'" i stanowi"c" integraln" cz$(# d'ugofalowego 
rozwoju kulturalnego i spo'ecznego miasta”. Kryte-
rium „Miasto i obywatele” obejmuje wi$c dwa pod-
stawowe warunki:

1)  partycypacj$ obywatelsk",
2)  d'ugotrwa'y charakter przedsi$wzi$cia, 

który musi korespondowa# z rozwojem 
miasta w d'ugiej perspektywie czasowej.

Zasada partycypacji jest tu jednak rozumia-
na w specyficzny sposób. Chodzi bowiem o atrak-
cyjno(# miasta nie tylko dla lokalnej czy narodo-
wej spo'eczno(ci, ale tak!e dla turystów z innych 
pa&stw europejskich. Wyzwaniem projektu reali-
zuj"cego priorytet „Miasto i obywatele” jest zatem 
„promocja turystyki na poziomie europejskim”. Na-
turalnie, w opisie zasady partycypacji znajduje si$ 
te! fragment po(wi$cony uczestnictwu mieszka&-

ców w realizacji projektów, ale nie jest to, jak si$ wy-
daje, podstawowe rozumienie tego kryterium. 

Zasada d'ugotrwa'ej efektywno(ci podejmowa-
nych dzia'a& jest bli!sza partycypacji rozumianej 
jako w'"czanie obywateli w podejmowanie decy-
zji i tworzenie polityki miejskiej. Program Europej-
skiej Stolicy Kultury nie ma wi$c ogranicza# si$ do 
festiwali i pojedynczych wydarze& kulturalnych, 
ale powinien oddzia'ywa# na d'ugotrwa'y rozwój 
miasta. Planowane projekty maj" by# „szans" na 
zmian$, wzmocnienie i rozwój praktyk kultural-
nych w mie(cie”, jak czytamy w oficjalnym porad-
niku dla miast-kandydatów. Twórcy tego podr$czni-
ka zach$caj" do stosowania metody bottom-up przy 

planowaniu wydarze& w miastach-kandydatach. Czy 
te prawdziwie partycypacyjne metody planowania 
i organizowania przedsi$wzi$# kulturalnych by'y 
w Polsce realizowane?

Miasta kandydackie prezentowa'y w swoich 
aplikacjach g'ównie informacyjny i konsultacyjny 
sposób w'"czania mieszka&ców w dzia'ania kultu-
ralne. Oznacza to, !e tworzone by'y programy ma-
j"ce na celu poszerzanie wiedzy o samej idei ESK 
i staraniach miasta o ten presti!owy tytu'. Kan-
dydaci prowadzili b"d% deklarowali na przysz'o(# 
przeprowadzenie konsultacji wokó' oferty kultu-
ralnej. Stosunkowo rzadko si$gano po model par-
tycypacyjnej wspó'pracy, który zak'ada' wspólne 
tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju. Kryte-
rium „Miasto i obywatele” na sposób partycypa-
cyjny rozumia'y g'ównie -ód%, Katowice, Lublin 
i Warszawa. 

Zasada d"ugotrwa"ej efektywno#ci 
podejmowanych dzia"a$ jest bli!sza 
partycypacji rozumianej jako 
w"%czanie obywateli w podejmowanie 
decyzji i tworzenie polityki miejskiej. 



63

Stolica .l"ska, która w swojej aplikacji postawi-
'a na ca'kowit" konwersj$ miasta z obszaru indu-
strialnego w Miasto ogrodów, zaproponowa'a naj-
ciekawsze projekty z wykorzystaniem mechani-
zmów partycypacji. Chocia!by Wyjd( na plac zak'a-
da rewitalizacj$ najbardziej zaniedbanych, poprze-
mys'owych dzielnic miasta. Plan rewitalizacji mie-
liby stworzy# sami mieszka&cy wspólnie z wolonta-
riuszami, przedstawicielami organizacji pozarz"do-
wych i przedsi$biorcami, przy uwzgl$dnieniu mo!-
liwo(ci finansowych. Podobnie jest z akcj" Napraw 
sobie miasto. W jej ramach mieszka&cy mog" wspól-
ne wyczy(ci# dworzec z napisów na (cianach albo 
centrum miasta z nielegalnej reklamy. W ten spo-
sób katowiczanie kszta'tuj" w sobie odpowiedzial-
no(# za wspóln" przestrze& i aktywnie dzia'aj" 
we w'asnym otoczeniu. Na m'odych mieszka&ców 
w aspekcie partycypacyjnym postawi'a -ód%. W ra-
mach projektu )ód( Fresh Up! mo!liwe by'oby zre-
alizowanie kilku mniejszych projektów przez oso-
by w wieku 15–25 lat na zasadzie minigrantów. War-
szawski projekt oparty na idei partycypacji to Mile 
kulturalne, czyli wzorowany na lotniczych program 
lojalno(ciowy dla uczestników kultury. 

Wszystkie te pomys'y zapisane w aplika-
cjach mia'y na celu zaanga!owanie mieszka&ców 
w tworzenie w'asnej przestrzeni kulturalnej. A na 
ile byli oni zaanga!owani w tworzenie wniosku 
aplikacyjnego?

Zamiast zaanga!owania lepszym sformu'o-
waniem by'oby w tym kontek(cie: informowanie. 
We wszystkich czterech miastach (Gda&sk, Lu-
blin, -ód%, Warszawa), które badali(my pod tym 
k"tem, komunikacja odbywa'a si$ przede wszyst-
kim w sposób jednostronny – od organizatorów do 
mieszka&ców. Niektóre projekty promocyjne by'y 
ciekawsze (np. )ód( jak magnes, w ramach które-
go zaanga!owano mieszka&ców do promocji -odzi 
poprzez przyklejanie magnesów z logotypem ESK 
2016), inne mniej, ale wszystkie realizowa'y swoj" 
funkcj$ informacyjn". Efektem jest fakt, !e o star-
towaniu w konkursie wiedzia'y wszystkie osoby, 
z którymi przeprowadzali(my ankiety telefonicz-
ne i badania fokusowe. 

Dzia'ania konsultacyjne nie by'y ju! tak szero-
ko dost$pne dla wszystkich mieszka&ców. Przede 
wszystkim dyskutowano z grupami ekspertów i pro-
fesjonalistów dzia'aj"cych w miejskim sektorze kultu-
ry. Niekiedy inicjatywa takich spotka& wychodzi'a ze 
strony w'adz miejskich, innym razem to (rodowisko 
kulturalne skonsolidowa'o si$ i sta'o równym part-
nerem dla operatora konkursu. Przyk'adem mo!e 
by# lubelska grupa SPOKO, zawi"zana na warszta-
tach DNA Miasta 2009. Na najmniejsz" skal$ w za-
kresie przygotowywania aplikacji korzystano z me-
tod partycypacyjnych. W'a(ciwie jedynym (rodkiem 
by'y tzw. banki pomys'ów dzia'aj"ce w internecie, 
dzi$ki którym mieszka&cy mogli proponowa# swo-
je koncepcje projektów do zrealizowania w ramach 
obchodów ESK. Najcz$(ciej nie by'o jednak jasnych 
kryteriów oceniania zg'oszonych projektów. G'ówna 
zasada selekcji polega'a na sprawdzeniu, czy pomys' 
mie(ci si$ w przyj$tej wcze(niej przez urz"d miasta 
b"d% zewn$trznego operatora koncepcji. 

Na podstawie ankiet telefonicznych prowadzo-
nych w instytucjach kultury i organizacjach po-
zarz"dowych zajmuj"cych si$ kultur" stwierdzi-
li(my, !e mi$dzy Gda&skiem i Warszaw" a -odzi" 
i Lublinem istnieje ró!nica w komunikowaniu si$ 
twórców aplikacji z tymi instytucjami. W dwóch 
pierwszych miastach kontakt ten by' zdecydowa-
nie rzadszy.

DNA Miasta: Diagnoza 2010, próba: 99 instytucji kultury

Czy urz#d miasta kontaktowa! si& z instytucj#  
kultury w sprawie programu ESK? 

(dane w procentach)

Tak Instytucja sama si& zg!osi!a Nie

Ogó!em Lublin Gda)sk Warszawa ,ód"
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W Gda&sku i Warszawie aktywno(# organiza-
cji pozarz"dowych i instytucji kultury w przygoto-
waniach by'a znacznie mniej intensywna. Zg'asza'y 
one mniej projektów, równie! poczucie, !e ich pro-
pozycje lub opinie zosta'y uwzgl$dnione w trakcie 
przygotowa&, by'o mniejsze w przypadku warszaw-
skich i gda&skich rozmówców. 

Wi$kszo(# reprezentantów instytucji kultu-
ry, z którymi rozmawiali(my, identyfikuje si$ z wi-
zj" miasta i propozycj" strategii rozwoju kultury do 
2016 roku, konstruowan" w ramach przygotowa& 
do konkursu ESK 2016. Zauwa!y# mo!na jednak 
pewne ró!nice mi$dzy miastami: w Lublinie i -odzi, 

respublica 
dna miasta 

a wi$c tam, gdzie instytucje s" mocniej zaanga!o-
wane w przygotowania, identyfikacja jest wi$ksza 
ni! w Gda&sku i Warszawie.

W okre(laniu stopnia i form udzia'u obywate-
li w przygotowaniach miasta do startu w konkur-
sie nie poprzestali(my na ankietach telefonicznych. 
Wyniki pokazuj"ce wi$ksze zaanga!owanie 'odzian 
i lublinian postanowili(my sprawdzi#, przeprowa-
dzaj"c wywiady z osobami uczestnicz"cymi w przy-
gotowywaniu kandydatury miasta do konkursu. Py-
tali(my je o formalne i nieformalne mechanizmy za-
anga!owania. Interesowa'a nas ich efektywno(#: 
chcieli(my si$ dowiedzie#, jakie formy udzia'u s" dla 
mieszka&ców atrakcyjne, a tak!e – jak przy udzia-
le ludzi zainteresowanych kultur" opracowa# pro-
gram imprez mo!liwy do zrealizowania w ramach 
ESK. 

Okazuje si$, !e w badanych miastach starania 
o tytu' Europejskiej Stolicy Kultury bardzo o!ywi'y 
(rodowisko twórców, a mieszka&com zale!y na suk-
cesie w konkursie – co do tego zgadzaj" si$ respon-
denci ze wszystkich czterech o(rodków. Konkurs 
da' miastom motywacj$ do rozwoju instytucji kul-
tury i wspierania inicjatyw oddolnych. S" to warto-
(ci, które przetrwaj" niezale!nie od wyniku. W naj-
mniejszym stopniu dotyczy to Warszawy, gdzie !y-
cie kulturalne jest intensywniejsze ni! w pozosta-
'ych miastach kandydackich i tytu' Europejskiej Sto-
licy Kultury to jedna z wielu szans na zaistnienie 
w mi$dzynarodowym !yciu kulturalnym. Najwi$cej 
o o!ywieniu !ycia kulturalnego mówili respondenci 
z najmniejszego o(rodka – Lublina.

Mo!na wyró!ni# dwie grupy celów, jakie star-
tuj"cy chc" osi"gn"# przez udzia' w konkursie. Po 
pierwsze, s" to cele promocyjno-rozwojowe: zwi$k-
szenie rozpoznawalno(ci miasta na mapie kultu-
ralnej Polski i Europy, rozwój kultury jako ga'$-
zi gospodarki, promocja twórców mieszkaj"cych 
w mie(cie. Druga grupa to cele spo'eczno-(rodowi-
skowe: o!ywienie (rodowiska twórców, zaanga!o-
wanie ludno(ci w dzia'ania kulturalne. We wszyst-
kich czterech miastach organizatorzy chc" osi"-
gn"# wszystkie te cele, jednak akcenty s" roz'o!one 
inaczej. W Warszawie i Gda&sku, gdzie inicjatywa 

Czy propozycje/opinie przedstawione podczas 
konsultacji zosta!y uwzgl&dnione w procesie 

przygotowa)?  
(dane w procentach)

Tak Nie, nie wiadomo, brak konsultacji
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DNA Miasta: Diagnoza 2010, próba: 99 instytucji kultury

88

Czy identyfikuj# si& Pa)stwo z wizj# miasta 
i propozycj# strategii rozwoju kultury do 2016 

przygotowan# przez w!adze/operatora w ramach 
przygotowa) do konkursu ESK?  

(dane w procentach)

Tak Nie Brak odpowiedzi
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wysz'a od urz$du miasta, cele promocyjno-rozwo-
jowe s" najistotniejsze. Od pocz"tku przygotowa& 
Gda&ska na pierwszym miejscu stawiano potrze-
b$ promowania miasta i stworzenia pozytywne-
go wizerunku tamtejszych wydarze& kultural-
nych. W Lublinie i -odzi, gdzie inicjatywa wysz'a 
od organizacji pozarz"dowych, promocja miasta 

te! jest celem pierwszoplanowym, jednak wi$cej 
ni! w Warszawie i Gda&sku mówi si$ o zaanga!o-
waniu spo'ecznym, wi$ksze jest tak!e uspo'ecznie-
nie przygotowa&. 

Ciekawi'o nas równie!, w jaki sposób w wybra-
nych miastach rozumiane jest kryterium „Miasto 
i obywatele”. Panowa'a zgoda co do tego, !e „miasto 
obywateli” oznacza w'"czenie mieszka&ców w ak-
tywno(# kulturaln". Kryterium realizowane jest 
przede wszystkim przez konsultacje z mieszka&ca-
mi. Respondenci zwracali uwag$ na ustawowy obo-
wi"zek konsultacji, który sprawia, !e z konieczno-
(ci ro(nie ich rola. We wszystkich czterech miastach 
mówiono o o!ywieniu (rodowisk twórców w ostat-
nim czasie, a w -odzi i Lublinie zwracano tak!e 
uwag$ na spor" aktywno(# mieszka&ców podczas 
stara& o ESK. Twierdzono równie!, !e poprzez od-
powiedni" realizacj$ priorytetu „MiO” mo!na bu-
dowa# wi$zi spo'eczne i solidarno(# mi$dzy miesz-
ka&cami (Gda&sk), a tak!e sprawi#, !e przestan" oni 
wstydzi# si$ swojego miasta (-ód%). 

Badania fokusowe, które przeprowadzili(my 
w Lublinie i Gda&sku, mia'y zdiagnozowa# wiedz$ 
i stosunek mieszka&ców do stara& o tytu' ESK. Bada-
ni byli generalnie zadowoleni z faktu, !e ich miasto 

ma szanse zosta# Europejsk" Stolic" Kultury. Korzy-
(ci upatruj" jednak w innych rezultatach dzia'a& 
w ramach ESK. Lublinianie wskazywali cz$(ciej na 
korzy(ci w sferze obywatelskiej. Wymieniali w tym 
kontek(cie potencjaln" zmian$ mentalno(ci miesz-
ka&ców, szczególnie studentów, wynikaj"c" z wi$k-
szego zainteresowania kultur", zmian$ podej(cia 
lublinian do swojego miasta, pozbycie si$ komplek-
su prowincji. Naturalnie podkre(lano te! korzystny 
wp'yw udzia'u w konkursie na rozwój gospodarczy. 
Z kolei w Gda&sku rzadko pojawia'y si$ wypowie-
dzi zwi"zane z uspo'ecznieniem kultury jako efek-
tem stara& o ESK. Mieszka&cy ewidentnie upatru-
j" korzy(ci raczej w europejskim, a nie obywatel-
skim wymiarze konkursu. Mówi" przede wszyst-
kim o wymiernych korzy(ciach w sferze turysty-
ki, ze wzgl$du na zacie(nienie kontaktów mi$dzy-
narodowych. Po raz kolejny potwierdzi'y si$ nasze 
wst$pne ustalenia, !e Lublin postawi' na priorytet 
obywatelski, a Gda&sk raczej na europejski wymiar 
konkursu. 

W obu miastach badani zgodzili si$, !e nie na-
le!y oszcz$dza# na kulturze. Jedna z respondentek 
stwierdzi'a nawet, !e nak'ady na Europejsk" Stoli-
c$ Kultury nie musz" by# wyj"tkowo wygórowane. 
„Problemem ESK nie s" pieni"dze. One s" potrzebne 
na koncert Lady Gagi”. Wa!niejsza jest idea, która za 
nim stoi, a nie rozmach wydarzenia. 

Spo(ród czterech badanych miast do fina'u prze-
sz'y trzy, a jedno – -ód% – si$ w nim nie znalaz'o. 
Jest to interesuj"ce, poniewa! zaanga!owanie orga-
nizacji pozarz"dowych w przygotowania by'o w tym 
mie(cie silne, by# mo!e silniejsze ni! w pozosta'ych 
trzech. Taka strategia aplikacyjna okaza'a si$ jednak 
nieskuteczna. Dlaczego tak si$ sta'o? By# mo!e pozo-
sta'e miasta wykaza'y si$ lepsz" organizacj", spraw-
niejsz" koordynacj" dzia'a& i w wi$kszym stopniu 
uwzgl$dni'y wiedz$ i umiej$tno(ci ekspertów z dzie-
dziny zarz"dzania i marketingu. Mo!e mia'y te! 
bardziej spójn" i przekonuj"c" wizj$ swojego rozwo-
ju. A w ko&cu mo!liwe, !e wbrew wypowiedzi respon-
dentki problemem ESK rzeczywi(cie s" pieni"dze 
i bez dobrego biznesplanu „uspo'ecznianie kultury” 
nie mo!e doj(# do skutku. 

Konkurs da" miastom motywacj& 
do rozwoju instytucji kultury 
i wspierania inicjatyw oddolnych. 
S% to warto#ci, które przetrwaj% 
niezale!nie od wyniku. 
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Z przeprowadzonych przez nas bada& wyni-
ka, !e istnieje pewne napi$cie mi$dzy dwoma pod-
stawowymi konkursowymi kryteriami – „Miastem 
i obywatelami” oraz „Wymiarem europejskim”. Prio-
rytet obywatelski ma charakter wewn$trzny, jest 
zwrócony ku miastu i jego mieszka&com. W ramach 
tego priorytetu mieszcz" si$ wszelkie dzia'ania na-
stawione na pog'$bianie wi$zi mi$dzy mieszka&ca-
mi i s'u!"ce przywróceniu przestrzeni miasta jego 

obywatelom. Z kolei priorytet europejski kszta'-
tuje wizerunek miasta na zewn"trz. Dzia'ania po-
dejmowane na tej (cie!ce koncentruj" si$ na rede-
finicji lub podtrzymaniu dotychczasowej wizji mia-
sta w oczach Europejczyków. W ramach wymiaru 
europejskiego organizuje si$ projekty podkre(laj"-
ce miejsce danego miasta w Europie. W sferze idei 
te dwa komponenty (wietnie si$ uzupe'niaj", w sfe-
rze realizacji i przy ograniczonych (rodkach finan-
sowych okazuje si$, !e tylko jeden z nich ma szanse 
na pe'ne urzeczywistnienie, a kolejny b$dzie trakto-
wany drugorz$dnie. Miasta ch$tniej stawiaj" na eu-
ropejsko(#, bo jest ona bardziej spektakularna, wi-
dowiskowa i w gruncie rzeczy 'atwiejsza do podkre-
(lenia. Masowe wydarzenia kulturalne – koncerty, 
spektakle operowe, wystawy mi$dzynarodowe – to 
wida#. Projektu s"siedzkiego polegaj"cego na pó'-
rocznym, codziennym zamalowywaniu napisów na 
klatkach schodowych jednego osiedla nie dostrze-
ga si$ tak 'atwo. 

respublica 
dna miasta 

Sama Komisja Europejska po(rednio daje pry-
mat wymiarowi europejskiemu, doprecyzowuj"c 
kryterium „Miasto i obywatele”, definiuj"c obywate-
la jako nie tylko mieszka&ca danego miasta, ale te! 
ca'ej Europy. Fakt ten nie dziwi, gdy! program Eu-
ropejskich Stolic Kultury jest programem unijnym 
i ma s'u!y# przede wszystkim „podkre(leniu bogac-
twa i zró!nicowania kultur europejskich oraz ich 
wspólnych cech, jak równie! wspieraniu szerszych 
kontaktów mi$dzy obywatelami europejskimi”*. 
By# mo!e warto by'oby stworzy# podobny program 
na poziomie regionalnym, oparty w'a(nie na zasa-
dzie obywatelsko(ci miasta? Obywatelska Stolica 
Kultury to idea, nad któr" warto si$ w przysz'o(ci 
g'$biej zastanowi#. Do czerwca 2011 roku b$dziemy 
natomiast (ledzi# dzia'ania pi$ciu miast, które po-
zosta'y w konkursie, i sprawdza#, w jaki sposób '"-
cz" one swoj" obywatelsko(# z europejsko(ci". 

Artur Celi'ski 
(1985), szef zespo!u „DNA Miasta”, zast&pca 

wydawcy „Res Publiki Nowej”.

Aleksandra Ni(y'ska 
(1986), studentka prawa na UW oraz doktorantka 

w-Instytucie Stosowanych Nauk Spo!ecznych. Cz!onkini 
zespo!u redakcji „Res Publiki Nowej”.

Artyku& przygotowany na podstawie raportu 
DNA Miasta: Diagnoza. Uspo'ecznianie procesu 

przygotowa& aplikacji konkursowych w konkur-
sie o tytu' Europejskiej Stolicy Kultury 2016 pod 

redakcj! Artura Celi*skiego. Dzi"kujemy wszystkim, 
którzy przyczynili si" do realizacji bada* –  s&u$yli 

cenn! rad!, swoim czasem i energi!, aby projekt 
DNA Miasta: Diagnoza si" uda&.

*  Decyzja 1419/1999/WE Parlamentu Europejskiego i!Rady z!25 maja 1999 ustanawiaj"ca dzia#anie Wspólnoty na rzecz Obcho-
dów Europejskiej Stolicy Kultury w!latach 2005–2019, Dz. U. L 166, 1.07.1999 [za:] Danuta Glondys, Europejska Stolica Kultury. 
Miejsce kultury w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2010, s. 73.

Lublin postawi" na priorytet 
obywatelski, a Gda$sk raczej 
na europejski wymiar konkursu.







THERESE KOSOWSKI

By zrozumie# zawart" ju! w tytule my(l przewod-
ni", nale!y przyjrze# si$ bli!ej zjawisku imigracji 
z punktu widzenia socjologii i osadzi# ten fenomen 
w aktualnej sytuacji ludno(ciowej, kulturowej oraz 
historycznej Niemiec i innych krajów Zachodu, 
a tak!e zbada# specyfik$ imigracji z krajów muzu'-
ma&skich. Temat jest obszerny, ma wiele aspektów; 
podejmuj$ tu skromn" prób$ zwrócenia uwagi pol-
skiego czytelnika na niektóre z nich. Szkolnictwo, 
a konkretnie niski poziom nauczania w szko'ach 
niemieckich, jest obok integracji ludno(ci nap'ywo-
wej drugim wa!nym w"tkiem ksi"!ki.

Swoj" publikacj" Niemcy unicestwiaj! si" same1 
*ilo Sarrazin wywo'a' burz$. Przede wszystkim 
w mediach i w (wiecie polityki. W efekcie musia' 
ust"pi# z wysokiego stanowiska w Bundesbanku, 
grozi mu te! wykluczenie z SPD, do której nale!y 
od kilkudziesi$ciu lat. Nawet dzisiaj jeszcze, prawie 
pó' roku po ukazaniu si$ ksi"!ki, miotane s" gromy 
na autora. Celem ataków sta' si$ jednak sam twór-
ca, a nie jego tezy. Argumenty krytyków s" cz$sto 
nierzeczowe, co je dyskwalifikuje. Swoistym ukoro-
nowaniem tej „krytyki”, równie! jej skutkiem, jest 
wybryk pewnego rapera, obywatela niemieckiego, 
Palesty&czyka z pochodzenia: ukaza'o si$ w'a(nie 
wideo z jego nowym utworem: Pie'* getta 2011. 
W tle p'onie plakat z konterfektem Sarrazina.

#ilo Sarrazin, 
Niemcy unicestwiaj! si" 
same – ksi$%ka, 
która nic nie wyja"nia

Powa!niejsza krytyka dotyczy danych staty-
stycznych przytaczanych przez autora, podwa!ane 
s" one z wi$kszym lub mniejszym powodzeniem. 
Istotne zarzuty, stawiane jednak tylko przez niewie-
lu publicystów, dotycz" jego ryzykownych prognoz 
na przysz'o(# i prób t'umaczenia zjawisk spo'ecz-
nych poprzez odwo'ywanie si$ do… genetyki, i to 
w sposób ur"gaj"cy wymogom cho#by wzgl$dnej 
poprawno(ci naukowej. Krytyka zasadniczo pomi-
ja jednak fakt, !e w nienaukowy z punktu widzenia 
socjologii sposób Sarrazin analizuje problemy zwi"-
zane z nap'ywem obcych: obserwuj"c i widz"c, nie 
widzi i nie rozumie tak naprawd$, co si$ dzieje. Nie 
nawi"zuje do istotnych bada& socjologicznych doty-
cz"cych integracji ludno(ci nap'ywowej, przeprowa-
dzonych wcze(niej. A do tego wszystkiego dochodzi 
j$zyk, który zdradza pogard$, raczej niezamierzon", 
dla ludzi, których uczyni' przedmiotem swej pseu-
donaukowej rozprawy. 

Na wst$pie Sarrazin opisuje histori$ i przy-
czyny przyjmowania imigrantów i uciekinie-
rów w pa&stwach zachodniej Europy. Wy'ania si$ 
obraz ogólnie panuj"cej w tych krajach niech$ci do 
zajmowania si$ nap'ywaj"c" ludno(ci" i jej spra-
wami: „niech sobie tu !yj", ale niech nas zostawi" 
w spokoju”; pomoc finansowa, je(li musi by# – tak, 
ale autentyczna ciekawo(# cz'owieka – nie. Zaintere-
sowanie pojawia si$ dopiero wraz z konstatacj", !e 
zaistnia'y problemy i !e nie rozwi"!" si$ one same. 
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Szko'y osi"gaj"ce dobre wyniki nauczania, takie jak 
np. w Finlandii, prawie natychmiast po skonstato-
waniu jakichkolwiek deficytów u uczniów podejmu-
j" dzia'ania maj"ce na celu niedopuszczenie do ich 
pog'$biania si$ i utrwalania. Je(li u dziecka zauwa-
!y si$ pewn" oci$!a'o(# kognitywn", natychmiast 
udziela mu si$ fachowego wsparcia. Takie dzia'ania 
stanowi" obok homogenicznej struktury ludno(ci 
jedn" z przyczyn, dla których w Finlandii – równie! 
w Korei – tak niewielkie s" grupy uczniów maj"cych 
znaczne trudno(ci w nauce. 

W Niemczech za to ju! tradycyjnie nie zwalcza 
si$ braków w czytaniu, pisaniu i rachowaniu. Nie-
dobory w tych podstawowych umiej$tno(ciach in-
fekuj" zarówno pozosta'" wiedz$ szkoln", jak i inne 
umiej$tno(ci. S'abi uczniowie, zniech$ceni z powo-
du znacznych luk, nie nad"!aj" za reszt". Rozwijaj" 
si$ z nich po!a'owania godne istoty, które nawet 
po dziesi$ciu i wi$cej latach nauki nie s" w stanie 
posi"(# kwalifikacji potrzebnych do nauki jakiego-
kolwiek zawodu. Po uko&czeniu edukacji taka m'o-
dzie! w'a(ciwie nie ma !adnych perspektyw. Z czy 
bez (wiadectwa uko&czenia szko'y g'ównej [tzw. 

Hauptschule, obejmuj"ca klasy od 5 do 9 lub 10, 
upowa!niaj"ca do nauki zawodu – przyp. t'um.] nie 
maj" oni wielkich szans na zdobycie miejsca do na-
uki zawodu i w konsekwencji s" przepychani przez 
rozliczne kursy czy szkolenia. Ten system kursów 
[organizowanych g'ównie przez biuro po(rednic-
twa pracy – przyp. t'um.], kosztuj"cych rocznie 2,5 
miliarda euro, to w'a(ciwie „parking” dla setek ty-
si$cy m'odych ludzi, którzy przedwcze(nie zako&-
czyli karier$ szkoln". Kursy te jednak znakomicie 
poprawiaj" statystyk$: owi m'odzi ludzie, mimo !e 
faktycznie bezrobotni, oficjalnie nie zaliczaj" si$ do 
tej grupy. Rozliczne instytucje próbuj" co prawda 
z wielkim zaanga!owaniem nie(# pomoc tej m'o-
dzie!y, jednak wydaje si$, !e to zmarnowany wy-
si'ek. Bo to ca'y system niedomaga. System, w któ-
rym usi'uje si$ siedemnastolatka nauczy# tego, co 
zosta'o zaprzepaszczone u siedmiolatka.

Typow" karier$ szkoln" zako&czon" bez powo-
dzenia tak opisuje „Der Spiegel”: 

Dennis B. z Hamburga to 24-letni m'ody 
cz'owiek, a ju! zd"!y' straci# rozeznanie 
w swoim !yciorysie. Przed dziewi$cioma 
laty uko&czy' szko'$ g'ówn", tyle wiadomo. 

Niemcy 
unicestwiaj)  
si* same
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Czym si$ ró!ni „Promie&” od „Prozy”?

„Promie&” zaczyna si$ w miejscu, w którym „Proza” zosta'a zamkni$ta przez 
cenzur$. W wielu aspektach jest do niej symetryczny. To ewolucyjne przepo-
czwarzenie „Prozy”. Informacyjny sprzeciw wobec regresu jest kontynuowany, 
ale na innym, bardziej progresywnym technicznie i estetycznie poziomie. 
„Promie&” to ju! nie tylko artystyczny projekt medialny, ale tak!e autono-
miczna technologia rozprzestrzeniania alternatywnych sensów, pole dla 
socjalnej krytyki i walki z konserwatywnymi energiami. Oprócz tego „Pro-
mie&” k'adzie nacisk na najwa!niejszy aspekt naszych czasów – Technologi$. 
Nie w znaczeniu tych czy innych produktów konsumpcji – urz"dze& i gad!e-
tów – lecz w sensie czynnika okre(laj"cego dynamik$ egzystencji cz'owieka. 
Informacja i technologia wp'ywaj" na dzisiejszy dzie& bardziej ni! liczba ofiar 
w Iraku czy socjalna rewolucja w Grecji. Informacja i technologia decyduj", 
jak funkcjonuje i b$dzie funkcjonowa'a nasza (wiadomo(#. Dlatego „Promie&” 
zwraca szczególn" uwag$ na utopijne przepoczwarzenie, nowe technologie, 
transhumanizm i w ogóle na przysz'o(#. 

Anton Kaszlikow

Anatolij Uljanow

Ta m ,  g d z i e  m i e s z k a j )  p o t w o r y
Z ' A n a t o l i j e m  U l j a n o w e m  r o z m a w i a  A n t o n  K a s z l i k o w

Ukrai*ski dziennikarz rewolucjonista, 
Anatolij Uljanow rozpocz!& nowy projekt. 
„Promie*” jest kontynuacj! zamkni"tego 

przez cenzorów czasopisma o sztuce 
i pornografii „Proza”. Uljanow wraz ze 

sw! towarzyszk! broni fotogra+! Natali! 
Maszarow! od 14 miesi"cy podró$uje 

po Europie. Koczowniczy tryb $ycia nie 
przeszkodzi& im w realizowaniu projektu. 

Porozmawiali'my z dziennikarzem o nowym 
pomy'le, Bia&orusi, tchórzliwym gównie 

i kszta&towaniu przysz&o'ci.
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Artyku& ukazuje si" w ramach programu Partnerstwo Wolnego S'owa. 
Projekt jest finansowany w ramach programu Polsko-Ameryka*skiej  

Fundacji Wolno'ci w Regionie – RITA, realizowanego przez  
Fundacj" Edukacja dla Demokracji.

34 Multimedia Magazine (www.34mag.net) to bia&oruski, 
undergroundowy, popkulturowy projekt multimedialny: 

witryna internetowa i pismo wydawane na CD – dost"pne 
online. Zmiana formatu z wersji papierowej,  

wydawanej do pocz!tku lat dziewi"%dziesi!tych, 
spowodowana by&a szykanami KGB 

– propaganda rozpowszechni&a informacj" 
o stosowaniu rzekomo toksycznego druku. Byli tacy, 

co uwierzyli i zwracali tytu& do kiosków. 

Ostatni numer 34 Multimedia Magazine „WAWA WOW” 
jest w ca&o'ci po'wi"cony kulturze miejskiej w Warszawie, 

powsta& przy wspó&pracy „Res Publiki Nowej” i Screenagers.pl.

Projekt jest wspó&finansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej  
w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce 2010.

Fot. Natalia Maszarowa (www.masharik.com)





Dwa miliony Polaków wyemigrowa'o od roku 2004, spodziewamy si$ kolejnej 
fali po otwarciu rynków pracy w Niemczech i Austrii. W jakiej mierze Pana 
zdaniem zagadnienie emigracji pozwala nam pog'$bi# refleksj$ nad przynale!-
no(ci" do narodu i do Wspólnoty Europejskiej? 

To kwestia bardzo z'o!ona i trudna w ocenie, gdy! od zawsze mieli(my wiele 
do czynienia z migracjami po(ród narodów Wspólnoty Europejskiej. Do(# 
powiedzie# o Polakach, którzy w XX wieku przybyli do Europy pó'nocnej, 
W'ochach, którzy osiedlili si$ na po'udniu Francji, czy Hiszpanach, którzy 
uciekali po wojnie domowej. W(ród imigrantów we Francji wida# jednak 
bardzo wyra%n" ró!nic$: jedni stali si$ po prostu Francuzami, jak na przyk'ad 
Polacy mieszkaj"cy na pó'nocy naszego kraju czy W'osi na po'udniu od XIX 
wieku albo cz$(# Hiszpanów. Natomiast fenomen pewnej liczby Portugalczy-
ków przypomina to, co dzieje si$ obecnie z Polakami w Wielkiej Brytanii. Bo 
cho# Portugalczycy czuj" si$ dzi( we Francji zupe'nie swobodnie, to jednak 
zachowuj" bardzo silny i !ywy kontakt ze swoim krajem. S" doskonale za-
domowieni we Francji, a jednak nadal pozostaj" Portugalczykami. Z punktu 
widzenia do(wiadcze& francuskich to przyk'ad doskona'ej integracji, ale bez 
asymilacji, bez przekszta'cenia si$ we Francuzów. Oczywi(cie s" wyj"tki, ale 
integracja imigracji portugalskiej we Francji mo!e by# moim zdaniem wzor-
cowym modelem dla najlepszej mo!liwej konstrukcji Europy. W tym sensie, !e 
nie przekracza si$ granic narodu, ale w miar$ jak wielu obywateli jednego na-
rodu przybywa !y# po(ród innego narodu europejskiego, zachowuje si$ siln", 
istotn" wi$% z w'asnym narodem i krajem. To buduje Wspólnot$ Europejsk" 
w (cis'ym znaczeniu tego s'owa. 

Uwa!a wi$c Pan emigracj$ za zjawisko po!yteczne i pozytywne?

W tym wzgl$dzie na pewno. Jest to zjawisko ogromnie pozytywne, wr$cz ko-
nieczne dla tworzenia wspólnego europejskiego !ycia. Ale oczywi(cie z punk-
tu widzenia kraju, który traci obywateli, wygl"da to inaczej. Dlatego ka!dy 
przypadek trzeba rozwa!a# odr$bnie, bo przynosi i korzy(ci, i straty. Kto by' 

Pierre Manent
(1949), filozof polityki, 
historyk idei, profesor 

w École des hautes études 
en sciences sociales 

w Pary'u. W minionym roku 
opublikowa! ksi#'k&  
Les métamorphoses  

de la cité.

Pierre Manent

Ariadna Lewa!ska
(1972), uczy filozofii 
w Instytucie Bada) 

Interdyscyplinarnych „Artes 
Liberales” Uniwersytetu 

Warszawskiego.

Ariadna Lewa!ska

Z  P i e r r e ’ e m  M a n e n t  
r o z m a w i a  
A r i a d n a  L e w a! s k a
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MARCIN ZALEWSKI

Lotnisko jest uwa!ane za miejsce, w którym zderza 
si$ najwi$cej paradoksów przestrzeni publicznej: ol-
brzymie, kosmopolityczne i skrajnie wyalienowane 
z kontekstu otaczaj"cej je rzeczywisto(ci. Billboar-
dy zach'annie zajmuj"ce p'aszczyzny (cian, a pod 
nimi intymne rozmowy na walizkach. Spotkania, 
oczekiwania, czasem jaki( flash mob, szum wenty-
lacji i samolotowych turbin – pole do popisu i dla 
badaj"cego komunikacj$ antropologa, i dla poszu-
kuj"cego funkcjonalno(ci architekta. W 1978 roku 
Brian Eno, s'ynny ju! wtedy twórca rocka i produ-
cent muzyczny, bada' przestrze& portu lotniczego 
z zupe'nie innej perspektywy. Jego solowy album 
Ambient 1. Music For Airports jest audialn" analiz" 
miejsca bez zbiorowo(ci, percepcji jednostek skon-
centrowanych na szele(cie biletów w kieszeniach; 
manifestem sonicznego t'a, kontynuacj" mi$dzy-
wojennej koncepcji muzyki-mebla Erica Satie, gdzie 
d%wi$ki dochodz" zewsz"d, w zasadzie znik"d, 
a konkretnie to jest cicho. 

Ju! od momentu zaistnienia przestrzeni, któr" 
mo!na by nazwa# publiczn", ludzie spierali si$, ja-
kie jest w niej miejsce na stref$ interakcji s'ucho-
wych: od linczów na (redniowiecznych bardach, 
przez radio wo'aj"ce na ca'" ulic$ do ta&ca g'osem 
Mieczys'awa Fogga, po podgl"d miejskiej starówki 

Kraw#%nik fon





PIOTR STERCZEWSKI

„Súsanna Sc… Shjsh… Sjszzzbrrt-
sisska… Pan Wychowawca próbo-
wa' wymówi# moje nazwisko: 
Szczebrzeszy&ska”. Ju! pierwsze 
zdanie polsko-islandzkiej ksi"!-
ki dla dzieci ,ankaganga/My'lo-
bieg zapoznaje nas z kulturowymi 
i to!samo(ciowymi problemami 
dziesi$cioletniej bohaterki Súsan-
ny: dziewczynka sepleni (nie potra-
fi wymówi# „s”), wi$c nie mo!e 
poprawnie przedstawi# si$ swoim 
islandzkim imieniem, z kolei jej 
polskie nazwisko jest niewyma-
wialne dla Islandczyków.

Ksi"!k" rz"dz" podwójno(ci. 
Polska i islandzka wersja j$zyko-
wa znajduj" si$ na s"siaduj"cych 

emigrantów Islandczykom, podkre-
(lenie wa!no(ci i unikalno(ci ka!dej 
z grup emigracyjnych”. Fakt, !e 
bohaterka tej pionierskiej ksi"!ecz-
ki pochodzi akurat z Polski, to nie 
przypadek – Polacy s" najwi$ksz" 
mniejszo(ci" narodow" na Islan-
dii, zauwa!alnie obci"!on" stereo-
typami i uprzedzeniami1. Ksi"!ka 
Vali /órsdóttir i Agnieszki Nowak 
z pewno(ci" pomaga w z'agodze-
niu obrazu Polaków i przybli!e-
niu ich kultury, szczególnie !e 
opowie(# jest dowcipna, bardzo 
zgrabnie napisana i starannie opra-
cowana. Jednak zamiast rozwodzi# 
si$ nad (wysok") warto(ci" este-
tyczn" ,ankagangi/My'lobiegu, 
warto przyjrze# si$ temu, w jaki 
sposób historia ta przedstawia 
sytuacj$ Polaków na Islandii i co 
mówi, niekoniecznie wprost, o obu 
kulturach oraz ich kontaktach.

Uczynienie z wady wymowy 
g'ównego zmartwienia Súsanny 
stanowi zmy(lny zabieg autorek: 
najwyra%niejszym wska%nikiem 
inno(ci dziewczynki – zamiast 
narodowo(ci – jest wada, która 
mog'aby cechowa# ka!de dziec-
ko w dowolnym miejscu na (wie-
cie. Owo seplenienie mo!na jednak 
potraktowa# jako sygna' wszyst-
kich mo!liwych problemów j$zyko-
wych, jakim bohaterka musi stawi# 
czo'a w obu j$zykach – po islandzku 
ci"gle stara si$ szuka# synonimów 
(dlatego te! nie rusza si$ z domu 
bez s'ownika), by omija# k'opotli-
we „s” (co udziwnia jej wypowie-
dzi), po polsku z kolei nie zawsze 
mo!e dogada# si$ z babci". Inno(# 
ujawnia si$ jednak nie tylko w j$zy-
ku. Cz'onkowie trzypokoleniowej 
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Agnieszka Nowak, Vala /órsdóttir, 
,ankaganga/My'lobieg, prze'o!y'a 
i zilustrowa'a Agnieszka Nowak 

(Agnieszka Nowak & Vala /órsdóttir 2010)

MIGRANTKA 
ZE S&OWNIKIEM 
SYNONIMÓW

ze sob" stronach; autorki s" dwie 
– Vala /órsdóttir (tekst) i Agniesz-
ka Nowak (ilustracje, opracowa-
nie graficzne, polskie t'umacze-
nie); ilustracje (znakomite zresz-
t") zajmuj" tyle samo miejsca co 
sam tekst. Wreszcie, podwójno(# 
jest g'ównym tematem opowie(ci 
– Súsanna to dwuj$zyczna m'oda 
emigrantka, córka polsko-islandz-
kiego ma'!e&stwa, które z Gda&-
ska przeprowadzi'o si$ do Reykja-
víku. Bystra, pomys'owa i sympa-
tyczna bohaterka, jak przysta'o 
na porz"dn" opowie(# dla dzieci, 
szuka swojego miejsca w cz$(cio-
wo obcym (rodowisku, próbu-
je ukrywa# seplenienie poprzez 
unikanie s'ów z „s” (przedsta-
wia si$ jako Birgitta Bragadóttir), 
znosi z'o(liwo(ci kole!anki z klasy 
– Dagn0, a tak!e pe'ni funkcj$ j$zy-
kowej i kulturowej t'umaczki dla 
swoich polskich dziadków, którzy 
do islandzkiej rzeczywisto(ci przy-
stosowani s" gorzej ni! ona.

Ksi"!ka, wydana w Reykjavíku 
w listopadzie 2010 roku, wed'ug 
informacji zamieszczonej na jej 
stronie na Facebooku „jest pierw-
szym etapem projektu obejmuj"-
cego wszystkie grupy emigracyj-
ne zamieszkuj"ce Islandi$. Celem 
projektu jest otwarcie publicznej 
dyskusji o wielokulturowo(ci na 
Islandii, przybli!enie codzienno(ci 



rodziny Súsanny miewaj" mi$dzy-
kulturowe problemy w przeró!-
nych sytuacjach: dziadek wznieca 
po!ar domu, bo nie mo!e si$ przy-
zwyczai# do kuchenki elektrycz-
nej zamiast gazowej; kupowanie 
przez rodzin$ krowich !o'"dków 
na flaki jest przyczyn" kpin Island-
czyków i dopiero wytkni$cie im, 
!e sami jedz" baranie j"dra, 

'agodzi nieco sytuacj$ (do smaku 
dodam jeszcze, !e w(ród trady-
cyjnych islandzkich potraw znaj-
duj" si$ te! zgni'y rekin i owcza 
g'owa). Z kolei gdy tata dziewczyn-
ki spotka' lokalnych w$dkarzy, ci 
„rozmawiali z nim po angielsku, 
mimo !e sami byli Islandczykami. 
Tata podda' si$, przesta' odpowia-
da# po islandzku i zacz"' duka# po 
angielsku” – prze'"czanie si$ na 
angielski to do(# cz$sty u dumnych 
ze swojego j$zyka Islandczyków 
zabieg wykluczaj"cy.

Posta# Súsanny zosta'a skon-
struowana zgodnie ze sprawdzo-
n" logik" opowie(ci dla dzieci: 

jest troch$ inna od rówie(ników, 
pochodzi z nieco biedniejszej rodzi-
ny, ale braki rekompensuje sobie 
pomys'owo(ci" i dobroduszno-
(ci". Zabiegi te oczywi(cie spra-
wiaj", !e 'atwiej z ni" sympatyzo-
wa# i przy okazji s'u!" deklarowa-
nemu przez autorki zadaniu przy-
bli!enia kultury grupy emigranc-

kiej. Ksi"!ka dla dzieci to 
jednak opowie(# uproszczo-
na i operuj"ca stereotypami, 
które ,ankaganga/My'lo-

bieg przy wszystkich 
swoich szlachetnych 
za'o!eniach utrwala. 
Polacy na tle Islandczy-
ków wyró!niaj" si$ tu 
uczynno(ci", go(cin-
no(ci", kreatywno-

(ci", zmys'em praktycz-
nym. Lepiej te! opiekuj" si$ dzie#-
mi. Bohaterka i jej rodzina na 
ka!dym kroku okazuj" swoje dobre 
serce: ratuj" (a pó%niej wypusz-
czaj") wyrzucone przez islandz-
kich w$dkarzy pstr"gi, zapraszaj" 
bezdomnego na s"siedzkiego grilla, 
polska babcia uczy Súsann$ „(pie-
wa#, szanowa# przyrod$ i zawsze 
mówi# prawd$”. Na urodziny kole-
gi z klasy Súsanna i jej przyjaciel 
Pétur przygotowuj" w'asnor$cz-
nie zrobione pi'ki i zdobywaj" 
tym uznanie innych dzieci i same-
go jubilata, który dosta' „stert$ 
takich samych samochodów”, bo 
„by'a przecena w Tajgerze” [popu-
larnej islandzkiej sieci sklepów 
z drobiazgami – P.S.]. Dziewczyn-
ka zdradza te! przywi"zanie do 
naturalno(ci: „dotkn$'am obrusa 
i zorientowa'am si$, !e b$d$ musia-
'a uwa!a#, !eby nie dotyka# go, 

jedz"c. Dostaj$ g$siej skórki, kiedy 
czuj$ taki sztuczny papier”.

Islandczycy zostali w ksi"!ce 
przedstawieni zdecydowanie mniej 
!yczliwie: s" na ogó' bogatsi, mate-
rialistyczni, ozi$bli emocjonalnie, 
nieufni wobec obcych – jak mama 
znalezionej na placu zabaw zap'a-
kanej dziewczynki, która odrzuca 
ofert$ pomocy w opiece nad dziec-
kiem. Na szcz$(cie autorki umie-
j$tnie unikaj" pu'apki jednostron-
no(ci i portretuj" tak!e pozytyw-
ne postaci Islandczyków: nale!" 
do nich cioteczny brat i przyjaciel 
Súsanny – Pétur, sympatyczny logo-
peda albo Pan Parkometrownik 
(przy czym ten ostatni jest pewne-
go rodzaju wyrzutkiem – wyko-
nuje nielubiany zawód, bo z powo-
du okaleczenia musia' zrezygno-
wa# z gry na gitarze). Stereotypów 
i uproszcze& nie uda'o si$ unikn"#, 
ale wydaj" si$ rozs"dn" cen" za 
popularyzacj$ pozytywnego obra-
zu Polaków oraz umo!liwienie 
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Rys. Agnieszka Nowak (www.akarasu.com)

Rys. Agnieszka Nowak (www.akarasu.com)



najbezpieczniejsz" stolic" (wiata, 
raczej nie o samoobron$ tu chodzi. 
Autorki ,ankagangi/My'lobiegu 
zdaj" si$ mówi#: przed Súsann" 
jeszcze sporo walki o swoj" pozy-
cj$, ale nie bójcie si$, ona sobie 
poradzi.

Tak jak w ostatnim zdaniu ksi"!-
ki, „trzymam kciuki” za wszystkie 
islandzkie Súsanny ró!nych naro-
dowo(ci. My(l$, !e Vala /órsdóttir 
i Agnieszka Nowak wy(wiadczy'y 
im swoj" ksi"!k" du!" przys'ug$. 

Piotr Sterczewski 
(1988), student MISH UJ 

(kierunek wiod#cy: polonistyka). 
Dzi&ki programowi Erasmus 

sp&dzi! semestr zimowy 2010 roku 
na wymianie na Uniwersytecie 

Islandzkim w-Reykjavíku.

Za konsultacje w kwestiach 
zwi!zanych z j"zykiem islandzkim 

dzi"kuj" Ólafurowi Patrickowi 
Ólafssonowi.

1   Na przyk#ad w!styczniu tego roku 
prokurator w!g#o$nym procesie 
w!sprawie napa$ci na islandzki par-
lament porówna#a oskar%onych do 
„polskiego gangu” (co spotka#o si& 
z!protestami, ale $wiadczy o!istnie-
niu negatywnego stereotypu). Do-
st&pny w!internecie: www.grapevi-
ne.is/News/ReadArticle/RVK-9-Tria-
l-Polish-Consul-Demands-Apology 
[dost&p: 30.01.2011].

J'ZYKI NIEZALE(NO)CI

PRZEMYS,AW CZAPLI+SKI

Jak jest artyku'owana w literatu-
rze niepodleg'o(# odzyskana przez 
Polsk$ w roku 1989? Bardzo chcia'-
bym poprzesta# na takim pytaniu 
wyj(ciowym i stwierdzi#, !e zamie-
rzam zrekonstruowa# – zawarte 
w prozie – pogl"dy na temat przej-
(cia od PRL-u do III Rzeczypospoli-
tej. Chcia'bym, ale nie mog$, ponie-
wa! proza to uniemo!liwia; nawet 
spod najbardziej ogólnego pytania 
zawsze wy'azi jaka( nieforemna 
opowie(#, która mówi, na przyk'ad, 
!e niepodleg'o(# „zyskali(my”, nie 
za( „odzyskali(my”, a taka darowa-
na niepodleg'o(#, taka wolno(# za 

Józef Tischner, Etyka Solidarno'ci 
oraz Homo Sovieticus (Znak 2005)

Izabela Filipiak, Absolutna amnezja 
(Dom Wydawniczy Tchu 2006)

Edward Redli&ski, 
Krfotok 

(Prószy&ski i S-ka 2010)

darmo, bez walk i ofiar, nie tworzy 
(wiadomo(ci zbiorowej i w rezulta-
cie obraca si$ w nowe zniewolenie; 
albo !e w roku 1989 niepodleg'o(# 
znowu stracili(my – na przyk'ad 
na rzecz Brukseli; albo !e w roku 
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KATE.INA TU,KOVÁ

(Cz#$* II) XXIII

Duma. To w'a(nie jej zosta'y pozbawione w czasie 
ostatnich miesi$cy. Pe'za'y po polu, harowa'y, kto( 
im rozkazywa', by'y wdzi$czne za kawa'ek !arcia, 
wieczorem nie rozmawia'y o niczym innym, tylko 
o kolejnym dniu pracy. Zidiocia'y. Gdzie( zapodzia-
'o si$ ich !ycie, rado(ci, pragnienia, przyjemno(ci, 
potrzeby. Wszystko znikn$'o. Zosta'a codzienno(# 
ograniczona do najprostszych wymiarów: co b$d" 
robi# i co je(#. Jak d'ugo tak mo!na? Ile jeszcze razy 
padn" te pytania? O przysz'o(ci ju! !adna nie wspo-
mina'a. Na pocz"tku cz$sto s'ucha'a, jak mówi'y 
o tym, jak to b$dzie, jak ju! wróc" do Brna, kiedy 
st"d odejd", kiedy si$ to wszystko sko&czy. A teraz 
o czym rozmawiaj"? O zbiórce ziemniaków i bura-
ków, o tym, !e lepiej ukl$kn"# na z'o!onym na pó' 
worku ni! si$ pochyla#, bo od tego bol" plecy, o tym, 
ile rz"dków która dzisiaj obrobi'a i jakie mamy 
szcz$(cie, !e jeste(my u 1enka, a nie u Krupy, gdzie 
rozdaj" razy, kiedy si$ nie zbierze wystarczaj"cej 
ilo(ci. Czasem nie s'ucha'a w ogóle, bo mówi'y po 
czesku, którego nie rozumia'a ani ona, ani Dorla.

Gdzie schowa'y swoj" dum$ i czemu zrezygno-
wa'y z w'asnego !ycia? Jak mog" cieszy# si$ z tego, 
!e prze!y'y dzie& bez kopniaka, a wieczorem dosta-
n" po trzy gor"ce ziemniaki lub troch$ Eintopfu? Jak 
mog'y pogodzi# si$ z tak" namiastk" egzystencji?

Ula ju! dalej nie mog'a. Ka!dy dzie& ci"!y' jak 
kula na !elaznym 'a&cuchu, których mia'a zawieszo-
nych na nogach, nadgarstkach i szyi dziesi"tki; ka!-
dego dnia dochodzi'a kolejna, której waga przygi-
na'a kark coraz ni!ej do ziemi i sprawia'a, !e wzrok 
nasyca' si$ widokiem brudnej, br"zowej gliny. Wie-
le razy mówi'a sobie, !e lepiej by'oby le!e# pod t" 
ziemi", pozbawiona zmartwie&, obaw o przysz'o(#, 
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strachu o Adolfa i Adiego. Kiedy pracowa'a z Gert" 
w kuchni przy porcjowaniu mi$sa, setki razy chcia-
'a skierowa# nó! w swoj" stron$. Nie mog'a spu(ci# 
z niego wzroku, fascynowa' j" jego czubek i cien-
kie, ostre kraw$dzie, które z 'atwo(ci" przeszy'yby 
pow'oki brzucha. Uwolni'oby j" to od wspomnie&, 
odci$'o od tego (mierdz"cego, brudnego cia'a, które 
wtargn$'o w ni" na polu za Pern", a! dziw, !e nie 
wykr$ci' jej r"k, trzyma' z tak" si'". A te kopniaki, 
one by'y najgorsze. D'ugie, ostre ostrze uci$'oby na-
gle wszystko: bezsenne noce, d'awi"c" z poni!enia 
w(ciek'o(#, m$tlik w g'owie, którego nie mog'a si$ 
pozby#, ciskanie si$ mi$dzy zapomnieniem a ch$ci" 
zemsty. Przesta'aby nienawidzi# swojego cia'a, ju! 
by go nie by'o. Ale by'aby Dorla, opuszczona Dorla, 
sama mi$dzy obcymi lud%mi w kraju, który nie 
by' ju! jej. Zosta'aby sama, prawie jedenastoletnia, 
i mo!e sko&czy'aby jak ona, Ula. Takich przypadków 
podczas nocy, mi$dzy Brnem a Pern" widzia'a wy-
starczaj"co du!o. Zostaliby te! Adolf i Adi, którzy 
kiedy( zostan" wypuszczeni z Brna i b$d" potem 
ich szuka# tutaj lub za granic". Co powiedzia'by jej 
Adolf, gdyby odkry', !e si$ podda'a i zostawi'a Dorl$ 
sam" na (wiecie? Przeklina'by j". Nigdy by tego nie 
zrozumia'. […]

Wszystko sko&czy'o si$ w momencie, kiedy 
w kuchni przy porcjowaniu prosiaka postanowi'a 
nie obraca# no!a w swoj" stron$. Nasta' kres jej nie-
wolnictwa, czekania i dzi$kowania za to, !e w ogóle 
!yje. W'a(nie wtedy zdecydowa'a i czu'a pewno(#, 
której dawno ju! nie do(wiadczy'a. Postanowi'a 
z Dorl" jak najszybciej odej(#. Z ziemi, w której, co-
kolwiek Adolf o tym my(li, nie ma ju! dla nich przy-
sz'o(ci. Z kraju, w którym nie maj" !adnych praw, 
!adnego maj"tku. Nie znaj" j$zyka. Je(li w ogóle co( 
im tutaj zostanie, Adolf to pó%niej odzyska, prze-
cie! jest zdolnym adwokatem. Ze wspomnieniami, 
z którymi wi"!e si$ to miejsce, ona, Ula, ju! nie po-
trafi'a !y#. Pa&stwo, które przez lata b'ogos'awili, 
wszystko im zabra'o i o ma'o nie doprowadzi'o do 
tego, !e podnios'a na siebie r$k$. Musi st"d odej(#, 
za granic$, do Austrii lub do krewnych do Ragens-
burga, tam poczeka na Adolfa i Adiego, tutaj ju! nie 
mo!e zosta#. […]

 

(Cz#$* III) XXIII

[…] W ogóle nie przypuszcza'y(my, jakie to wszyst-
ko b$dzie straszne, w pa%dzierniku po zako&czeniu 
wojny. A wsz$dzie na miejscu b$d" ludzie w jeszcze 
gorszej sytuacji ni! nasza. I !e ani dla nich, ani dla 
nas nie b$dzie miejsca. Wiecie, co nam mówili po 
drodze? Przeklinali nas, !e jeste(my debilami, Cy-
ganami i mamy to, na co sobie zas'u!yli(my, !e to 
wszystko przez nas, przez ten nienasycony Heim ins 
Reich. I wrzeszczeli na nas, „wy nazistowskie (wi-
nie!”. Nawet którego( dnia, kiedy w'a(nie pomaga'y-
(my wynosi# gruz z piwnicy w Mistelbachu, pojawi' 
si$ kto( z kamer" i odznak" Czerwonego Krzy!a, 
a kiedy spyta'am go, co kr$ci, odpowiedzia', !e robi 
dokument o tym, jak !ony nazistów odpracowuj" 
swoje winy. Nie potraficie sobie wyobrazi#, co wte-
dy czu'am. W wy(nionym kraju, który wybra'am na 
swój nowy dom… To Ula podtrzyma'a mnie wte-
dy na duchu, gdyby jej nie by'o, pewnie bym wró-
ci'a. Albo co( sobie zrobi'a, jak wielu innych, wsz$-
dzie wokó' by'a (mier#. Je(li mia'am do wyboru by# 
nazistowsk" (wini" mi$dzy wami w domu, u Zipfe-
lovej, gdzie by'o jedzenie i nocleg, lub sama gdzie( 
w obcej ziemi, wybra'abym to pierwsze. Gdyby nie 
by'o Uli. „Czego si$ spodziewa'a(?”. Pyta'a. Nicze-
go. Po prostu niczego sobie nie wyobra!a'am, jedy-
nie my(la'am, !e w Austrii b$dzie lepiej. Musia'y(my 
jednak na to jeszcze poczeka# i to mi te! Ula mó-
wi'a. Dziewczyny, Ula by'a niesamowicie odwa!na.

Teresa zamilk'a.
– W Mistelbachu – kontynuowa'a po chwili – 

na wzniesieniu sta' klasztor, bardzo zniszczony 
podczas wojny. By' w nim wielki szpital. Kiedy tam 
przysz'y(my, p$ka' w szwach. Nie mieli nas gdzie 
po'o!y#. Mówili, !e ju! im r$ce opadaj", ludzie ka!-
dego dnia umierali, chorzy le!eli wsz$dzie, na kory-
tarzach, w strasznym stanie, w pokojach, w których 
wstawiono dodatkowe 'ó!ka, na ziemi, w piwnicy, 
któr" ci"gle porz"dkowali, bo by'a zasypana gru-
zem, a oni miotali si$ w tym ba'aganie mi$dzy sien-
nikami i chorymi le!"cymi na ziemi. By'o strasznie. 
P'aka'am z rozczarowania, nie mog'am przesta#. 
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JOANNA MUELLER 

Poszukuj"c informacji na temat ukrywaj"cej si$ pod 
przewrotnym pseudonimem poetki, natkniemy si$ je-
dynie na suche fakty, które – podane z kronikarskie-
go obowi"zku – zdecydowanie nie uchyl" r"bka ta-
jemnicy. Wed'ug owych faktów Samantha Kitsch jest 
autork" trzech tomików wierszy: Bahama (Obserwa-
tor 1996), 25 wierszy (Mamiko 2006) i Helena (Insty-
tut Miko'owski 2009); publikowa'a m.in. w pismach: 
„Odra”, „Kresy”, „Twórczo(#”, „Czas Kultury”, „Stu-
dium”, „Zeszyty Literackie”, „Kwartalnik Artystyczny”, 
„FA-art”. Dalszy rekonesans w internecie naprowadza 
nas jeszcze na informacj$ (nie wiadomo, na ile rzetel-
n"), !e osoba kryj"ca si$ pod tym barwnym pseudoni-
mem urodzi'a si$ w 1956 roku w Poznaniu, studiowa-
'a na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu i mieszka w Nowym Jorku z m$!em i córk". Inne 
doniesienia s" ju! z dziedziny „plotka i sensacja” – kto( 
uwa!a, !e Samantha Kitsch to „drugie ja” poetki X, 
kto( inny próbuje udowodni#, !e to pseudonim m$!a 
poetki Y, w tajemnicy przed !on" równie! pisz"cego 
wiersze. Osoba, której tekstowy !ywot rozpocz"' si$ 
od ksi"!kowego debiutu w po'owie lat 90., wci"! jest 
obiektem detektywistycznych wr$cz domniema&; 
ci"gle te! – dzi$ki !elaznej konsekwencji, z jak" od-
mawia wywiadów, zamieszczania zdj$# czy poszerza-
nia swoich notek o (cho#by sfingowane) szczegó'y bio-
graficzne – nie daje si$ przy'apa# ciekawskim czytelni-
kom na gor"cym uczynku empirii. 

Samantha Kitsch to konstrukcja tekstowa pozba-
wiona powi"za& z empiryczn" rzeczywisto(ci". Ten 
zmy(lony podmiot 'atwo staje si$ przedmiotem in-
terpretacyjnych po!"da&, pocz"wszy od pseudonimu, 
który nieprzypadkowo odnosi si$ do imienia Saman-
thy Fox, niezwykle popularnej na prze'omie lat 80. 
i 90. (piewaj"cej seksbomby. Podobnie jak jej pon$t-
n" imienniczk$ b$d"c" uciele(nieniem marze& dojrze-
waj"cych ch'opców, którzy masowo wieszali jej plaka-

ty nad 'ó!kami i (nili o niej mokre sny, tak Samanth$ 
Kitsch mo!na uzna# za wcielenie marze& nadwi(la&-
skich poststrukturalistów, którzy – spó%nieni o dwie 
dekady – zaczynali w wolnej Polsce po 1989 roku (ni# 
barthes’owski sen o (mierci autora. By# mo!e w'a(nie 
s'ynny tekst Rolanda Barthes’a z 1968 roku tak wp'y-
n"' na empiryczn" autork$ (lub autora, bo i tego nie 
mo!emy wykluczy#), !e zdecydowa'a si$ zadebiuto-
wa# pod prowokacyjnym pseudonimem w momencie, 
gdy w Polsce literaci post$powali odwrotnie – dekon-
spirowali si$, zrzucaj"c tym samym gestem opozycyj-
ne pseudonimy i p'aszcze Konrada. Nie pisa'abym jed-
nak dzisiaj o tej decyzji, gdyby nie posz'y za ni" lata 
konsekwencji – trzy wa!ne tomy poetyckie wesz'y do 
historii literatury jako dzie'o „wspó'czesnego skrypto-
ra” (a raczej „skryptorki”), czyli kogo(, kto wedle Bar-
thes’a nie ma nic wspólnego z empirycznym autorem, 
gdy! rodzi si$ wraz ze swym tekstem, a zatem przed 
rozpocz$ciem pisania, i po jego zako&czeniu po pro-
stu nie istnieje. 

Ryszard Nycz w ksi"!ce Literatura jako trop rzeczy-
wisto'ci opisuje dwie drogi, którymi wed'ug niego 
pod"!a podmiot nowoczesnej polskiej prozy i poezji 
– drog$ zadomowienia (wyznaczon" przez Czes'a-
wa Mi'osza) i drog$ obco(ci (której patronuje Witold 
Gombrowicz). Podmiot kieruj"cy si$ Gombrowiczow-
skim przykazaniem: „B"d% zawsze obcy!” odrzuca 
wszelkie role spo'eczne, z którymi móg'by si$ 'atwo 
uto!sami#, i wszystkie rozpoznawalne maski (g$by), 
jakie chc" narzuci# mu inni. Gra o autentyczno(# 
rozpoczyna si$ w jego przypadku w momencie wyze-
rowania, odarcia z masek, osi"gni$cia stanu czystej 
anonimowo(ci. 

Wspominam o tym rozró!nieniu dlatego, !e ma'o 
który podmiot wspó'czesnej poezji uciele(nia Gombro-
wiczowskiego obcego tak doskonale, jak Samantha 
Kitsch. W wierszu Nikim z tomu 25 wierszy sytuacja 
„wyzucia z masek” zostaje pokazana niemal dos'ow-
nie. Tekst napisany jest w pierwszej osobie liczby 

Kto si& boi Samanthy Kitsch?
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pojedynczej i w rodzaju m$skim. To znacz"cy fakt, 
poniewa! charakterystyczn" cech$ twórczo(ci Kitsch 
stanowi ci"g'a zmiana ról – kolejne wiersze, a nawet 
s"siaduj"ce ze sob" strofy, s" pisane raz z perspektywy 
m$!czyzny, raz kobiety. Sytuacja w Nikim tylko pozor-
nie jednak jest prosta. Podmiot mówi: „ja”, ale definiu-
je si$ przez zaprzeczenie – „nie jestem staruszkiem, 
nie jestem nastolatk", nie jestem p'etwonurkiem” 
i (powtórzone kilkakrotnie) „jestem nikim”. 2wicze-
nie si$ w obco(ci osi"ga apogeum w puencie wiersza: 
„Moi znajomi poszli do muzeum – ja wola'em si$ unice-
stwi#, / teraz nie umiem trafi# na miejsce spotkania”. 

Unicestwienie dokonane przez podmiot mówi"cy 
w wierszu jest analogiczne do tego, któremu podda'a 
si$ osoba ukryta za pseudonimem Samantha Kitsch. 
Jednak gra w to!samo(# – jak uczy Gombrowicz – nie 
ko&czy si$ aktem wyzerowania, ale wraz z nim si$ 
dopiero zaczyna. Nagrod" za anonimowo(# okazu-
je si$ radosna !onglerka autoprojekcjami. W trzech 
niewielkich ksi"!eczkach znajdujemy bogactwo 
proteuszowych kszta'tów. Mówi" do nas na równych 
prawach m.in.: 12-letnia dziewczynka snuj"ca na base-
nie erotyczne fantazje o trenerze; rozbudzony erotycz-
nie podlotek; „niewa!ki, niematerialny” i ponadczaso-
wy m$!czyzna pope'niaj"cy wielokrotne samobójstwa 
w Kanionie Montezuma oraz kr"!"ca po tym samym 
kanionie kobieta cierpi"ca na bezsenno(#, zamienia-
j"ca si$ nagle w „srebrnopiórego ptaka”; w$druj"ca 
we (nie dziewczyna, która ci"gnie za sob" „s'o&ce jak 
balon” (Samantha Kitsch – zgodnie ze swoim nazwi-
skiem – nie obawia si$ kiczu podobnych porówna&); 
rozleniwiona osóbka pretensjonalnie oznajmiaj"ca: 
„mam godzin$ czasu / b$d$ j" jad'a / jak bit" (mietan$”; 
matka zm$czona tak bardzo, !e nie ma si'y posprz"-
ta# dzieci$cych zabawek; mieszkaj"cy na dziesi"tym 
pi$trze poeta delektuj"cy si$ na balkonie samotno-
(ci", czyst" kartk", wolnym czasem i pyszn" kaw" 
oraz zamieszkuj"ca ten sam wysoko(ciowy azyl poet-
ka, która równie! celebruje swój balkon z rytualn" 
kaw" i papierosem, z kotem na kolanach i wierszem 
do napisania. 

Kitsch – jak pokazuj" cho#by wymienione wcie-
lenia – swobodnie oscyluje mi$dzy skrajno(cia-
mi: z mieszkalnego azylu wyniesionego na szczyt 

wysoko(ciowca przenosi nas w rozleg'e przestrze-
nie kanionu lub lodowca, rozwa!ania filozoficzne 
przesyca s'odko-md'" metafor" rodem z pensjonar-
skich pami$tniczków, a ostro(# m$skiego spojrze-
nia kwituje bezbronn" dziewcz$c" emocjonalno(ci". 
Paradoksalnie jednak te wszystkie nieprzystawal-
ne do siebie obrazy, nastroje, kolory, przestrzenie, 
punkty widzenia i osobowo(ci sk'adaj" si$ na bardzo 
spójny charakter pisma Samanthy Kitsch, który trud-
no pomyli# z jakimkolwiek innym. Mo!na to pisar-
stwo nazwa# postmodernistycznym, skoro jest tak 
czystym potwierdzeniem tezy o (mierci empiryczne-
go autora. Mo!na – ze wzgl$du na cz$ste tutaj prze-
bieranki p'ciowe – czyta# je w duchu genderowym. 
Mo!na te! w przerysowanych, kiczowatych autokre-
acjach Samanthy Kitsch widzie# najciekawszy chyba 
(poza poezj" Ewy Sonnenberg) przypadek polskiej 
poezji kampowej. Mo!na – ale bez obaw: ta mistrzy-
ni „obcowania” od ka!dej próby uto!samienia zapew-
ne po swojemu ucieknie. Dok'adnie tak, jak to czyni 
w swoim portrecie – Jego portrecie: 

To kwestia surowej samodyscypliny i szczodrej
automanipulacji. Z pob'a!aniem dla w'asnej
egzaltacji, to jego kaprys i niez'omna zasada. (…)
Zdezorientowany pozwala trwa# dezorientacji,
byle nie wpa(# w stan katatoniczny. Pr$dko,
poca&uj sufit, fiknij kozio&ka, wywi* si" –. 

Zamiast t$ poezj$ sp$ta# uto!samieniem – wol$ 
si$ jej obawia#, poddawa# si$ jej automanipulacjom, 
trwa# w dezorientacji. Zapraszam do lektury nowych 
wierszy Samanthy Kitsch. 

Joanna Mueller 
poetka, krytyczka, redaktorka. Wyda!a trzy tomy 

poetyckie: Somnambóle fantomowe (Zielona Sowa 2003), 
Zagniazdowniki/Gniazdowniki (Zielona Sowa 2007, 
nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia) i-Wylinki 
(Biuro Literackie 2010), a-tak'e ksi#'k& eseistyczn# 

Stratygrafie (Biuro Literackie 2010). Redaktorka (razem 
z-Mari# Cyranowicz i-Justyn# Radczy)sk#) ksi#'ki Solistki. 

Antologia poezji kobiet (1989–2009) (Staromiejski Dom 
Kultury 2009). Mieszka w-Warszawie. 
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TOMASZ KASPROWICZ

Co wspólnego maj" ze sob" „pokolenie 1000 euro”1, 
strategia lizbo&ska i protesty we Francji przeciwko 
wyd'u!eniu wieku emerytalnego, a wcze(niej prze-
ciw ustawie o pierwszej pracy? Wszystkie wydaj" 
si$ by# przejawem tego samego problemu, z którym 
Europa nie chce i nie potrafi si$ upora#. Nie jestem 
pierwszym, który zauwa!a zwi"zek pomi$dzy wy-
mienionymi zjawiskami. Zazwyczaj twierdzi si$ jed-
nak, !e wyst"pienia we Francji wywo'ane s" przez 
istniej"cy wyzysk m'odzie!y2 czy te! próby pozba-
wienia m'odych szybkiej emerytury w przysz'o(ci. 
Natomiast wed'ug mnie protesty te – paradoksal-
nie – skierowane s" przeciwko zmianom maj"cym 
na celu popraw$ sytuacji m'odego pokolenia. Fakt, 
!e m'odzie! bierze w nich udzia', nie dowodzi jej 
irracjonalnego zachowania. Przeciwnie, sugerowa# 
mo!e, !e dzi( wyzyskiwani nie chc" zmiany syste-
mu w nadziei skorzystania na wyzyskiwaniu innych 
w przysz'o(ci.

Próba zdefiniowania zarysowanego „europej-
skiego problemu” pojawi'a si$ w strategii lizbo&skiej, 
która pozostaje oficjalnym wyznaniem winy w'adz 
UE. Jej celem by'o uczynienie Unii Europejskiej naj-
bardziej konkurencyjnym – w domy(le: wyprzedza-
j"cym USA – regionem (wiata do roku 2010. W'a(nie 
porównania do Stanów Zjednoczonych najcz$(ciej 
pojawiaj" si$ w strategii. Dokument wskazuje na 
problemy zwi"zane ze s'abo(ciami w domenie tak 
zwanej gospodarki opartej na wiedzy oraz wymie-
nia trudno(ci dotycz"ce nieelastyczno(ci i barier 
w wielu regulowanych dziedzinach – w szczególno-
(ci rynku pracy. 

Strategia dotyczy'a na tyle bolesnych kwestii, !e 
nie by'a ona dyrektyw" obowi"zuj"c" w UE, ale je-

dynie wskazówk" dla krajów cz'onkowskich. Trud-
no si$ temu dziwi#, skoro drobne próby liberalizacji 
rynku pracy we Francji wywo'a'y protesty setek ty-
si$cy osób, za( w wyst"pieniach przeciwko podnie-
sieniu wieku emerytalnego bra'y ju! udzia' miliony. 
Jak mo!na zobowi"za# kraje do zmian w sytuacji, 
w której nawet same sugestie deregulacji na rynku 
pracy powoduj" spadek popularno(ci rz"dz"cych 
i mia!d!"c" krytyk$ opozycji? Regulowane rynki 
chronione s" przez pot$!ne lobby dbaj"ce o zabez-
pieczenie interesów grup uprzywilejowanych. Si'a 
lobby górniczego, lekarskiego czy energetycznego 
w Polsce jest nie do zakwestionowania, a przecie! 
ka!dy kraj w UE ma takie grupy nacisku (chocia!by 
personel portów lotniczych we Francji, który straj-
kuje z zadziwiaj"c" regularno(ci").

 Deregulacja wi"!e si$ z naruszeniem intere-
sów wielu (rodowisk, budzi kontrowersje i jest po-
!ywk" dla populistów. Nie szukaj"c przyk'adów za 
naszymi granicami, zauwa!my, !e wci"! s'ycha# 
krzyki o „z'odziejskiej prywatyzacji”, a przecie! 
pozostawienie firm w r$kach pa&stwa jest marno-
trawstwem. Trudno zaprzeczy# faktowi, !e spry-
watyzowane firmy niemal natychmiast poprawiaj" 
swoj" wydajno(#, przyczyniaj"c si$ do wzrostu go-
spodarczego3. Oczywi(cie, okoliczno(ci prywatyza-
cji nie zawsze s" jasne. Jako podatnik wol$ mimo 
wszystko o jedn" wi$cej efektywn" firm$ na rynku, 
która dzi$ki podatkom dop'aci do bud!etu, ni! ko-
lejn" nierentown" jednostk$, do której to ja musz$ 
z podatków dop'aca#. Z drugiej strony, prywatyza-
cja oznacza równie! zmniejszenie zatrudnienia i na-
cisk na wydajno(# – co nie podoba si$ pracownikom 
– oraz ograniczenie „latyfundiów”, którymi mo!na 
by obdarowa# swoj" polityczn" klientel$, co z kolei 
nie odpowiada wi$kszo(ci polityków. Dlatego te! 

O tym, jak m"odzi dobrowolnie 
finansuj) przywileje starszych
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XAWERY STA+CZYK

Kulty cargo rozpowszechni'y si$ na wyspach Mela-
nezji pod koniec XIX wieku. Stanowi'y zjawisko 
dobrze znane i wielokrotnie opisywane w literatu-
rze antropologicznej, warto jednak o nich przypo-
mina#. Wyspy rozrzucone na Oceanie Spokojnym 
dotkn$'a w tamtym stuleciu gwa'towna i brutal-
na kolonizacja, która z rdzennej ludno(ci uczyni'a 
ci$!ko pracuj"cych biedaków. Z chwil" pojawienia 
si$ i osiedlenia bia'ych miejscowi zostali zmuszeni 
do morderczej pracy w kopalniach, przy uprawach, 
w najlepszym razie do us'ugiwania obcym. Opresji 
ekonomicznej towarzyszy'a kulturowa, gdy! auto-
chtoni musieli nauczy# si$ przynajmniej w minimal-
nym stopniu j$zyka, pozna# religi$ i kultur$ grup 
dominuj"cych. Kulty cargo by'y swego rodzaju odpo-
wiedzi" na wyzysk i akulturacj$: z jednej strony afir-
mowa'y dawne obyczaje, wiar$, sposób !ycia, moral-
no(#, z drugiej za( przejmowa'y elementy kultury 
bia'ych i zdradza'y fascynacj$ wyznawców wyso-
ko rozwini$t" cywilizacj" techniczn". Na(laduj"c 
swoich kolonizatorów, miejscowi stawiali masz-
ty i anteny – drewniane, a wi$c kompletnie bezu-
!yteczne. Budowali tak!e pasy startowe i porty, 
oczekiwali bowiem przybycia samolotów i statków 
z cargo – towarem, który mia' im zapewni# odwró-
cenie sytuacji i doprowadzi# do rz"dów autochto-
nów nad bia'ymi. Stare wierzenia w powrót przod-
ków i wyrównanie krzywd zosta'y w ten sposób 
przetworzone w kult daj"cy duchow" si'$ rdzennej 
ludno(ci i pozwalaj"cy na eschatologiczne wyt'u-
maczenie jej beznadziejnego po'o!enia.

Kulty cargo okaza'y si$ niezbyt skuteczne. Cz$sto 
wr$cz pogarsza'y sytuacj$ autochtonów, poniewa! 
kolonizatorzy upatrywali w nowej religii zagro!enia 

i konsekwentnie j" t$pili. Z drugiej strony, cargo 
'"czy'o si$ z problematyzowaniem w'asnego losu, 
powstawaniem ruchów spo'ecznych i k'ad'o podwa-
liny pod nowoczesn" to!samo(#.

Zwolennicy globalizacji zdaj" si$ g'osi# dobr" 
nowin$: wprawdzie z oko'o stuletnim opó%nie-
niem, ale w ko&cu cargo dotar'o na antypody. Udzia' 
pa&stw globalnego Po'udnia w (wiatowej gospodar-
ce regularnie ro(nie, to tam przenosi si$ produk-
cja – ju! nie tylko prostych elementów, ale tak!e 
skomplikowanych, zaawansowanych technologii – 
a w (lad za ni" w$druj" miejsca pracy. Cargo dop'yn$-
'o. Wymaga'o to ogromnego wysi'ku ca'ych pokole&, 

ale przecie! ich potomkowie pracuj" teraz w regulo-
wanych i kontrolowanych warunkach, zdecydowanie 
lepszych ni! w XIX wieku, gdy cargo ledwie majaczy-
'o na horyzoncie.

Niestety, dla ogromnych grup ludno(ci globali-
zacja okaza'a si$ z'" nowin" i cho# zmieni'a sytuacj$, 
to ju! niekoniecznie j" poprawi'a. Racj$ ma socjo-
log Manuel Castells, gdy zauwa!a, !e stary podzia' 
na centrum i peryferie nijak nie przystaje do obec-
nych stosunków w obr$bie globalnego spo'ecze&-
stwa. Centrum uleg'o rozbiciu na wiele o(rodków, 

Dok%d p"ynie
cargo?

Kulty cargo z jednej strony 
afirmowa"y dawne obyczaje,  
z drugiej za# przejmowa"y elementy 
kultury bia"ych i zdradza"y fascynacj& 
wyznawców wysoko rozwini&t% 
cywilizacj% techniczn%. 





ANDRZEJ LEDER

Smutne dziecko w marynarskim ubranku, z mask" 
przeciwgazow" na twarzy. Na g'owie czapka z dasz-
kiem. Pod pach" wielki rysunkowy blok, a mo!e 
teczka wypchana wycinkami, napis na teczce 
mówi, !e „jest super”. Rysunek nóg szkicowy, troch$ 
rozmazany, jedna z nich w po&czosze i trzewiku, 
druga – go'a. Naga dzieci$ca stopa wzrusza. Mówi 
te! wiele o kunszcie twórcy, ka!dy wie, jak trudno 
narysowa# stop$ uchwycon" w perspektywicznym 
skrócie. Gdyby graficiarz pomyli' proporcje, trudno 
by'oby skupi# si$ na bezbronnym, mi$kkim charak-
terze tej stópki.

Ca'a posta# podpisana: „HUTNIK”. Dlaczego 
hutnik? 

Niezrozumia'e gra3ti zdobi mur jednej z ka-
mienic warszawskiego Starego Miasta, chwil$ dalej 
ulica przechodzi w rynek. By# mo!e staromiejska lo-
kalizacja spowodowa'a, !e czyja( niewprawna r$ka 
dopisa'a obok: „Photo 2 z'”. W ko&cu za uwiecznie-
nie dzie'a sztuki trzeba p'aci#. Brak jednak jakiego-
kolwiek adresu lub numeru konta, na które mo!na 
by przela# pieni"dze. Jestem wi$c d'u!nikiem twór-
cy, chyba zawodowca. Znakomita gra (wiate' i cieni, 
wysprayowana przez szablon, wskazuje na kunszt 
i zaanga!owanie. 

Staromiejskie umiejscowienie ma jeszcze jedn" 
cech$, wzmacnia poczucie pewnej niewczesno(ci, 
jakiego( zagubienia na prze'omie epok, które jest 
wpisane w to gra3ti. Warszawska Starówka sama 
wywodzi si$ spoza czasu – jest charakterystycznym 
znakiem przesz'o(ci, stworzonym jednak zupe'nie 
niedawno przez dzi( ju! zaginionych delegatów uto-
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Nowy program  
„Res Publiki”.

Wi#cej na stronie:  
www.publica.pl/programy

(1986), urodzi'a si$ w Wielkiej Bryta-
nii. Pochodzi z rodziny polskich emi-
grantów z prze'omu wieków. Studio-
wa'a sztuki pi$kne na uniwersytecie 
w Cambridge, gdzie obecnie miesz-

ka. Tworzy g'ównie instalacje i rze%by, 
do których najcz$(ciej u!ywa !ywych 
ro(lin i owadów. „Nie da si$ w pe'ni 
kontrolowa# !ywych stworze&. Kie-
dy ja sko&cz$ prac$, one na w'asnych 
zasadach tworz" j" od nowa, zupe'nie 
na mnie oboj$tne” – mówi. Inspiracji 
do swoich prac szuka w dzieci&stwie. 
„Moje prace maj" jaki( niejasny zwi"-
zek z moim dojrzewaniem, w któ-
rym z czasem zauwa!am coraz wi$cej 
niezrozumia'ej, traumatycznej z'o-
!ono(ci. Odwiedzi'am kiedy( dom, 
w którym mieszka'am jako dziecko 

i wszystko obfotografowa'am – puste 
pokoje, opuszczone przedmioty, zdzi-
cza'e ro(liny. Teraz odtwarzam to, co 
wtedy zobaczy'am”.

Publikowane w temacie numeru fo-
tografie prac pochodz" z jej wystawy 
Migration/Mitigation II, która zosta'a 
zorganizowana w londy&skiej Saatchi 
Gallery w roku 2010. Obecnie Tilla pra-
cuje nad ruchom" instalacj" w Maida 
Vale w Londynie.

(1978), mieszka w Warszawie, pocho-
dzi z Bia'ej Podlaskiej, pracuje wsz$-
dzie, gdzie znajdzie ciekawy temat. 
Studiowa' na Akademii Ekonomicznej, 
a tak!e fotografi$ na Wydziale Komu-
nikacji Multimedialnej ASP w Pozna-
niu. Realizuj"c swoje projekty, zadaje 
pytania – wprost, a jednocze(nie me-
taforycznie, o to!samo(#, (wiadomo(# 
i postaw$ wobec (wiata ludziom, któ-
rych spotyka. Jest stypendyst" Mini-

sterstwa Kultury. -atwo(# z jak" po-
s'uguje si$ obrazem, opisuj"c swoje ob-
serwacje, zaowocowa'a wielokrotnie 
presti!owymi nagrodami m.in.: 

nagroda w Portrait Series (2011),
-

we wyró!nienie (2009),
-

re Awards, honorowe wyró!nienie 
(2009),

for Human Values, finalista (2009),
-

porta! w kategorii Portret (2009),
-

ta! w kategorii Ludzie (2009),

 fi-
nalista w kategorii Fine Art Portraitu-
re (2009).

Publikowa' w: „National Geographic”, 
„Newsweek”, „OyodePez”, „Private Ma-
gazine”, „Photonews”, „YVI Magazi-
ne”, „Azart Potographie”, „F5”, „Le Ti-
gre”, „Contraste Magazine”, „Polity-
ka”, „Press”, „DF Gazeta Wyborcza”, 
„Przekrój”, „Dziennik”, „Foto”, „Gaze-
ta Polska”.

W „Res Publice Nowej” publikujemy fo-
tografie z cyklu Karczeby.

Tilla Manya 
Chaya 
Crowne

Adam 
Pa#czuk
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 !"#$% & '(#)*+(#),
 1[33]/2011

 O przestrzeni mówimy ró-nymi j.zykami, w/a0ciwymi 
 dla poszczególnych dyscyplin naukowych i profesji. 

 Tymczasem warto pyta1, co le-y u podstaw naszej
 w/adzy j.zykowej, pojmowania szeroko rozumianej

 przestrzeni i sposobów mówienia o niej. 
 Prób2 odpowiedzi na te pytania jest najnowszy 

 numer kwartalnika „Autoportret”, w którym:

 — zagl2damy do wn.trza mózgu
 — analizujemy przestrzenne tropy w j.zyku

 — 0ledzimy j.zykowe sobowtóry
 — badamy granice j.zyka

 Wydawca   

 Czasopismo dost.pne w salonach empik i w prenumeracie   |   www.autoportret.pl  

BIA#ORUSKI 34 Multimedia Magazine 
o kulturze miejskiej w Warszawie 

Wi&cej na stronie 90. tego wydania

WE WSPÓ!PRACY Z:

Projekt jest wspó'fi nansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce 2010.
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