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Wprowadzenie 

Krzysztof Nawratek (2012, s. 13, 18) celnie podkreśla, 
że miasta przestały być podmiotami polityki i gospo-
darki, przestały same decydować o własnym losie. Stały 
się węzłami sieci globalnych „pływów” oraz zasobami: 
przestrzeni, budynków, infrastruktury, konsumentów 
i pracowników. Jeśli przepływy generują nierównowagę, 
to niektórzy sądzą, że jeśli się je ureguluje i odpowiednio 
przyspieszy, to umożliwi się uzyskanie równowagi. 
Przykład regulowania rzek pokazuje, jak bardzo takie 
myślenie jest złudne. 

Miasta tracąc rozwojową podmiotowość, są coraz mniej 
odporne na zewnętrzne – w tym globalne – szoki. 
W końcu uruchamia się w nich spirala regresu. A to 
skazuje je na upadek. Odwrócenie tej tendencji musi się 
zaczynać od zrozumienia mechanizmów prowadzących 
do odbudowy podmiotowości miasta, do odzyskania 
przez miasto możliwości kształtowania swojego 
własnego losu, swojej przyszłości (tamże, s. 21). 

Dla mnie oznacza to, że miasto musi stać się Miastem-
Ideą (Hausner 2019), aby stało się zdolne do ponownego 
uruchomienia swojej spirali rozwoju. To bowiem wymaga 
modyfikacji jego podejścia do jego przestrzeni, bez czego 
nie jest możliwa regeneracja jego potencjału. 

Społecznie generatywną naturę przestrzeni łatwiej 
uchwycić, gdy włączy się w nią wymiar czasu, czyli 



zinterpretuje się ją jako społeczną czasoprzestrzeń. 
Podkreśla to Roman Ingarden (2006, s. 66-67), 
uważając, że czas jest zjawiskiem pochodnym, zależnym 
od sposobu zachowania się osoby ludzkiej. W tym ujęciu 
czas nie tylko obiektywnie istnieje, ale też subiektywnie 
się staje. Nie jest tylko czasem przemijania, ale też 
czasem rozwoju. 

W większości teorii urbanistycznych miasto jest 
interpretowane w kategoriach funkcjonalnych i postrze-
gane jako organizm. Ash Amin i Nigel Thrift (2002) 
oponują wobec tego podejścia. Ich zdaniem miasto nie ma 
ścisłego centrum ani sztywnych części. Jest 
amalgamatem wielu, często rozchodzących się 
(disjointed), procesów odzwierciedlających jego 
społeczną heterogeniczność. Autorzy ci rekomendują 
zwrócenie uwagi na przenikanie się przestrzeni i czasu 
w rozwoju miasta, co ujmują jako ich przechodniość 
(transitivity) (Amin, Thrift 2002, s. 9). Uzasadnione jest 
zatem mówienie o lokalizowaniu czasu i uczasowieniu 
miejsca (Lefebvre 1996). Pozwala to postrzegać miasto 
jako „żyjącą złożoność”, do której opisania 
potrzebujemy co najmniej kilku narracji i map (Amin, 
Thrift 2002, s. 11). 

Podejście funkcjonalne akcentuje to, jak miasto działa, 
zaś podejście rozwojowe – jak się przeobraża. To 
pierwsze jest potrzebne, ale zdecydowanie 
niewystarczające. Miasta nie można zrozumieć, jeśli nie 
uchwycimy tego, jak funkcjonuje i jak się zmienia 
zarazem. Każdy byt społeczny jest bowiem takim, jakim 
się staje. Amin i Thrift formułują ontologiczne założenia 
swojej koncepcji urbanistycznej, głęboko sięgając do 
myśli Alfreda N. Whiteheada (1978), którą można określić 
jako „filozofię stawania się”. Cechy tego filozoficznego 
podejścia Amin i Thrift (2002, s. 27–28) opisują 
następująco: 1) akcentowanie roli narzędzi jako istotnych 
składowych poznania, a nie tylko pasywnych środków 
odzwierciedlających wiedzę; 2) występowanie innych 
form subiektywności niż samoświadomość; 3) emocje, 
jakkolwiek definiowane, są uznawane za fundament 



zrozumienia; 4) czas nie występuje jako pojedyncza seria 
następstw (uniquely serial advance), lecz istnieje jako 
seria zróżnicowanych, ale powiązanych ze sobą form; 5) 
stawanie się jest nieciągłe – możliwe jest stawanie się 
ciągłości, ale nie ciągłość stawania się; 6) w końcu, i co 
najważniejsze, to wszystko oznacza, że nowe 
pojmowanie (prehension – rozumienie świata, idee) 
może być nieustannie formowane. Wychodząc z takich 
filozoficznych założeń, cytowani autorzy uważają, że 
sens jest podstawową składową miejskiego życia (Amin, 
Thrift 2002, s. 27). Chodzi o sens, który jest ideą danego 
miasta. Nie jest on nadany, ale wyłania się jako 
następstwo różnorodnych więzi i interakcji między 
wieloma różnymi miejskimi bytami (podmiotami). 
Konkretyzuje się nie jako zsumowanie racji i poglądów, 
ale właśnie wyłania się w następstwie kumulowania się 
wielu oddziaływań, których nie sposób zaprogramować.  

Miasto, aby się rozwijać, potrzebuje otwartości swoje 
społecznej czasoprzestrzeni. Jeśli społeczna 
czasoprzestrzeń jest otwarta, to staje się przestrzenią 
pojawiania się czegoś nowego, czymkolwiek to nowe by 
nie było – ideą, perspektywą poznawczą, aktorem czy 
relacją. 

 

Część I: Społeczna czasoprzestrzeń jako 
kategoria poznawcza 

1. Ontologiczny wymiar społecznej czasoprzestrzeni 

Nicolai Hartmann (1953, s. 8-9) uważa, że tradycyjna, 
stara ontologia ma aprioryczno-dedukcyjny charakter. 
Takie podejście implikuje uznanie, że ludzki umysł 
odnajduje najwyższe uniwersalia i z nich rozumowo 
wyprowadza wszystko to, czego nie potrafi wyprowadzić 
z doświadczenia. Taka dedukcja jest aprioryczna, bazuje 
bowiem na a priori przyjętych zasadach (principles). 



Hartmann krytycznie i celnie skomentował zagrożenia 
związane z uprawianiem nauki w oparciu o a priori 
przyjęte założenia, z których następnie dedukcyjnie 
wyprowadzane są konceptualne ramy. Pisze o tym tak 
(tamże, s. 8): Kiedy ludzki umysł czuje się w posiadaniu 
najwyższych uniwersalnych prawd, łatwo dochodzi do 
wniosku, że może wywieść z tych prawd wszystko to, 
czego nie wie jak wyprowadzić z doświadczenia. To 
odzwierciedla nasze pragnienie ujęcia świata jako 
zjednoczonego i jednolitego. Ale świat nie chce poddać się 
temu pragnieniu. Nie jest takim, jakim ludzie chcieliby go 
widzieć. Nasze pragnienie jedności świata okazuje się 
iluzją. Ale byłoby nierozumne arbitralne uznanie, że 
żaden rodzaj jego jedności nie istnieje. Nie jest to jednak 
jedność, którą umysł chciałby stworzyć. Natura jedności 
świata nie jest jednością pojedynczego obiektu, ale 
jednością wielości (tamże, s. 60). Określiłbym to jako 
uspójnioną różnorodność. 

W starej ontologii kierunek poznania wiedzie od obiektu 
do poznającego (from the object to the knower), 
a w nowej zostaje odwrócony – wiedza sama tworzy 
obiekt wiedzy. W tak ujętym procesie poznania nawet 
kategorie poznawcze (cognitive categories), na których 
z założenia wiedza się opiera, nie są same z siebie znane 
a priori. Są funkcjonalne w tworzeniu wiedzy, ale same 
nie stają się obiektywną wiedzą (an object of knowledge) 
(tamże, 14-16). Podstawą nowej ontologii jest metoda 
analityczna. Do kategorii poznawczych trzeba dojść 
poprzez indukcję (tamże, s. 59-60). Hartmann podkreśla 
jednocześnie, że czysto empiryczne podejście do 
poznania jest jeszcze mniej obiecujące niż podejście 
aprioryczne (tamże, s. 19). 

Nie jest moim zadaniem całościowe przedstawienie 
ontologii Nicolaia Hartmanna. W wielu punktach nie 
podzielam jego toku rozumowania, ale uważam, że to 
filozof, który w sposób oryginalny i płodny przełamał 
impas w myśleniu filozoficznym dotyczącym świata 
bytów. Dla mnie fundamentalne w ontologii Hartmanna 
jest ukazanie świata ontycznego jako świata 



wielowarstwowego oraz zależności między jego 
warstwami. 

Hartmann proponuje odróżnienie „rzeczywistości 
możliwej” (real possibility, Realmöglichkeit) od „rze-
czywistości faktycznej” (actual reality, Realvirlichkeit). 
Ta pierwsza kategoria nie ma esencjonalnego charakteru, 
ale odzwierciedla ogół okoliczności występujących 
w danym czasie w rzeczywistym kontekście (context). Ta 
druga nie jest rozumiana antropomorficznie, czyli jako 
celowy rezultat ludzkiej inteligencji i działania, lecz jako 
złożone następstwo rozległych (far-flung) 
kontekstowych uwarunkowań. Takie podejście jest 
przeciwieństwem analizy bazującej na a priori przyjętych 
kategoriach, za pomocą których chcemy ująć strukturę. 
To postulowane przez Hartmanna podejście on sam 
nazywa „analizą modalną” (modal analysis). 

Ludzie mogą i postrzegają świat jako jedność (unity). Ale 
ontologicznie świat nie jest homogeniczny – jest 
warstwowy i jeśli ontologicznie myśleć o jego jedności, to 
jako o jedności rozumianej jako przystawalność jego 
warstw. Jedność świata nie jest jednością 
wszechogarniającej identyczności (pervasive sameness), 
lecz jednością struktury, w której występuje kategorialna 
różnorodność (tamże, s. 106-107). Przy czym każda 
warstwa tej struktury ma swoje ontologiczne kategorie, 
które razem ją formują. To także otwiera przestrzeń 
emergencji (tamże, s. 108). 

Jedność świata wynika z interrelacyjności 
(interrelatedness) i jako taka nie jest dana. Istotne nie jest 
tylko to, że świat jest wielowarstwowy, ale przede 
wszystkim to, w jakiej mierze poziomy zależą od siebie 
i jaki jest charakter tej zależności. Nawarstwianie się 
form świata (superimposition) nie powoduje jednak, że 
stanowi on bezgraniczną (unhampered) ciągłość ani że 
ma linearną budowę. Poszczególne formy świata (np. 
atomy czy komórki) są ucięciami (incisions) tej linii. 
Dlatego żadnej kategorii poznawczej nie można ująć jako 
czegoś samoistnego i samoistotnego. Ujęta w izolacji 



staje się jednostronna i zniekształca rzeczywistość. 
Kategorie poznawcze są uwikłane w zależności, które nie 
mają czysto przyczynowego charakteru. To samo odnosi 
się do bytów. Tym samym objaśnianie świata przez 
złożoną przyczynowość (causal nexus) lub celowość jest 
zwodnicze. 

Hartmann (tamże, s. 75-76) uważa, że nawarstwianie się 
ontologicznych form świata podlega kilku 
prawidłowościom: 

1. W wyższych warstwach powtarzają się kategorie 
warstwy niższej. Ale nigdy kategorie warstwy 
wyższej nie powtarzają się w niższej. Przenoszenie 
(ingresja) kategorii jednej warstwy do drugiej 
odbywa się tylko w górę a nie w dół. 

2. Powtarzalność (recurrence) kategorii jest zawsze 
ograniczona. Na pewnym poziomie powtarzalność 
zostaje zawieszona. 

3. Wraz z przeniesieniem (encroaching upon) do 
warstwy wyższej kategorie są modyfikowane. Są 
kształtowane i przystosowywane (super-
information) do charakteru warstwy wyższej. Tylko 
to, co jest w nich najistotniejsze (basic categorial 
moment), nie ulega zmianie. 

4. Przenoszenie kategorii z niższej do wyższej warstwy 
nigdy nie determinuje charakteru warstwy wyższej. 
Ten zawsze opiera się na wyłonieniu się nowej 
kategorialnej jakości, która pozostaje niezależna od 
przeniesionych kategorii i wynika z pojawienia się 
nowych dla danej warstwy kategorii. Modyfikacja 
przeniesionych elementów jest kontyngentna 
względem emergencji nowości. 

5. Wznosząca się seria ontologicznych form nie tworzy 
continuum. Ponieważ wyłonienie się nowych 
kategorialnych jakości dotyczy szeregu kategorii 



w tym samym czasie, w tej serii występują punkty 
ucięcia (points of incision) i warstwy odgradzają się. 

Emergencja i kontyngentność oznacza, że konsekwencje 
naszych działań są nieoczywiste. Tym samym trzeba 
dysponować szerokim repertuarem możliwych działań, 
aby się dostosować do nieoczekiwanej sytuacji, w której 
ujawnią się nowe zagrożenia i szanse. Jeśli na życie 
społeczne patrzy się pod kątem ruchu spiralnego, to 
występowanie zjawisk emergentnych wydaje się 
oczywiste. Zmiana społeczna nie jest z natury 
jednoczynnikowa. W konsekwencji jest kontyngentna. 

Nad światem nie można panować ani od góry, ani od dołu. 
Ponieważ w każdej jego warstwie pojawiają się 
kategorialne nowości. Świat nie polega na wszecho-
garniającej walce dualnych przeciwnych oddziaływań. 
Także dlatego, że warstwy pośrednie są autonomicznymi 
polami istnienia (being) i nie można ich podporządkować 
schematowi przeciwstawnych ekstremów (tamże, s. 84). 

Występuje dwojakiego rodzaju zależność warstwy 
wyższej od niższej. Pierwsza kryje się w funkcji 
dostarczenia wyższej warstwie materii (matter), która 
podlega później kształtowaniu (superinformation). 
Druga polega na wspomaganiu i byciu wspomaganym, co 
prowadzi do nakładania się warstwy wyższej na niższą 
(superimposition) (tamże, s. 86). 

Hartmann (tamże, s. 87-88) sformułował następujące 
prawa kategorialnej ontologicznej zależności: 

1. Kategorialna zależność jest tylko zależnością 
wyższej kategorii od niższej, ale nie na odwrót. Stąd 
kategorie niższe, mierząc ich siłę oddziaływania, są 
silniejsze od niższych. W porządku warstw siła 
i wysokość pozostają w odwrotnej relacji. 

2. Chociaż kategorie niższych warstw stanowią bazę dla 
istnienie wyższych, są względem nich obojętne 
(indifferent to). Wyższe warstwy ontologiczne nie 



mogą istnieć bez niższych, ale niższe bez wyższych 
mogą. 

3. Niższe kategorie warunkują istnienie wyższych jako 
ich materia lub podstawa. W ten sposób wyznaczają 
zakres (scope) wyższych kategorii, ale nie 
determinują ich formy ani właściwości. 

4. Nowość wyższych kategorialnie warstw jest wolna 
(free) w relacji do niższych warstw. Pomimo 
zależności, warstwy wyższe są względem niższych 
autonomiczne. Strukturalna nadrzędność warstw 
wyższych nad niższymi nie ma przeniesienia do ich 
wnętrza – działa od góry. 

Hartmann pierwsze prawo nazywa „prawem siły” (law of 
strength), czwarte „prawem wolności” (law of freedom) 
i uważa, że pozostają one w relacji wzajemnościowej 
(mutual relantionship). Prawo wolności stanowi, że choć 
wyższa ontologiczna warstwa zależy do niższej, 
zachowuje jednak od niej niezależność. Zależeć należy 
rozumieć tu jako „bycie wspomaganym” lub „opieranie 
się na”. Wyższa warstwa nie istnieje w próżni. 
Nawarstwia się na niższą, ale jako strukturalnie odrębna. 
Hartmann opisuje tę zależność poprzez metaforę 
kamieni i budowli. Kamienie są dla budowli budulcem, ale 
z danego budulca nie można zbudować czegoś 
dowolnego. Budulec nie przesądza jednak o konstrukcji 
budowli. Niższa warstwa dostarcza wyższej „materii”, 
elementów składowych (law of matter), ale jest 
niezależna w sposobie ich ukształtowania i ułożenia (law 
of freedom and novelty) (tamże, s. 92-93). 

W przypadku wiedzy przenikanie elementów niższej 
warstwy do wyższej prowadzi do formowania kategorii 
poznawczych (cognitive categories) w warstwie wyższej 
(np. idea, koncept), które przenikają do świadomości 
(tamże, s. 141). Idee niezależnie od swej genezy istnieją 
dlatego, że są interpretowane. Jeśli nie, nikną. Ich 
żywotność zależy do tego, czy pozostają przedmiotem 
krytycznej reinterpretacji. Interpretacja może prowadzić 



do ich instytucjonalizacji i systematyzacji w formie 
ideologii. Instytucjonalizacja idei oznacza także ich 
polityczną inkorporację. Wtedy jednak grozi im 
kostnienie, intelektualny uwiąd (Béland i Cox 2011). 

Instytucjonalizacja określonych zachowań nie jest 
możliwa w oderwaniu od ideowego, narracyjnego ujęcia. 
Idee nie podlegają wyborowi, działają przez zarażenie. 
Ich siła rażenia zależy od tego, czy stają się składową 
społecznego imaginarium. Stają się częścią opowieści 
danej społeczności. Wtedy ich społeczną funkcją jest 
definiowanie ważnych problemów. Pozwalają jej ująć 
i rozumieć skomplikowaną rzeczywistość. Jeśli idee 
zostaną włączone do społecznego imaginarium, to proces 
ich instytucjonalizacji przyspiesza. Vivien Schmidt (2011, 
s. 47) określa ten proces jako „dyskursywną 
instytucjonalizację” (discursive institutionalism). Tak 
długo jak idee pozostają w przestrzeni dyskursu 
(modalności) i podlegają (re)interpretacji, stanowią 
źródło znaczenia i uzasadnienia, które przenikają do 
indywidualnych zachowań w danej społeczności. 

Jedną z kategorii ontologicznych przydatnych 
w rozumieniu funkcjonalności wielowarstwowego świata 
są dla mnie „sieci poznawcze” (cognitive networks). 
Bardzo pomocna w zrozumieniu ich roli jest praca Magali 
Orillard (1997, s. 59–64). Autorka wyróżnia kilka ich 
podstawowych właściwości: 

 są wielowymiarowe i łączą różne obszary (warstwy) 
świata społecznego; 

 umożliwiają intensyfikację przepływu zasobów 
niematerialnych – danych, informacji, wiedzy; 

 występują w nich węzły (aktorzy węzłowi) służące 
odpowiedniemu kodowaniu przepływających 
zasobów niematerialnych; 

 mają zdolność samoorganizacji i adaptacji do 
zmieniającego się otoczenia; 



 tworzą wspólną przestrzeń znaczeniową; 

 mają zdolność generowania nowych treści i rozwią-
zań (co Orillard określa jako superkodowanie); 

 mogą służyć uczestniczącym w nich aktorom do 
różnych celów. 

Tak rozumiane sieci poznawcze łączą różne warstwy 
świata i wypełniają dyspozycje kategorii poznawczych 
opisane przez Hartmanna. I jeśli istnieją faktycznie, to 
wypełniają funkcję kategorii rozwojowej, czyli takiej, 
która z jednej strony spaja świat, z drugiej umożliwia jego 
przemianę. Zgodnie z podstawową tezą ontologii 
Hartmanna: aby świat był jednością, musi się stawać 
(zmieniać), w przeciwnym razie stygnie i się rozpada. 

Michael Hardt i Antonio Negri przywołują (2012, s. 240) 
wypowiedź Thomasa Jeffersona: Ten, kto otrzymuje ode 
mnie ideę, dostaje wraz z nią instrukcje, nie 
pomniejszając w żaden sposób mojej idei; tak jak ten, 
który odpala swoją świecę od mojej, otrzymuje światło 
bez zaciemniania mojego otoczenia (za: Szadkowski, 
2015). Kategoria poznawcza (idea, koncept) nie jest 
jednak instrukcją. Metafora świecy wskazuje, że chodzi tu 
nie o instrukcję maszerowania ścieżką, ale o jej 
oświecenie, ukazanie ścieżki. A to nie to samo. Idea nie 
służy budowaniu drogi, ale uświadamia, że może zostać 
zbudowana, że może jest potrzebna i warto z niej 
skorzystać. Dzięki niej aktorzy dostrzegają to, czego sami 
nie dostrzegali. 

Przekształcenie kategorii poznawczej w kategorię 
rozwojową oznacza z kolei, że różni aktorzy uznający 
daną kategorię poznawczą wspólnie dochodzą do jej 
uszczegółowienia, adaptacyjnego doprecyzowania 
i przyjęcia za wspólny punkt referencyjny. Kategoria 
poznawcza jest dla kategorii rozwojowej ramą 
interpretacyjną.  



Jeśli kategoria poznawcza wykazuje sprawczą moc, to 
znaczy aktorzy, kierując się nią, podejmują określone 
działania, to wtedy przemienia się w kategorię 
rozwojową, za takim pośrednictwem się urzeczywistnia. 
W jakiejś mierze jest przy tym deformowana, 
dopasowywana do konkretne sytuacji. Ale tym samym nie 
ulega skostnieniu czy upraszczającej wulgaryzacji. 

Warstwowość świata implikuje występowanie różnych 
trybów pośrednictwa między nimi. W żadnym przypadku 
nie polega to na prostej, mechanicznej przekładalności 
składowych jednej warstwy na składowe drugiej. 
Pośrednictwo ma tu dwojakie znaczenie. Po pierwsze 
polega na przenikaniu elementów z jednej warstwy do 
drugiej. Nie jest to zatem przekładanie (przenoszenie). To 
nie jest akt a proces, w którym pośrednictwo oznacza 
przekraczanie jakichś granic i dokonuje się w punktach 
stycznych. Po drugie, przenikający element podlega 
w innej warstwie przetworzeniu i dostosowaniu. 
Tu pośrednictwo przybiera formę mediowania. Możemy 
zatem mówić o pośrednictwie wertykalnym (między 
warstwami) oraz horyzontalnym (w danej warstwie). 

Fundamentalną zasadą tak rozumianego świata jest 
zasada generatywności transformacyjnej. Pojęciowo 
(generalnie) „generatywność” opisuje autonomiczny 
system, którego użytkownicy pozyskają niezależną 
zdolność kreowania, generowania, wdrażania lub 
tworzenia nowych unikatowych umiejętności. 
Powszechnie termin jest używany w językoznawstwie, za 
sprawą spopularyzowania przez Noama Chomsky’ego 
gramatyki generatywno-transformacyjnej. Jej istotę 
dobrze obrazuje schemat „drzewa składniowego” 
(rysunek 1).



 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Drzewo składniowe 

Na drzewie opisane jest wyrażenie: 
A(B(E,F),C,D(G(I),H(J,K,L)))  
A i H to operacje trójargumentowe 
B i D to operacje dwuargumentowe (binarne) 
G to operacja jednoargumentowa (unarna lub unitarna) 
E F C I J K L to argumenty 
Źródło: Wikipedia. 

Przystosowując ten schemat rozumowania do 
ontologicznej teorii Hartmanna, ująłbym to tak: aby 
warstwa niższa mogła funkcjonować (stanowić 
ekosystem), niektóre jej elementy składowe muszą 
przenikać (być przenoszone) do wyższej warstwy. Tym 
samym warstwa niższa zasila nieustannie warstwę 
wyższą. Przenikające z niższej warstwy elementy są 
w warstwie wyższej kształtowane (formowane, 
dopasowywane) do jej funkcjonalności. Podlegają 
transformacji. Dzięki temu wyższa warstwa może 
generować nowe elementy składowe i się rozwijać. 
Z drugiej strony warstwa wyższa stanowi ramę struk-
turalną, która stabilizuje funkcjonowanie warstwy 
niższej. Ogranicza ją, ale zapewnia funkcjonalność, 
zdolność orientacji i reorientacji oraz stabilność. Jest dla 
warstwy niższej umożliwiającym otoczeniem. 

Najniższa warstwa świata jest dynamiczna, pulsuje 
życiem, zmiennością. Dobrym tego przykładem może być 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Drzewo_informatyka.svg


rynek. Występują w niej równoważące się siły, ale nie 
mogą one zapewnić równowagi. Są jednak różne poziomy 
nierównowagi. Również takie, nad którymi od wewnątrz 
systemu nie można zapanować. Wtedy system się 
rozpada. Dlatego tak istotne jest dla warstwy niższej 
istnienie wyższej, która ją stabilizuje, ale jej nie 
penetruje, nie pozbawia samodzielności, nie niszczy. 
Ujmując to metaforycznie, można uznać, że tworzy, pełni 
wobec niższej rolę parasola. 

Przykładem działania zasady generatywności są dla mnie 
relacje między porządkiem organizacyjnym (operacyjno-
funkcjonalnym) i instytucjonalnym (aksjonorma-
tywnym) w przedsiębiorstwie. Porządek organizacyjny 
może funkcjonować w oderwaniu od porządku 
instytucjonalnego. Jednakże, jeśli w jego funkcjonowaniu 
wystąpią silne zakłócenia, to stabilizujące oddziaływanie 
porządku instytucjonalnego okazuje się niezbędne. Bez 
tego organizacja się rozpadnie. Lepiej zatem dla 
przedsiębiorstwa, aby świadomość potrzeby 
stabilizującego porządku instytucjonalnego występowała 
stale. Aby taki porządek wspierać. Ale jednocześnie nie 
zastępować jednego drugim. Rzecz w tym, aby się one 
nawarstwiły i współistniały. Ale nie może być między 
nimi przekładalności i zastępowalności. Wtedy nie 
wypełnią swojej szczególnej roli. Dzięki istnieniu 
porządku instytucjonalnego w porządku organizacyjnym 
możliwe jest dopuszczenie w większym zakresie 
systemowego luzu, czyli szerszej autonomii aktorów, co 
jest źródłem kreatywności i dynamizmu. Tak ułożone 
przedsiębiorstwo jest dynamiczne i odporne. 

Nie zgadzam się z opinią Hartmanna na temat 
ontologicznej roli czasu i przestrzeni. Dla niego czas ma 
o wiele większą kategorialną moc niż przestrzeń. Czas 
bowiem przenika do najwyższej warstwy świata, która 
istnieje tylko w formie stawania się. Natomiast 
przestrzeń jest właściwa tylko dla najniższych warstw. 
Hartmann dodaje jeszcze, że świadomość nawet 
w najniższym stadium jest aprzestrzenna. To przeczy 
możliwości wyobraźni, w tym wyobraźni przestrzennej. 



Nie mam też wtedy miejsca dla wspólnot wyobrażonych 
i przestrzeni wyobrażonej (lotnej). 

Piotr Sztompka (2005, s. 19) uznaje, że nie istnieje stan 
społeczeństwa w danym momencie, który może być 
obserwowany i analizowany niezależnie od jego ruchu. 
W rzeczywistości społecznej stan spoczynku jest 
imaginacją. Może być przyjęty jako kategoria poznawcza, 
jako coś, co występuje potencjalnie, ale realnie istnieje 
tylko w ruchu. 

Świata nie można rozdzielić na ten rzeczywisty i ten 
potencjalny. Jeden i drugi istnieją i współistnieją. Są 
powiązane w społecznej czasoprzestrzeni. I czym 
bardziej jest ona otwarta tym bardziej się przenikają, tym 
bardziej to, co potencjalne staje się rzeczywiste. Jeśli 
społeczna czasoprzestrzeń jest domykana oba wymiary 
świata się oddalają. 

Przy czym to, co rzeczywiste, i to, co potencjalne, nie są 
tym samym, co realne i wirtualne. To inne porządki 
istnienia. Mają jednak swoje punkty styczności i tryby 
przenikania. Muzeum może działać w obu wymiarach 
i oba są rzeczywiste. Można je odwiedzić fizycznie, ale 
także wirtualnie (zdalnie). Potencjalne oznaczałoby 
w tym przypadku muzeum, które istnieje jako idea – jako 
przestrzeń wyobrażona. Idea może stać się 
rzeczywistością realną i/lub wirtualną. Nie chodzi przy 
tym o ideę muzeum w ogóle, o jej pojęciowe, definicyjne, 
aprioryczne ujęcie, ale o ideę konkretnego choć 
fikcyjnego muzeum. To jednak taka fikcja, która ma 
potencjalnie sprawczą moc. I w tym znaczeniu idea jest 
kategorią poznawczą, która stanowi jakąś alternatywę 
dla tego, co istnieje rzeczywiście. Staje się składową 
świata potencjalnego. Pozbawiony kategorii 
poznawczych świat społeczny jest płaski, a jego 
czasoprzestrzeń się domyka. 



2. Antropologiczny wymiar społecznej czasoprzestrzeni 

Dla Hartmanna człowiek jest niepodzielną jednością 
tego, co cielesne, i tego, co psychiczne. Życie człowieka 
wypełnia nierozdzielne połączenie „zewnętrznego” 
i „wewnętrznego”. Stawia to filozofa w jawnej opozycji 
do Kartezjusza i jego doktryny dwóch substancji: z jednej 
strony świat przestrzennie rozszerzony, mierzalny 
i mechaniczny, a z drugiej świat wewnętrzny, 
nierozprzestrzeniony (non spatial, nonenextended), 
który nigdy nie miesza się ze światem zewnętrznym. 
I tylko wiara w nieśmiertelność czerpie korzyść z takiego 
oddzielenia tych dwóch substancji. Stąd Hartmann 
uważa, że świat rzeczywisty nie zależy tak bardzo od 
przestrzeni i materii, jak od czasu i indywidualności. Obie 
kategorie są nierozdzielne: indywidualność (poje-
dynczość) jest temporalnością (wyjątkowość) (tamże, 
s. 24-25). 

Zdaniem Hartmanna wewnętrzny świat jednostki, świat 
świadomości jest nieprzestrzenny. Przestrzenny jest 
świat zewnętrzny (tamże, s. 44). Stawanie trzeba 
przywiązać do pojedynczości i unikalności (tamże, s. 26). 
Tak jak i dla Bergsona czasoprzestrzeń jest pochodną 
tego, co indywidualne, a nie tego, co społeczne. 

Hartmann twierdzi (tamże, s. 125), że deterministyczne 
rozumienie świata staje się nieuchronnie ścianą dla 
uznania, że człowiek ma wolną wolę. W świecie, w którym 
działa jeden łańcuch zależności, nie ma miejsca dla 
wolnego ducha. Zazwyczaj takie rozumienie świata łatwo 
wiąże się z wiarą w przeznaczenie. Według Hartmanna 
(tamże, s. 29) wolność bez zależności (dependence) jest 
nieograniczoną wolnością kaprysu, zaś działania, które 
nie napotykają przeszkód i oporu, stają się grą bez 
starania i zaangażowania. Rozwiązaniem problemu nie 
jest przejście na pozycję indeterminizmu. Aby wolność 
nie była indeterminizmem, trzeba o wolności myśleć 
pozytywnie: to nie ma być wolność bez ograniczeń, ale 
wolność w warunkach ograniczeń, lecz takich, w których 
jest dla niej miejsce. I nie chodzi tylko o wolność w sensie 



psychologicznym, ale też o wolność w sensie 
ontologicznym, czyli wolność przemiany i wyłonienia się 
nowych bytów. Wolność pojawia się zawsze, kiedy 
pojawia się kategorialna nowość. Nie byłoby jej, gdyby 
świat był jednolitą strukturą. Wolna wola jest zatem 
szczególnym przypadkiem wolności kategorialnej 
(tamże, s. 129). 

Wolność tym samym nie polega na swobodzie wyboru, 
jeśli opcje wyboru są narzucone i zamknięte. Wolność 
wiąże się z tak czy inaczej rozumianym tworzeniem 
świata. 

Warstwowa struktura świata w ujęciu Hartmanna 
dotyczy tak świata organicznego, jak i świata 
społecznego. Nie są oddzielne. Możemy jednak 
dostrzegać i analizować specyficzne formy 
istnienia/stawania się bytów społecznych. To oczywiście 
nie oznacza, że tracą one tym samym swoją organiczność. 

Andrzej Matysiak (2011, s. 4) reprezentuje procesowe 
podejście do formowania kapitału społecznego, 
co obrazuje schemat: zaufanie → kapitał społeczny → 
wiarygodność. W tym ujęciu kapitał społeczny nie jest 
dany, nie jest przypisany do określonej struktury 
społecznej. 

W dalszej części cytowanego artykułu Matysiak odnosi się 
do dwóch – przeciwstawionych przez niego – koncepcji 
zaufania (tamże). Według pierwszej zaufanie jest 
kategorią kognitywną. Wynika ono ze znajomości 
konkretnych osób, którym ufamy. W tym przypadku 
wiedza ma prywatny charakter. Druga koncepcja ujmuje 
zaufanie jako kategorię kulturową. W tym przypadku 
wiedza jako fundament zaufania jest uwspólniona, ma 
charakter publiczny – nikt nie jest z niej wykluczony 
(tamże). 

Rozróżnienie dwóch kategorii zaufania jest uzasadnione, 
ale nie należy ich przeciwstawiać. Zaufanie pierwszego 
rodzaju jest zaufaniem sytuacyjnym, odniesionym do 



konkretnych osób i określonej sytuacji. Zaufanie 
drugiego rodzaju jest zaufaniem ogólnym (uogólnionym) 
i odnosi się także do osób i sytuacji nieznanych. Jedno 
zależy od drugiego. Zaufanie ogólne jest rodzajem 
wspólnego dobra, z którego korzystamy w konkretnych 
sytuacjach, niejako je prywatyzując i instrumentalizując. 
I jeśli je oportunistycznie nadużywamy, to przyczyniamy 
się do osłabienia zaufanie ogólnego – wspólnotowego. 
I jak słusznie podkreśla to Matysiak, w konsekwencji 
słabnie też proces wytwarzania kapitału społecznego. 
A to ma silny wpływ na społeczną czasoprzestrzeń, 
zanikają w niej motywy długofalowych i kooperacyjnych 
działań. 

Tak ujęta kwestia zaufania społecznego sygnalizuje 
szerszy problem podwójnego zakorzenienia ludzkiej 
działalności – i sytuacyjnego, i w jakiejś mierze zawsze 
ogólnospołecznego (transcendentalnego). 

Zaufanie jest złożonym fenomenem społecznym. 
Możemy je interpretować sytuacyjnie, konkretnie, 
osobowo, ale także makrospołecznie jako zaufanie 
uogólnione. Zaufanie ogólnospołeczne jest generowane 
przez doświadczanie zaufania mikrospołecznego 
i konkretnego. Jest ono niezbędne do wchodzenia 
w codzienne osobiste interakcje. Można je określić jako 
zaufanie transakcyjne (Amin 2012, s. 35), bowiem 
warunkuje dokonywanie różnego rodzaju aktów 
wymiany. Czym bardziej intensywne i systematyczne, 
powtarzalne transakcje, tym silniej zaufanie jest 
uogólniane. Tworzy szeroką ramę wchodzenia 
w sytuacyjne interakcje. Ta rama jest tym szersza 
i trwalsza, im bardziej sytuacyjne interakcje formują 
trwalsze relacje i więzi – jeśli z incydentalnych 
przekształcają się w partnerskie i wspólnotowe, kiedy 
interakcje służą nie tylko wymianie, ale także 
zorganizowanej komunikacji i współdziałaniu. Zaufanie 
ogólne można zrozumieć jako wspólną przestrzeń, 
w której relacje interesowności i wymiany wytwarzają 
więzi i zobowiązanie. Ash Amin (tamże, s. 40) trafnie 
podkreśla, że w tej przestrzeni uczenie się „czegoś” 



(learning about) staje się stopniowo uczeniem się o tym 
„jak” (learning how) i dalej uczeniem się „współbycia” 
(learning to be). W generatywnym procesie formowania 
się zaufania makrospołecznego mamy z jednej strony 
wymiar wynikania (od dołu do góry, od sytuacyjnych 
interakcji do wspólnej przestrzeni), z drugiej – wymiar 
umożliwiania i wzmacniania (od wspólnej przestrzeni do 
nowych relacji i interakcji). Ważną składową tej 
przestrzeni jest uwspólniona wiedza, stająca się zarazem 
mechanizmem jej uwspólniania.  

Jeśli dla opisu tej wspólnej przestrzeni i powiązań, które 
w niej występują i są aktywizowane, użyć określenia sieci, 
to ta sieć nie ma łańcuchowej struktury, nie jest stała. 
Przypomina mózg, w którym systematycznie rodzą się 
nowe połączenia i przepływy impulsów. Jest zatem 
wiralem i ma naturę helisy. Zjawiska społeczne można 
ujmować jako kategorie poznawcze (fenomeny), czyli 
społeczną potencję aktywizowaną przez interakcje, 
impulsy, które prowadzą do jego urealnienia (Gumuła 
2008, s. 39-40). 

Jeśli myślenie fenomenologiczne jest oderwane od 
realności i nie jest osadzone na antropologicznym 
fundamencie, staje się spekulatywne. Nie wyrasta 
z doświadczenia i nie służy wyjaśnianiu i interpretacji 
różnych doświadczeń/zachowań, lecz konstruowaniu 
wymyślonego świata i pojęć, które mają go ogarniać. 
Bogusław Fiedor (2018) mówi o tym podejściu jako 
o „asomatyczności” założeń. Podkreśla, że to podejście 
charakterystyczne dla ekonomii głównego nurtu, która 
przez to „uodparnia” się na wszelką krytykę 
metodologiczną. Taki „niekwestionowalny” status 
zyskała w ekonomii neoklasycznej kategoria „interesu 
własnego”, która przesłania możliwość rozpoznania 
różnych motywów, którymi kieruje się jednostka. 
Zachowania jednostek z założenia zostały uznane za 
interesowne, granice między egoizmem i altruizmem 
zostały zatarte. W takim scholastycznym schemacie 
znika wymiar temporalny świata społecznego. Czas jest 
wyłącznie kategorią „logiczną”, w żadnej mierze 



historyczną. Zmiana jest oscylacją, dostosowaniem lub 
wzrostem. Nie ma przestrzeni dla ewolucji społecznej. 

Piotr Sztompka (2005, s. 51-52) używa określenia 
„autotranscendencja”, przez co rozumie „wychodzenie 
poza siebie, pokonywanie ograniczeń, przekraczanie 
barier i granic”. Autotranscendencja jest dla tego autora 
przejawem podmiotowości aktora, a jednocześnie jako 
szczególna podmiotowa zdolność podmiotowość 
warunkuje. Zastanawia, czy autotranscendencja jest 
atrybutem społeczności czy także jednostki. Sztompka – 
jak się wydaje – dopuszcza obie możliwości. Dodałbym 
jednak, że także w przypadku jednostki ta właściwość 
(zdolność do autotranscendencji) ma w istocie społeczną 
naturę. Polega na odniesieniu się do innego, jakkolwiek 
go nie rozumieć. 

Wątki rozważane przez Sztompkę są mocno obecne 
w myśleniu Paula Ricoeura (1992). Francuski filozof 
podkreśla, że podmiotowość cechuje narracyjna 
tożsamość (autotranscendencja u Sztompki), która jest 
zarazem obietnicą (tamże, s. 41). Tak ujęta podmiotowość 
uwzględnia wymiar temporalny, wymiar stawania się. 
Dialektyka ricoeurowskiej narracyjnej tożsamości 
wyjaśnia to, że jednostka (człowiek) istnieje i staje się 
jednocześnie, co wyraża dialektyka idem – bycie tym 
samym i ipse – bycie sobą będące biegunami osobowej 
tożsamości (tamże, s. 40), a tym samym jest ona zdolna 
do autotranscendencji. 

Dialektyka idem i ipse nie zamyka się w danej osobie. Nie 
da się jej sprowadzić do relacji uczestnik – obserwator. To 
czyniłoby z jednostki monadę, zdolną do funkcjo-
nowania, ale nie do rozwoju – zamykałoby ją we 
wsobności. Narracyjność, aby stawała się 
samorozumieniem (autotranscendencją) wymaga 
odniesienia do innego/innych. Wtedy w dialektyce idem 
– ipse pojawia się wymiar trzecioosobowy – rola 
uczestnika-obserwatora, umożliwiająca wyjście 
jednostki poza zamykającą ją wsobność, umożliwiająca 
jej upodmiotowienie i rozwojową przemianę. 



Transcendentne nie oznacza zewnętrznie, odgórnie 
narzucone, ale wewnętrznie wyciągnięte w górę 
i uogólnione. Wtedy to, co transcendowane, służy nam 
a nie nas zniewala. Pozwala nam spojrzeć na siebie 
z innej, szerszej perspektywy. Pozwala nam przekroczyć 
granice naszej jednostkowej czasoprzestrzeni, wyjść 
poza nią i się nie zagubić. Otwiera czasoprzestrzeń, aby 
możliwe było inne postępowanie, abyśmy odkrywali 
siebie w innych działaniach i się rozwijali. Bez tego 
pozostaje nam działanie schematyczne. Synchronię 
przekładamy na diachronię. Transcendencja łączy to, co 
jednostkowe i konkretne, z tym, co uniwersalne i ogólne. 

Są różne zewnętrzności. Ta, która nas ogranicza i tłamsi, 
zamyka i więzi, pozbawia nas indywidualności 
i podmiotowości. Ale „istnieje” i ta, która nie jest nam 
narzucona, ale którą my sami uzewnętrzniamy, chcąc być 
odrębnym bytem, chcąc być sobą, nie rozmyć się, nie 
zatracić. Ta druga nie jest tylko wyobrażeniem. Istnieje 
realnie. Zawsze działamy, żyjemy w warunkach 
występowania twardych ograniczeń. Nie muszą nas 
zniewalać, nie muszą pozbawiać nas wolności. Choć jeśli 
są totalne, tak się dzieje. Wolność nieograniczona 
prowadzi do tego, że skoro mogę wszystko, to niczego nie 
robię z sensem, gubię się (Harari 2020). 

Wolność nie polega na tym, że możemy te twarde 
ograniczenia znieść. Bez nich życie społeczne nie byłoby 
możliwe. Ale możemy znajdować sposoby wychodzenia 
poza nie czy ewentualnie ich wspólnego usuwania. 
Trafiają do mnie w tym względzie myśli Krzysztofa 
Nawratka (2012, s. 25-29) na temat wolności wyboru i 
wolności tworzenia: Wolność wyboru jest więc wolnością 
domkniętą, wolność tworzenia jest wolnością prawdziwie 
transgresywną. (…) Wolność tworzenia wytwarza 
nadwyżkę bytu, podczas gdy wolność wyboru jedynie 
zmienia kolejność tego, co jest. (…) Wolność wyboru jest 
wolnością supermarketu. 

Nie przyjmuję tych tez jako biegunowego 
przeciwstawienia „wolności wyboru” i „wolności 



tworzenia”. Ująłbym to tak. Bez wolności tworzenia, 
wolność wyboru jest wolnością supermarketu. Ale bez 
wolności wyboru, nie ma wolności tworzenia. O ile 
wolność wyboru zapewnia nam autonomię (osobność), to 
wolność tworzenia określa naszą indywidualność 
(odrębność), która jednak musi wejść w podmiotowe 
i upodmiotawiajace relacje z innymi. 

 

3. Człowiek wobec czasu i przestrzeni 

Kwestia czasu i przestrzeni znajduje się w centrum 
filozoficznych rozważań Henriego Bergsona (1988, 
1993). Przy czym akcentuje on szczególnie rolę czasu: (…) 
kwestie odnoszące się do podmiotu i przedmiotu, do ich 
rozróżnienia i ich związku, winny być formułowane 
raczej jako funkcje czasu niż przestrzeni (1988, s. 30). Dla 
Bergsona (tamże) trwanie jest stawaniem się. Trwanie-
stawanie dokonuje się w czasoprzestrzeni. Jego 
przemyślenia dotyczą zasadniczo jednostki. Dlatego 
czasoprzestrzeń jest dla niego przede wszystkim 
zjawiskiem psychicznym. W jednostkowym „ja” zawiera 
się i miesza wielość stanów świadomości. 
Powierzchniowy stan świadomości łączy się 
z postrzeganiem czasu jako jednorodnego. Dopiero 
wkraczając w głębsze stany świadomości, „ja” odkrywa 
różnorodną czasoprzestrzeń. To świadectwo ruchu 
umysłu w głąb, przechodzenia z jednego poziomu 
na drugi (tamże, s. 57). Umysł podążający w głąb 
wychodzi poza intelekt. Bergson uważa, że istotną 
funkcją intelektu jest łączenie tego samego z tym samym, 
i tylko te fakty, które się powtarzają, dają się w pełni 
dostosować do form intelektu (tamże, s. 44).  

Intelekt wiedzie „ja” do przystosowania biernego. 
I dopiero umysł prowadzi do dostosowania aktywnego 
i twórczego działania (tamże, s. 93). Odkrywając różne 
formy czasoprzestrzeni jako odmienne jakości potrafi je 
scalać i porządkować. I dzięki temu „ja” staje się zdolne 
do wypracowania czegoś absolutnie nowego, może 



wychodzić poza jednorodną czasoprzestrzeń, tworzyć jej 
nowe formy, jako kolejne stany psychiczne. W ten sposób 
świadomość człowieka wyzwala się z i usiłuje unieść 
materię, która są stale przygniata (tamże, s. 105). 
Człowiek, aby działać na materię, potrzebuje punktów 
oparcia, którymi są abstrakcyjne ujęcia rzeczywistości, 
którymi posługuje się intelekt. W tym także 
„jednorodnością czasu i przestrzeni”. Jednakże, jak 
stwierdza Bergson: Jednorodna przestrzeń i jednorodny 
czas nie są więc ani własnościami rzeczy, ani 
zasadniczymi warunkami możliwości ich poznawania… 
(tamże, s. 139). Twórcze „ja” może wyjść poza takie 
myślowe schematy, sięgając w siebie w głąb. 

Bergson odrzuca starożytne pojmowanie wiedzy 
naukowej i traktowanie przez nią czasu jako degradacji, 
a zmiany jako pomniejszania odwiecznej Formy, którą 
staramy się uchwycić w pojęciach (tamże, s. 36). Takie 
pojęciowe, idealne pojmowanie świata umieszcza 
intelekt poza czasem, który odnosi się tylko do tego co 
nieruchome i fragmentaryczne. Ale życie nie daje się 
zamknąć w schemacie, postępuje naprzód i trwa. Jego 
ewolucja nie przebiega po linii prostej, lecz w formie 
procesu okrężnego (tamże, s. 97). Prawdziwe trwanie 
wymaga niejednorodnej czasoprzestrzeni, wymaga jej 
otwarcia, jest dynamiczne. 

Bergson eksponuje znaczenie ludzkiej czasoprzestrzeni, 
ale nieustannie ją indywidualizuje. Nie ma u niego wyjścia 
poza jednostkowe „ja”, w społeczną czasoprzestrzeń. 
Tylko to, co indywidualne, może stać się w konsekwencji 
społeczne. Ujmuje to kategorycznie: Nawet jeśli 
teoretycznie bylibyśmy zobowiązani tylko wobec innych 
ludzi, w rzeczywistości bylibyśmy zobowiązani wobec 
nas samych, ponieważ solidarność społeczna istnieje; 
dopiero od tego momentu, w którym „ja społeczne” 
dołącza się w każdym z nas do „ja indywidualnego" 
(1993, s. 21). 

To „ja indywidualne” i tylko ono może wyjść poza 
jednorodną czasoprzestrzeń, i tylko ono prowadzi 



do moralności pełnej i doskonałej, która jest dla niego 
wyzwaniem, jakie samo musi podjąć (tamże, s. 40). Bez 
niego społeczeństwo i jego moralność pozostawałyby 
zamknięte. Takie szczególne „ja” przynależy jednostce 
uprzywilejowanej (…) określonym ludziom, z których 
każdy stanowi gatunek, złożony z jednej tylko jednostki. 
Jej życie dzięki intuicji, która okala jej inteligencję, staje 
się życiem mistycznym (tamże, s. 260–261). Takie 
uprzywilejowane indywidualności popychają ludzkość 
do przodu. Moralność statyczna staje się dynamiczna. 
Pomiędzy pierwszą a drugą moralnością istnieje więc 
dokładnie taki dystans, jaki dzieli spoczynek i ruch 
(tamże, s. 63). Moralność nie wyraża już tylko 
powinności, nie zamyka się w nakazach i zakazach. 
Ważny staje się w niej aspekt pozytywny, a jej napędową 
siłą staje się wyzwanie. Dzięki temu świat nie kręci się 
w kółko. Aktualnie obowiązująca moralność nie zostaje 
zniesiona, lecz przedstawiona jako jeden moment 
w długim procesie postępu (tamże, s. 64). 

Uprzywilejowane indywidualności wyprowadzają 
ludzkość z zamkniętego okręgu, ze swoistego stanu 
moralnego spoczynku. Przerywają krąg moralności 
statycznej i pociągają ze sobą społeczeństwo, 
wyznaczając drogę do społeczeństwa otwartego (tamże, 
s. 79). I Bergson tak ją ostatecznie opisuje: 
Od społeczeństwa zamkniętego do społeczeństwa 
otwartego, od państwa do ludzkości, nigdy nie uda nam 
się przejść drogą powiększania. Nie mają one tej samej 
istoty. Społeczeństwo otwarte to takie, które 
obejmowałoby w zasadzie całą ludzkość. Wymarzone tu 
i tam przez dusze wybrane, za każdym razem 
urzeczywistnia coś z siebie w dokonaniach twórczych, 
z których każde, dzięki mniej lub bardziej głębokiemu 
przeobrażeniu człowieka, pozwala na przezwyciężenie 
dotąd nieprzezwyciężalnych trudności. Lecz po każdym 
z tych dokonań krąg otwarty na chwilę zamyka się 
ponownie (tamże, s. 259-260).  

Myśl Henriego Bergsona jest dla mnie istotna, bo 
eksponuje znaczenie czasoprzestrzeni dla działania 



człowieka. Podkreśla odmienność zamkniętej i otwartej 
czasoprzestrzeni. Wskazuje też, że w świecie społecznym 
współistnieją siły zamykające i otwierające czaso-
przestrzeń. Dla mnie jednak czasoprzestrzeń jest przede 
wszystkim społeczna (zbiorowa), dla Bergsona przede 
wszystkim indywidualna (jednostkowa). U niego to, co 
indywidualne, może prowadzić do tego, co społeczne. 
U mnie odwrotnie: to, co społeczne, warunkuje i umacnia 
to, co indywidualne. 

Podobną interpretację społecznej czasoprzestrzeni 
można znaleźć u Nicolaia Hartmanna (1953). Uważa on, 
że rzeczywistość należy opisywać w kategoriach czasu 
i przestrzeni. Jednak czas jest dla niego ważniejszy, bo 
łączy się z indywidualnością (tamże, s. 25). Wewnętrzny 
świat jednostki, świat świadomości jest nieprzestrzenny. 
Przestrzenny jest świat zewnętrzny (tamże, s. 44). 
Trwanie wynika ze stawania się. Świat nie jest skończony. 
Istnienie nie jest powiązane z wyobrażonym światem 
bezruchu, ale z byciem w stawaniu się (being of 
becoming) (tamże, s. 28). A stawanie trzeba przywiązać 
do pojedynczości i unikalności (tamże, s. 26). Tak jak 
i Bergsona czasoprzestrzeń jest pochodną tego, co 
indywidualne, a nie tego. co społeczne. 

Po przeciwnej stronie w stosunku do Bergsona 
i Hartmanna trzeba umieścić tych myślicieli, którzy 
istnienie i trwanie wiążą z byciem, a nie ze stawianiem. 
Taki pogląd dobrze wyraża następujące stanowisko Jeana 
Guittona: Natomiast myśliciele, którzy zdają sobie 
sprawę, jak nieprawdopodobną rzeczą jest osiągnięcie 
i zachowanie idealnych form ustrojowych, odwracają jak 
gdyby z konieczności sytuację i przypisują cechę 
wiecznego trwania nie momentowi osiągnięcia 
doskonałości, lecz samemu doskonaleniu się form. 
Wówczas najważniejszą rzeczywistością staje się historia 
i stawanie się. Teorię tę trudno byłoby jednak obronić, 
nawet gdyby umysł rzeczywiście ją zaakceptował; 
podważając bowiem pojęcie prawdy musiałaby ona, tak 
jak wszelki sceptycyzm, podważyć samą siebie. Stawanie 
się, które nie miałoby żadnego innego celu niż samo 



stawanie się, prawda, która unicestwiałaby się 
nieustannie przerastając samą siebie, są rzeczą nie do 
pomyślenia (1989, s. 23). Pierwszeństwo w czasie ma więc 
to, czym jesteśmy, przed tym, czym się stajemy. A tym 
samym istota czasu nie polega na następstwie zjawisk 
(tamże, s. 16). Prawdziwe istnienie jest dostępne 
człowiekowi tylko poprzez ucieczkę od stawania się 
w wieczną doczesność (tamże, s. 21). Tym samym 
społeczna (ludzka) czasoprzestrzeń stawałaby się 
jednorodna i uniwersalna, zamknięta w tym sensie, że 
wieczna i uwieczniająca. 

Zdaniem Paula Ricoeura (1992) tym, co się pojawia 
w takiej społecznej czasoprzestrzeni, jest także relacyjna 
podmiotowość i (współ)odpowiedzialność. Uważa on, że 
(…) w ten sam sposób jak mówienie, działanie 
i opowiadanie odsłania strukturę dialogiczną, tak etyczna 
oraz moralna ocena naszych działań i nas samych jako 
sprawcy czynności, zawiera w sobie godną uwagi 
współzależność między samym sobą i innym. Nie mogę 
wyrazić uznania dla samego siebie, nie przypisując 
innemu takiej samej zdolności, by cenić samego siebie 
jako osobę do czegoś zdolną (tamże, s. 42-43). Zdaniem 
Ricoeura Inny, licząc na mnie, czyni mnie 
odpowiedzialnym (comptable) za moje działania (tamże, 
s. 47). Aby podmiot stawał się uzdolniony do określenia 
samego siebie jako odpowiedzialnego za swoje myśli 
i czyny, wymagane jest bezustanne pośrednictwo 
społecznych i politycznych instytucji (tamże, s. 43-44). 

Odpowiedzialność w ujęciu Ricoeura (tamże, s. 54) to nie 
tylko gotowość naprawienia szkody spowodowanej przez 
nasze działania (taka jest definicja odpowiedzialności 
w prawie cywilnym) czy też ponoszenie karnych 
konsekwencji zbrodniczych działań (taka jest definicja 
odpowiedzialności w kodeksie karnym), lecz to przede 
wszystkim odpowiedź na wezwanie tego, co słabe. 
Przejawiająca się m.in. w gościnności, którą można 
nazwać narracyjną. Polega ona na przyjmowaniu historii 
innych ludzi do mojej własnej historii. Warto zwrócić 



uwagę, że te różne wymiary odpowiedzialności wymagają 
i dokonują się w odmiennej społecznej czasoprzestrzeni. 

Amartya Sen (2009), odnosząc się do kategorii „jakości 
życia”, podkreśla, że jej kształtowanie jest możliwe 
w określonej przestrzeni społecznej (ja bym dodał 
czasoprzestrzeni), w której zapewniony jest nie tylko 
dostęp do podstawowych dóbr, ale także rozwijane są 
pewne zdolności jednostek. Martha Nussbaum (2000) 
zalicza do nich m.in. myślenie, argumentowanie czy 
wyobraźnię.  

Przy tym ujęciu kluczowe jest pytanie o to, czy taka 
pożądana przestrzeń społeczna jest dana i zewnętrzna 
względem jednostek, czy też jest społecznie wytwarzana, 
a tym samym jest względem nich wewnętrzna. 
Zdecydowanie opowiadam się za tą drugą opcją. Jeśli 
uznamy, że zdolności, o których mówimy, są społecznie 
warunkowane i wytwarzane, to można uznać, że z jednej 
strony przynależą one do danej jednostki – ona je 
pożytkuje, ale z drugiej są zarazem jakimś zasobem 
wspólnym (commons), dobrem, z którego jednostki 
mogą i korzystają, o ile jest ono nieustannie wytwarzane. 
Ma zatem po części synchroniczną, a po części 
diachroniczną naturę.  

Sztompka (2005, s. 55, 64) podkreśla, że czas ma 
charakter społeczny, a to znaczy, że nie jest odrębną 
formą bytu, samoistniejącą substancją, ale jest 
fenomenem relacyjnym. I jako taki w naukach 
społecznym nie może być rozpatrywany tylko jako czas 
trwania i istnienia, ale przede wszystkim jako czas 
przemiany i stawania się.  

 

4. Kulturowy wymiar społecznej czasoprzestrzeni 

Ricoeur upatruje w literaturze źródło dostarczające 
trzeciosobowy wymiar naszej osobowości 
(indywidualności), możliwość spojrzenia na siebie 



i odkrycia siebie przez doświadczenie innych. Pisze o tym 
tak: Na całość literatury można wobec tego patrzeć jako 
na laboratorium eksperymentów myślowych, które za 
pośrednictwem lektury możemy zastosować wobec 
samych siebie (tamże, s 40-41). Jakże pięknie o roli 
literatury i czytania mówi także Tadeusz Sławek: (…) jeśli 
nie czytamy (…) to padamy ofiarą licznych iluzji, czyli 
stajemy się łatwym łupem manipulacji, także politycznej. 
Jesteśmy w stanie uwierzyć we wszystko, co nam zostanie 
powiedziane, a to jest bardzo niebezpieczne. Przez 
czytanie rozumiem więc umiejętność powolnego, 
niespiesznego, żmudnego wysiłku rozumienia świata, 
a nie pospiesznego przyjmowania prawd na wiarę 
(Sławek 2019, s. 54-55). Literatura nas wyciąga z tu 
i teraz. Zamknięcie w teraźniejszości czyni jednostkę 
niecierpliwą. A niecierpliwość wyklucza słuchanie innych 
i siebie (tamże, s. 54). 

Michaił Bachtin (1974) w swych fundamentalnych 
studiach literaturoznawczych przedstawił czaso-
przestrzeń (хронотоп) jako formalno-treściową 
kategorię literacką. W różnych gatunkach literackich, 
w tym szczególnie w powieści, czasoprzestrzeń dzieła 
zawsze zawiera moment wartościujący, który może być 
wyodrębniony z całości czasoprzestrzeni artystycznej 
tylko dzięki analizie abstrakcyjnej (tamże, s. 307). 
Koncepcję chronotopii Michaił Bachtin oparł 
na założeniu, że przestrzeń i czas są koniecznym 
wyobrażeniem umysłu (Kaczmarek 2014).  

Analizując rożne rodzaje antycznej powieści greckiej, 
Bachtin dochodzi do wniosku, że jakkolwiek zubożona 
i ogołocona jest ludzka tożsamość w powieści greckiej, to 
jednak zachowuje ona drogocenne ziarno ludowego 
człowieczeństwa i wiarę w niezłomną potęgę człowieka 
w jego walce z przyrodą i ze wszelkimi pozaludzkimi 
mocami (tamże, s. 288). Podsumowując swoją analizę 
antycznej powieści greckiej, Bachtin formułuje 
następującą konkluzję: Na zasadzie metamorfozy 
kształtuje się typ przedstawienia całości życia ludzkiego 
w zasadniczych jego przełomowych, kryzysowych 



momentach: w jaki sposób człowiek staje się inny. 
Pojawiają się różne i zdecydowanie odmienne obrazy tego 
samego człowieka, połączone ze sobą jako różne okresy, 
różne etapy jego drogi życiowej. Stawania się w ścisłym 
sensie tutaj nie ma, są natomiast kryzysy i przeobrażenia 
(tamże, s. 295). Ale to właśnie pozwala czytelnikowi 
samemu przeżyć doświadczenia bohaterów powieści. 
Inne czasoprzestrzenne ich przedstawienie nie miałoby 
takiej narracyjnej właściwości.  

Nie mam wątpliwości, że to samo można powiedzieć 
o sztuce, teatrze, filmie czy muzyce. To stąd czerpiemy 
inspirację dla naszych wewnętrznych przeżyć. Nie 
musimy sami doświadczyć tego wszystkiego, co jest 
często tragicznym, często radosnym doświadczeniem 
innych i w dziele artysty jest uchwycone i wyrażone, aby 
to przeżyć i się wznieść – wyrwać ze wsobności. Tak 
przeżyte doświadczenia innych stają się źródłem naszej 
rozwojowej osobowej siły (Jaśtal 2015). 

Kategoria społecznej czasoprzestrzeni jest jedną 
z kluczowych w światopoglądzie Oskara Hansena (2005). 
Hansen bada jak narzędzia oddziaływania wizualnego 
(NOW) kształtują świat widzialny (fizyczny), ale także 
jego percepcję, a tym samym świat niewidzialny – 
rzeczywistość społeczną. Dla niego: Sytuacja 
przestrzenna, stworzona przez człowieka, jest 
czasoprzestrzennym „zdaniem” wypowiedzianym 
językiem plastycznym – plastycznym wyrażeniem idei 
(tamże, s. 18). Perspektywę poznawczą Hansena dobrze 
oddaje następująca myśl, którą zaczerpnął po części od 
Winstona Churchilla: Widzenie jest istotnym zmysłem 
formującym naszą psychikę. Ważną rolę w jej 
kształtowaniu miały i mają NOW-y. My wznosimy 
budowle, a one formują nas (Winston Churchill) (tamże, 
s. 70).  

I z tego punktu widzenia Hansen dokonuje zasadniczego 
dla jego rozumowania rozróżnienia między formą 
zamkniętą (FZ) oraz formą otwartą (FO). Forma 
zamknięta to dla niego patriarchalny ład posłuszeństwa, 



wynikający z nieświadomości ujarzmionych. Dobrze 
obrazuje to katedra w Cuzco, dawnej stolicy Inków. Pisze 
o niej tak: (…) najeżona dekoracjami barokowo-
hiszpańskimi, gigantyczna elewacja katedry, wyniesiona 
ponad monumentalne schody, zdominowało miasto, 
wypaczając semantykę inkaskiej czasoprzestrzeni 
(tamże, s. 69). I dodaje jeszcze, że to dla niego przykład 
„buty z ostrogami na głowie mędrca”. Konkluduje opis 
tego zjawiska urbanistycznego następująco: Dzisiejsze 
Cuzco, dawna stolica Inków, jest jednym z bolesnych 
przykładów strat kulturowych, spowodowanych 
realizacją idei posiadania z krzyżem w dłoni (tamże). 

Hansen podkreśla, że FZ jest jak lustro narzucające 
lustrzane odbicie, które jest wykluczającą dyskusyjność 
wizualną symetrią (tamże, s. 72). A to czyni człowieka 
biernym i podporządkowanym. Uprzedmiatawia 
człowieka, stając się fundamentem modelu posiadania, 
wykluczającego współpartnerstwo przyrody i ludzi. 
W przypadku formy otwartej: Decydującym elementem 
w jej odbiorze jest autentyczny ruch odbiorcy, który 
umożliwia osobistą percepcję czasoprzestrzennej 
kompozycji (tamże, s. 64). A to oznacza, że jest ona 
fundamentem modelu poznania. 

Aby zapobiec entropii świata społecznego trzeba przyjąć, 
że musi się on nieustannie rozpadać i tworzyć. A to jest 
możliwe tylko w określonej społecznej czasoprzestrzeni, 
która jest otwarta. Hansen ujmuje to w kategorii „formy 
otwartej”. Forma zamknięta jest zachowawcza, forma 
otwarta – rozwojowa. FZ upasywnia i uprzedmiatawia 
jednostki i społeczności, FO je uaktywnia i upodmiotawia. 
Synonimem słownym formy zamkniętej jest dyktat, 
a formy otwartej rozwaga. FZ generuje czasoprzestrzeń 
dominacji, FO czasoprzestrzeń poznania (tamże, s. 43-
46). 

Forma zamknięta ogranicza poznanie, komunikowanie 
się i generowanie wiedzy. Hansen stwierdza to 
w następujący sposób Sytuowanie odbiorcy w polu 
bezpośredniego rażenia apodyktyczną formą to 



podstawowe narzędzia oddziaływania wizualnego 
dyktatur: autokratów, monoteistycznych religii, 
proletariatu, kapitału itd. (…) Przekroczenie granic 
możliwości percepcyjnych człowieka powoduje jego 
bierność – ukierunkowuje psychikę. Oddziaływanie 
formami przekraczającymi możliwości ludzkiej percepcji 
jest stosowane zarówno w ustrojach totalitarnych, jak 
i tzw. demokratycznych. Ich celem jest sterowanie 
psychiką odbiorcy (tamże, s. 13). Przeciwnie, forma 
otwarta pobudza poznawanie i generowanie wiedzy.  

Forma zamknięta jest przestrzenią „zatrzymanego 
czasu” (tamże, s. 48). Dobrym tego przykładem jest 
średniowieczne miasto, które Hansen komentuje 
następująco: Forma miasta średniowiecznego – 
„niezmiennego przedmiotu” w relacji do otoczenia – jest 
wyrazem dogmatycznej idei panowania i posiadania, 
a rozwój formy, sprzeczny z jej fundamentalną zasadą 
niezmienności, doprowadził do dzisiejszych absurdów 
ekonomicznych, kulturowych, technicznych, a w szcze-
gólności humanitarnych (tamże, s. 32). Ta przenikliwa 
myśl wskazuje, że przejście od formy zamkniętej do 
formy otwartej nie jest prostym ruchem. To złożony 
i długotrwały proces. 

Hansen jest artystą, który za pomocą sztuki chce 
świadomie kształtować społeczną czasoprzestrzeń 
mieszkańców miasta. Taką artystką jest także Cecylia 
Malik, znana zwłaszcza z akcji artystycznych 
podejmowanych w Krakowie. Dąży ona do skierowania 
uwagi mieszkańców na związek między jakością ich życia 
i zagospodarowaniem przestrzeni miasta (Niedośpiał 
i Rostkowska 2014). 

 

5. Czasoprzestrzeń systemów społecznych  

System zamknięty nie jest statyczny. Aby można go 
domykać, musi funkcjonować, czyli musi być wprawiany 
w powtarzalny ruch. Synchronia i diachronia to nie to 



samo, co statyka i dynamika. Synchronia jest też ruchem, 
ale w układzie czasoprzestrzennie zamkniętym. 
Diachronia dokonuje się w czasoprzestrzeni otwartej. 
W przypadku synchronii zmiana jest odwracalna, ruch 
nie prowadzi do innego wymiaru (warstwy) świata, nie 
wybiega poza ramy systemu, oznacza tylko zmianę stanu 
systemu, który pozostaje domknięty. W przypadku 
diachronii zmiana jest nieodwracalna, ruch wybiega poza 
dany system i prowadzi do jego zmiany. Czasoprzestrzeń 
zostaje otwarta na różne możliwości.  

W przypadku systemów kompleksowych zmiana jest 
transformacją. Nie można zarządzać takim procesem. 
Można go natomiast wyzwolić (uruchomić), pobudzać 
i kierunkować. Zarządzanie musiałoby oznaczać, że 
system może zostać zawieszony i przestawiany. A to 
w przypadku systemów kompleksowych (społeczno-
technicznych) nie jest możliwe. Nie można ich 
zatrzymać. Co najwyżej można wyłączyć jakieś jego 
składowe.  

Cechą takich systemów jest to, że w ich ramy wbudowane 
są różnego rodzaju pętle – krótkie i długie, zamknięte 
i otwarte. Ich działanie nie jest mechaniczne i nie można 
nimi automatycznie sterować. Podlegają one stopniowej 
dysfunkcjonalizacji (entropii). Występuje w nich 
kontyngencja i emergencja. Podlegają więc ewolucji. 
Systemy kompleksowe są układami dyssypatywnymi. Ich 
funkcjonowanie jest warunkowane nieustanną wymianą 
różnego rodzaju zasobów z otoczeniem, w tym także 
informacji i znaczenia. 

Synchronia i diachronia nie wyłączają się. Są w jakiejś 
mierze przekładalne. Podobnie jak występuje w systemie 
społecznym pewna przekładalność jego funkcjonalności 
i strukturalności. Istotne jest zastanowienie się, jaki 
mechanizm je spaja. 

Systemy społeczne stanowią warstwy świata 
społecznego. Każdy system ma swoje wewnętrzne 
stabilizatory. Ograniczają one jednak jego wewnętrzny 



dynamizm. Jeśli zaczynają dominować, to dynamizm 
wygasa. Dlatego funkcjonalnym rozwiązaniem jest 
możliwość skorzystania ze stabilizujących możliwości 
systemu wyższego. 

Powyższe rozważania prowadzą mnie do sformułowania 
następujących stwierdzeń o funkcjonowaniu i rozwoju 
systemów społecznych: 

1. Nie ma niezmiennych systemów społecznych, czyli 
„niezależnych od czasu”. 

2. Poza przypadkiem rozpadu i zaniku systemu 
społecznego nie ma jakiegoś jego ostatecznego, 
końcowego stanu. 

3. Finalność systemów społecznych możemy rozważać 
tylko jako stan przejściowy, stan w danym momencie 
i stan względnej równowagi. 

4. Na występowanie takiego stanu możemy patrzeć 
z  dwóch perspektyw: (i) celowości, czyli świadomych 
działań podmiotów zmierzających do uzyskania 
określonego stanu systemu oraz (ii) konieczności – 
strukturalnych uwarunkowań działania podmiotów 
społecznych. 

5. Żadnego z tych dwóch mechanizmów nie można 
wyłączyć z funkcjonowania systemów społecznych 
i wyjaśniania ich funkcjonowania. Podmioty 
społeczne (uczestnicy systemów społecznych) 
podejmują działania świadomie ukierunkowane na 
osiągnięcie określonego stanu systemu społecznego, a 
jednocześnie ich działania są strukturalnie 
warunkowane. 

6. W konsekwencji stan i rozwój systemu jest 
wypadkową konieczności i celowości. 

7. Przy czym, ponieważ systemy społeczne są systemami 
interakcyjnymi i względnie otwartymi, stąd ani 



strukturalna konieczność, ani celowość nie jest 
monotoniczna, jest wielotoniczna. 

8. Tym samym rozwój systemu społecznego nie jest ani 
przyczynowo zdeterminowany, ani celowo 
zaprogramowany – jest wypadkowy, kontyngentny, 
możliwy w ramach ograniczonej puli możliwości. 

9. Systemy społeczne, aby móc uzyskiwać kolejne stany 
względnej równowagi, muszą pozostawać względnie 
otwarte i korespondować z innymi systemami 
społecznymi, a to skazuje je na ko-ewolucję. 

10. Ko-ewolucja systemów społecznych stwarza im 
możliwość przetrwania poprzez zmianę. 

11. Ko-ewolucja jest zarazem możliwa za sprawą 
pozostawania przez systemy społeczne we wspólnej 
przestrzeni komunikacji (modalności). 

12. To zarazem powoduje, że systemy społeczne 
charakteryzuje. 

13. Systemy społeczne wymagają indywidualności 
(podmiotowości) i interakcji między nimi, są 
rozłączne, ale niepodzielne.  

14. Granice systemów społecznych nie są sztywno 
wyznaczone i jednoznacznie określone. Ich tożsamość 
jest przedmiotem interpretacji, a więc do pewnego 
stopnia jest płynna. Aby móc funkcjonować 
i odtwarzać się, systemy społeczne muszą się 
wewnętrznie domykać, określać swoje granice i stale 
odtwarzać i kreować swoją tożsamość.  

15. Choć wszystkie systemy społeczne się zmieniają, 
wykazując zdolności adaptacyjne, to jednak w prak-
tyce mamy do czynienia z fundamentalnie 
odmiennymi trybami adaptacji. Mechanizacja czy 
obiektywizacja systemu implikuje adaptację 
oscylacyjną, homeostatyczną, wokół jakiegoś punktu 



równowagi. Taki system – podlegający regulacji 
parametrycznej – wykazuje określone i silne 
zdolności adaptacyjne, ale w stosunkowo wąskim 
zakresie zmienności. W praktyce oznacza to jednak, że 
ma bardzo ograniczone zdolności rozwojowe, 
charakteryzujące się pewną powolnością, ale 
dokonujące się szeroko i implikujące jakościową 
zmianę systemu społecznego. 

16. W każdym systemie społecznym mogą zachodzić 
równolegle trzy procesy: obiektywizacji 
(uprzedmiotowienia), subiektywizacji (upodmio-
towienia) i modulacji (adaptacji). Jeśli te procesy nie 
zachodzą, to system traci zdolności rozwojowe, 
wskutek tego kostnieje i staje się 
uprzedmiotowionym, mechanicznym składnikiem 
innego systemu bądź rozpada się i ginie. 

 

 

Część II: Społeczna czasoprzestrzeń rozwoju 
miasta 

 

1. Funkcjonowanie i rozwój miasta 

Zmiany kumulatywne są przyczynowo-skutkowe, 
prowadzą do zapętlenia, da się je zobrazować w formie 
koła. Tak działa obieg zamknięty. Nie ma tu przestrzeni 
dla emergencji. Takie zmiany przebiegają w ograniczonej 
czasoprzestrzeni. Są synchroniczne i podtrzymują 
funkcjonalność systemu społecznego. Lecz mogą też 
prowadzić do narastania w nim dysfunkcji.  

Mogą one przebiegać gwałtownie. Ale czym szybciej się 
dokonują, tym bardziej domykają społeczną 
czasoprzestrzeń, czyniąc ją odporną na zmianę 
rozwojową. A to w dalszej konsekwencji prowadzi do 



dysfunkcjonalności. Miasto rozumiane wyłącznie jako 
kombinacja funkcji nie uniknie postępującej 
dysfunkcjonalizacji. Temu można zapobiec tylko wtedy, 
kiedy miasto będzie się stopniowo przeobrażać – 
rozwijać: jego różne funkcje będą koewoluować. 

Rozwój obrazuje spirala. W tym przypadku 
przyczynowo-skutkowość słabnie, a rośnie rola 
kontyngentności i emergencji. Rozwój wymaga jednak 
otwartej społecznej czasoprzestrzeni. Tu liczy się przede 
wszystkim diachronia. Dlatego rozwój implikuje 
okresową nierównowagę. 

Miejska czasoprzestrzeń łączy w sobie synchronię 
i diachronię – funkcjonalność i rozwojowość. Podczas 
gdy funkcjonalność ma zapewnić operacyjną równowagę 
i wymaga zrównoważenia, to rozwój powoduje 
nierównowagę. Nie ma zatem sensu pojęcie 
„zrównoważonego rozwoju”. Polityka rozwoju nie 
polega na zapewnianiu równowagi, ale pobudzaniu 
równoważących się sił. Rozwój jest bowiem spiralą 
nakręcaną przez przeciwsiły. Przy takim podejściu 
strategia rozwoju miasta nie jest o tym, jak przejść 
z jednego stanu do drugiego, ale o tym, jakie mechanizmy 
uruchomić, aby pożądana zmiana mogła się dokonać. 
Z tym, że te mechanizmy nie są bezosobowe. „Działają” 
w tym znaczeniu, że w miejskiej czasoprzestrzeni 
występują różni aktorzy, w tym także zdolni do jej 
przeformułowania. 

Modernistyczna koncepcja miasta zasadzała się na 
przypisaniu funkcji do przestrzeni, w tym sensie, że dane 
miejsce miało pełnić jedną funkcję. W ten sposób starano 
się zaradzić chaosowi urbanistycznemu, który 
charakteryzował miasta przemysłowe. Okazało się jednak 
szybko, że jej wdrożenie prowadzi do jeszcze większego 
chaosu i dysfunkcjonalizacji, czego skrajnym przejawem 
było niekontrolowane rozlewanie się miast i paraliż 
komunikacyjny. Modernistyczni urbaniści dostrzegali 
znaczenie miejskiej funkcjonalności, ale nie rozumieli 
miejskiego metabolizmu. Dzisiaj dużo lepiej postrzegamy 



to, że miasto, aby funkcjonować, musi się rozwijać. 
Zatem nie da się go po prostu zaprogramować. Wynika to 
m.in. z tego, że proces organizowania przestrzeni miasta 
jest nieuchronnie konfliktogenny (Harvey 2015, s. 92). 

Chcąc przyczynić się do rozwoju miasta, władze miejskie 
powinny stać się moderatorem kształtowania miejskiej 
czasoprzestrzeni. W szczególności promować tych 
aktorów miejskich, którzy są zorientowani 
na produktywne i cyrkularne wykorzystanie różnych 
miejskich zasobów, w szczególności zaś potencjału 
twórczego mieszkańców.  

To oznacza, że tacy aktorzy powinni być włączeni 
w proces formowania miejskiego imaginarium – jako 
współwyobrażonej i współformowanej koncepcji jego 
rozwoju. W konsekwencji staną się oni uczestnikami 
procesu współwytwarzania wartości miejskich. 
Respektowanie i pobudzanie twórczych aspiracji 
mieszkańców jest jednym ze sposobów kształtowania 
miejskiej czasoprzestrzeni.  

 

2. Kształtowanie przestrzeni miejskiej 

Jacek Kaczmarek (2014) proponuje następujące ujęcie 
przestrzeni miasta (zob. rysunek 2). Wyróżnione są 
w nim składowe fizyczne i społeczne, materialne 
i duchowe, cywilizacyjne i kulturowe w różnych 
powiązaniach.



Rysunek 2. Struktura przestrzeni miejskiej 

Źródło: Kaczmarek (2014, s. 89–111). 
Jego zaletą jest poglądowa czytelność, dlatego je tu 
przywołuję. Brakuje mi w nim jednak wymiaru 
temporalnego, który obrazuje dynamikę i zmianę. 

Natomiast Jean-Paul Ferrier zaproponował ideę 
topochronii, czyli wykorzystania tekstu literackiego do 
wyjaśnienia i zrozumienia przestrzeni (tamże, s. 1–2). 
Topochronię można określić także jako analizę „trwania 
miejsca” (terytorium). Przestrzeń ma bowiem tę 
właściwość, że następuje w niej akumulacja czasu. 
Przestrzeń utrwala czas. Analizując przestrzeń miasta, 
można odczytywać warstwy nakładającego się czasu. 
Mówiąc metaforycznie, czas kroczy w przestrzeni, 
a przestrzeń przemierza czas (tamże, s. 3). 

Człowiek kształtuje przestrzeń, przystosowując ją do 
własnych potrzeb, ale stanowi także jej zwierciadło, 
poprzez to, kim jest i jak się zachowuje (tamże, s. 12). 
Miasto tworzą najczęściej różnorodne przestrzenie, do 
których można zaliczyć: przestrzeń fizyczną (otoczenie 
człowieka, materialne formy zagospodarowania 
środowiska), przestrzeń egzystencji (układ 
strukturalno-funkcjonalny, stanowiący ramy życia 
codziennego i umożliwiający mieszkańcom pełnienie 



właściwych ról społecznych), przestrzeń symboliczną 
(układ zakodowanych znaczeń zapisanych w przestrzeni 
miasta, będący wyrazem pamięci zbiorowej, jak 
i indywidualnych, intymnych przeżyć jednostki) (tamże, 
s. 14). Przestrzeń pozbawiona znaczeń będzie 
przestrzenią pustą lub wydrążoną, natomiast ludzie bez 
indywidualnej geografii będą jedynie turystami w swoim 
życiu (tamże, s. 17). 

Rozróżnienie urbs i civitas oznacza, że miejska 
czasoprzestrzeń jest ujmowana jako wielowymiarowa – 
przede wszystkim jako z jednej strony fizyczna z drugiej 
społeczna. I to, jak te wymiary są ze sobą powiązane 
zasadniczo wpływa na to, jak miasto funkcjonuje i się 
rozwija. Ważna jest tu zwłaszcza dynamika przenikania 
się obu tych wymiarów: wzajemne się pobudzanie 
i dopasowywanie. Muszą one tworzyć żywą tkankę 
diachronicznej współzależności. A to oznacza, że 
w pewnych okresach to co w miejskiej czasoprzestrzeni 
miasta cywilizacyjne (materialne) i kulturowe 
(społeczne) oddala się od siebie, aby w kolejnym okresie 
się móc się zbliżać. 

W różnych paradygmatach urbanistycznych miejska 
czasoprzestrzeń jest odmiennie ujmowana i interpre-
towana. W paradygmacie technokratycznym jest to 
głównie czasoprzestrzeń miejskiej biurokracji. Dariusz 
Magier biurokratyczną czasoprzestrzeń opisuje 
następująco: (…) horyzont intelektualny jednostek jest 
odwrotnie proporcjonalny do przestrzeni zajmowanej 
przez strukturę oraz (…) czasu, jaki system potrzebuje do 
załatwienia jednej sprawy (2007, s. 6). 

 

3. Prawo do miasta 

Kształtowanie przez mieszkańców przestrzeni miejskiej 
jest podstawowym przejawem respektowania ich „prawa 
do miasta”. Myślową podstawową sformułowania 
„prawa do miasta” jest niewątpliwie rozumienie miasta 



jako złożenia urbs (miasto-mury) i civitas (miasto-
społeczność) (Izdebski 2017, s. 176). Tylko wtedy, gdy 
miasto ontologicznie ujmowane jest jako wspólnota 
mieszkańców, wyłania się jego podmiotowe odniesienie. 
Prawo do miasta przestaje być wówczas przywilejem 
nadawanym przez władze miejskie, a staje się 
praktykowanym uczestnictwem w jego rozwoju. I nie 
odnosi się tylko do jakiegoś wymiaru miejskiej 
funkcjonalności (np. komunikacji miejskiej), ale do niego 
jako takiego.  

Hubert Izdebski (2017, s. 163–164) „prawo do miasta” 
uznaje za podmiotowe prawo publiczne, które wyłoniło 
się w następstwie „rewolucji praw” (rights revolution), 
która po II wojnie światowej objęła demokratyczne 
państwa prawne. I dodaje, że prawa tego rodzaju są coraz 
częściej traktowane nie tylko jako podstawa zwykłych 
norm prawa, lecz jako samoistne części składowe 
porządku prawnego i, co więcej, jako punkt wyjścia 
rozważań doktryny i orzecznictwa (tamże, s. 165). 

Izdebski wskazuje ponadto, że przyjęciu i wdrażaniu 
„prawa do miasta” znacznie bardziej niż aktualno-
liberalny model miasta, w którym mieszkańcy są 
traktowani przede wszystkim jako konsumenci i klienci, 
sprzyja model uniwersalno-socjalny, zorientowany na 
solidarność i obywatelskość. Ten drugi model wyłania się 
w reakcji na następstwa neoliberalnej polityki miejskiej 
(tamże, s. 170). Wkomponowane w taki model „prawo do 
miasta” nabiera cech prawa podstawowego, które ma 
swoje źródła poza- i ponadustawowe (tamże, s. 174). 
Tego rodzaju prawa są następstwem aksjonormatywnego 
dyskursu i poddawane reinterpretacji – formują się 
ewolucyjnie (tamże, s. 175). 

Choć „prawo do miasta” jest kategorią prawną, to jego 
urzeczywistnienie jest bardzo mocno społecznie 
warunkowane. Tym bardziej, że jego podmiotem są 
mieszkańcy miasta jako zbiorowość. I tylko, gdy staje się 
ona rzeczywiście społecznością (civitas), to prawo się 
aktywizuje. „Prawo do miasta” aby „działało” wymaga 



określonej społecznej czasoprzestrzeni. Izdebski słusznie 
podkreśla, że zawiera ono w sobie określone roszczenie 
mieszkańców wobec władz miasta, ale to roszczenie jest 
niespełnialne bez ich aktywności. Tym samym ma ono 
w sobie także komponent „zobowiązania”. „Prawo do 
miasta” dużo bardziej odnosi się do tego, co mieszkańcy 
mogą i potrafią, niże do tego, co im wolno. Jego dźwignią 
jest miejskie imaginarium i aspiracje mieszkańców 
związane z aktywnym i twórczym – dobrym życiem.  

„Prawo do miasta” łączy uprawnienia mieszkańców z ich 
samodzielną aktywnością korzystania z nich. Bez tego 
drugiego są te uprawnienia martwe. W konsekwencji jest 
to prawo, które jest zarazem prawem zbiorowym, jak 
i indywidualnym. Przypisane zbiorowości zasadza się 
jednak na tym, że bez aktywnego korzystania z niego 
jednostek nie może korzystać z niego zbiorowość. Rola 
jednostek w tym zakresie wzmacnia się jednak, o ile ich 
aktywność jest uwspólniana. 

Izdebski stwierdza ponadto, że relatywnie nowe i dopiero 
formujące się „prawo do miasta” może pozostawać 
w kolizji z innymi, od dawna uznanymi prawami 
podstawowymi, np. prawem własności, i związanej z nim 
wolności działalności gospodarczej (tamże, s. 188). Nie da 
się tego rodzaju konfliktu praw (norm) i wartości 
będących ich podstawą rozwiązywać inaczej jak przez 
wyważenie. W tym przypadku idzie o wyważenie będące 
następstwem refleksji i dyskursu, a nie władczego 
rozstrzygnięcia. Uczestnikami takiego wyważenia muszą 
być różni aktorzy miejscy mający społeczny mandat 
mieszkańców. Mandat niewynikający z reprezentacji, ale 
z aktywności samych mieszkańców. Kiedy nie ma takiej 
aktywności, kiedy nie rodzi się civitas, nie ma też realnie 
prawa do miasta.  

Działanie prawa do miasta przejawia się przede 
wszystkim w mobilizowaniu twórczego potencjału jego 
mieszkańców, w tym ich przedsiębiorczości. Zwraca na to 
uwagę David Harvey, podkreślając, że Orientacja miast na 
przedsiębiorczość (w przeciwieństwie do znacznie 



bardziej anonimowego menedżeryzmu biurokra-
tycznego) zazębia się z poszukiwaniem tożsamości 
lokalnej i jako taka uaktywnia mechanizmy kontroli 
społecznej (2015, s. 101). 

Jednym ze sposobów wzmacniania lokalnej, miejskiej 
przedsiębiorczości może stać się wspieranie przez władze 
miasta tworzenia spółdzielczych wirtualnych platform 
usługowych (Scholz 2016). Tego rodzaju platforma 
skupiająca taksówkarzy mogłaby być przeciwwagą dla 
działalności Ubera. 

 

4. Kurczące się miasta 

Hans Schlappa i William Neill (2013) opracowali 
znakomite studium „miast kurczących się” (shrinking 
cities). Są to miasta w rozwojowej zapaści, w których 
występują równocześnie takie zjawiska jak: obniżenie 
dochodów, wzrost bezrobocia, emigracja aktywnej 
zawodowo części populacji mieszkańców, nadmiar 
budynków i gruntów wraz z infrastrukturą techniczną 
w stosunku do liczby mieszkańców. Ich łączne 
wystąpienie prowadzi do uruchomienia spirali upadku 
miasta. Autorzy twierdzą, że opisywany przez nich 
syndrom zapaści może dotyczyć nawet 40% europejskich 
miast o ludności powyżej 200 tys., które tracą swoją 
populację. Tym bardziej dotyka to mniejsze miasta 
(tamże, s. 8). 

Autorzy dowodzą, że w przypadku wystąpienia syndromu 
„kurczenie się” strategia utrzymywania status quo, 
w przekonaniu, że wrócą lepsze czasy i będzie można 
linearnie kontynuować dotychczasowy model funkcjo-
nowania i wzrostu miasta, zawodzi. Jako przykład opisują 
doświadczenie upadku Detroit.  

Fenomen kurczących się miast polega na wyczerpywaniu 
się tych zasobów i możliwości, które dotychczas 
zapewniały miastu rozwój, napędzały działanie 



rozwojowej spirali, w tym zasobów ludzkich. Nie da się 
prosto tych zasobów odtworzyć i pozyskać. Spirala 
zastoju się nakręca. Mnożą się twarde ograniczenia. 
Miasto funkcjonuje coraz gorzej. Aby zapobiec upadkowi, 
pozostaje sięgnięcie po te zasoby i możliwości, z których 
miasto i jego mieszkańcy korzystali mniej lub 
marginalnie, i uruchomienie ich. Oznacza to głęboką 
zmianę strukturalną. Taka zmiana wiąże się 
z wyznaczeniem nowej trajektorii i wykreowaniem nowej 
spirali rozwoju. 

Wyjście z zapaści musi polegać na całościowym 
przemyśleniu rozwojowej koncepcji miasta, 
a w szczególności jego planowania przestrzennego. 
Istotą nowego podejścia staje się wtedy uruchomienie 
procesu społecznej zmiany, która ma prowadzić do 
regeneracji endogenicznego potencjału miasta, a więc 
włączyć mieszkańców w wypracowanie i wdrożenie 
nowego modelu rozwoju. Proces ten powinien być 
wspomagany przez władze regionalne i krajowe, ale jego 
ośrodkiem muszą być aktorzy lokalni. Sednem takiego 
działania nie jest obrona tego, co dotychczas 
dominowało, w nadziei, że zatrzyma to upadek, ale 
uruchomienie nowych sił rozwojowych na podstawie 
realistycznej oceny tego, czym miasto faktycznie 
dysponuje, i jakie działania mogą pobudzić aktywność 
mieszkańców i obywatelskie zaangażowanie. 

W proponowanym podejściu kluczowe jest zrozumienie, 
że funkcjonowanie miast zawsze wywołuje kumulujące 
się następstwa, że nieuchronnie uruchamia działanie 
społeczno-gospodarczej spirali. Nawet wtedy, gdy nie 
występują zewnętrzne szoki. Działanie takiej spirali 
w przypadku ich wystąpienia się nasila. Działanie 
miejskiej społeczno-gospodarczej spirali oznacza, 
że niektóre jej składowe rosną i wzmacniają się, ale inne 
kurczą się i słabną. Nigdy nie występuje tu równowaga. 
Czasami wzrost niektórych składowych tak przyspiesza, 
że zaczyna dominować nad innymi, doprowadzając 
do poważnego naruszenie równowagi rozwojowej. 
W takiej sytuacji wystąpienie zewnętrznego szoku 



zmienia wektor działania spirali z rozwojowego 
na prowadzący do zapaści (błędne koło). 

Działanie spirali zapaści powoduje, że trwale zmienia się 
struktura potencjału miasta. Między innymi 
dramatycznie zmienia się jego struktura demograficzna. 
Ubywa ludność aktywna zawodowa. Wzrasta udział 
populacji emerytów, także dzieci i młodzieży. 
W rezultacie zaczyna brakować osób, które wykonywały 
szereg usług publicznych na rzecz seniorów i juniorów. 
Ich istotne potrzeby nie mogą zostać zaspokojone, 
również dlatego, że miasto nie może finansować tych 
usług na dotychczasowym poziomie. W tej sytuacji 
jedynym rozwiązanie staje się dostosowanie skali 
i poziomu usług do nowych możliwości oraz 
zastosowanie w możliwie szerokiej skali 
współwytwarzania.  

Przykładem może być włączanie rodziców w publiczną 
opiekę nad dziećmi, gdy brakuje dla nich opiekunów. To 
przykład innowacji społecznej. I różnych takich 
innowacji trzeba jak najwięcej, aby regeneracja 
potencjału miasta była możliwa. Autorzy omawianego 
studium pokazują ich wiele w odniesieniu do szeregu 
„kurczących się” miast. Polegają one zasadniczo 
na innym niż dotychczas dominującym sposobie użycia 
i wykorzystania różnych zasobów i składników 
potencjału miasta i jego mieszkańców, w tym budynków, 
gruntów i infrastruktury. 

Nie mogą być to jednak pojedyncze i punktowe działania. 
Samo wyłączanie różnych zbędnych obiektów 
z użytkowania i zawieszanie wybranych rodzajów 
działalności nie pomoże. Obniża to koszty, ale ich nie 
eliminuje. Doraźne antykryzysowe posunięcia mogą 
jedynie przejściowo łagodzić problem, ale nie stanowią 
rozwiązania. Potrzebne jest spojrzenie całościowe 
i działanie odnoszące się do wszystkich 
zainteresowanych. Nową energię rozwojową można 
wyzwolić tylko wtedy, gdy uda się skojarzyć i powiązać 



zasoby pozostające w dyspozycji różnych aktorów 
i włączyć je do rozwojowego obiegu.  

O samym obiegu gospodarczym trzeba też pomyśleć 
inaczej. Nie można w sytuacji wystąpienia spirali zapaści 
polegać wyłącznie na mechanizmie i obiegu rynkowym. 
Jeśli rynek nie zapobiegł zapaści miasta, to tym bardziej 
go z niej nie wyciągnie. Ostateczny upadek Detroit 
poprzedziły próby jego rynkowego ożywienia. Prywatny 
kapitał był tam zorientowany tylko na eksploatację tych 
dostępnych zasobów, w tym gruntów, które przynosiłyby 
szybkie i lukratywne korzyści (tamże, s. 15). A to tylko 
pogłębiło kryzys.  

Dlatego autorzy omawianego studium proponują 
analityczne i planistyczne rozróżnienie trzech obszarów 
w przestrzeni kurczącego się miasta (tamże, s. 33-34): 

1. Typu A – miejsca o samorozwojowym potencjale, 
które mogą być udostępnione na rynkowych 
zasadach i przyciągną kapitał prywatny. 

2. Typu B – miejsca o potencjale rozwojowym, które 
znajdują się w ekonomicznie granicznej strefie; 
gdzieś między zyskiem i stratą. W ich przypadku 
właściwym rozwiązaniem jest partnerstwo 
publiczno-prywatne. 

3. Typu C – miejsca, które nie wygenerują dochodu, ale 
wymagają jednak publicznej interwencji jako 
składnik całościowego planu miejskiej regeneracji 
potencjału. 

Funkcjonalne strefowanie przestrzeni miasta nie może 
zostać podporządkowane modernistycznej koncepcji 
urbanistycznej, zgodnie z którą zorganizowanie 
przestrzeni miasta ma polegać na realizacji masterplanu 
– wizji miasta idealnej funkcjonalnej równowagi. Tak 
urządzone i zorganizowane miasto traci zdolności 
dostosowawczo-rozwojowe (Skrzypczyński 2017, s. 29). 
Tej koncepcji przeciwstawiało się wielu cenionych 



autorów prac urbanistycznych, m.in. Sennett (2006). 
Proponuje on, aby przestrzeń miasta kształtować jako 
otwartą, czemu przysłużyć się mogą następujące 
założenia/działania (za: Skrzypczyński 2017, s. 29-30):  

 projektowanie barier przestrzennych jako 
przepuszczalnych (porowatych), umożliwiających 
ich swobodne przekraczanie; 

 budowanie struktur miasta od początku 
niedokończonych, pozostawiających użytkownikom 
możliwość ich modyfikacji i uzupełniania; 

 ukierunkowanie rozwoju miejskich struktur w taki 
sposób, by pozostawić maksymalnie wiele 
możliwości ich rozwoju na każdym etapie; 

 zapewnienie miastu demokratycznych przestrzeni 
publicznych, które dzięki swojej otwartości zachęcają 
nieznających się wzajemnie mieszkańców z różnych 
klas i grup społecznych do partycypacji w życiu 
publicznym miasta. 

Powyższa typologia terenów i wynikające z niej podejście 
do planowania przestrzennego nie powinno prowadzić do 
rzeczywistej segregacji przestrzennej miasta i jej 
rozdzielenia na obszary do zagospodarowania oraz 
pozostawione degradacji. Posługując się określeniem 
zaproponowanym Johna Tunbridge’a (2018, s. 27), 
można wytworzoną w ten sposób sytuację nazwać 
„skłóconą różnorodnością”. Każda społeczność miejska 
powinna uznać przejęte przez siebie dziedzictwo 
przestrzenne za swoje i odpowiednio do swoich potrzeb 
i możliwości je zagospodarować. Cała miejska przestrzeń 
powinna być przez aktualną społeczność mieszkańców 
oswojona i uwspólniona w specyficzny dla niej sposób. 
W rezultacie stanie się jej „polisą ubezpieczeniową” 
(tamże, s. 33). Z tym, że ten specyficzny sposób powinien 
wynikać z uzgodnionej i przyjętej strategii miasta. To ona 
stanowi podstawę uzgodnienia, które tereny stanowią 
„rozwojowy rdzeń” miasta, które wypełniają funkcje 



wspomagające, a które podlegają zachowawczej dbałości. 
Pamiętając, że tereny zaniedbane i opuszczone podlegają 
postępującej materialnej i społecznej degradacji 
(Montgomery 2015, s. 187). 

Na zasadzie analogii można tu przywołać system 
zagospodarowania wód opadowych w zlewniach 
miejskich. Anna Januchta-Szostak (2019) podkreśla, że 
tworzą go rozwiązania o różnym zakresie, formach 
i skali: od projektów punktowych, obejmujących poje-
dyncze obiekty, miejsca publiczne lub małe osiedla, 
poprzez rozwiązania średnioskalowe dla dzielnic lub 
rejonów miast, aż po projekty ogólnomiejskie, 
uwzględniające systemy zieleni i układy hydrograficzne 
w strukturze zagospodarowania przestrzennego całych 
miast. Aby taki system sprawnie działał, wszystkie jego 
składowe muszą zostać w odpowiedni sposób sprzężone. 
Bez tego miasto będzie okresowo narażone np. 
na powodzie nawalne i duże zniszczenia. 

Rysunek 3. System zagospodarowania wód opadowych 
w zlewniach miejskich 

Źródło: Januchta-Szostak (2019, s. 131). 



Henk Ovink i Jelte Boeijenga (2018, s. 13) celnie 
konstatują: nasze miasta, są miastami wodnymi (water 
cities), nasza demokracja jest „demokracją wodną”, 
mając na uwadze swój kraj – Niderlandy. Myślę, że coraz 
bardziej można odnieść to do całego globu. W obliczu 
zmian klimatu i pogłębiania się dramatycznych ich 
konsekwencji globalna perspektywa rozumienia 
wyzwania, jakim jest gospodarowanie wodą 
i konieczność podejmowania działań w skali globalnej 
jest oczywista. Cytowani autorzy podkreślają, 
że jednocześnie musi się zmienić podejście do problemu 
wody – z reaktywnego na prospektywne (from response 
to preparedness). To pociąga za sobą transformację 
myślenia o wodzie w mieście i sposobu zorganizowania 
miasta jako złożonego systemu wodnego. Tylko w ten 
sposób można dokonać długofalowej adaptacji miasta do 
zmian klimatu, których cofnąć się nie da. 

Wodno-klimatyczna odporność miasta nie może polegać 
na z góry zdefiniowanym i władczo (monocentrycznie) 
skoordynowanym systemie zabezpieczeń i zdolności 
reagowania w stanach nadzwyczajnych (emergency). 
Musi także obejmować wielostronne działania 
prowadzące do stopniowego, ale zdecydowanego – 
częściowo zaprojektowanego, częściowo sponta-
nicznego, oddolnego – przestawienia miasta 
na odpowiedni dla niego model miasta wodnego. W takim 
modelu muszą się pojawić i być w odpowiedni sposób 
aktywowane sprzężenia między gospodarstwem 
domowym, budynkiem, ulicą i miastem, między 
wybrzeżem (waterfront) i jego otoczeniem. Te sprzężenia 
wynikać mają z ich odpowiedniego przestrzennego 
i temporalnego zaprojektowania. Uwzględniającego to, 
że w ich działanie muszą zostać włączeni różni aktorzy 
i różne systemy techniczne. Miasto wodne to specyficzny 
wymiar społecznej czasoprzestrzeni.  

Formuje ją nie tylko technika, cywilizacja, ale także 
kultura. I w tym sensie Ovink i Boeijenga mówią 
o „demokracji wodnej”. Model „miasta wodnego” 
wymaga świadomych, aktywnych, odpowiedzialnych 



i zaangażowanych mieszkańców-obywateli. Takich, 
którzy w odniesieniu do swojego miasta przyjmą za swoje 
przesłanie prezydenta Baracka Obamy o tym, że jesteśmy 
pierwszą generacją, która odczuwa konsekwencje zmian 
klimatu i zarazem ostatnią, która może je powstrzymać 
(tamże, s. 14). 

Jednym z ważnych sposobów zmiany działania wektora 
spirali – z zastojowego na rozwojowy – jest zachęcanie 
i przygotowywanie mieszkańców do wykorzystywania 
i odkrywania alternatywnych źródeł energii oraz 
wprowadzania rozwiązań, które służą jej oszczędnemu 
wykorzystywaniu. Takie działania mogą przyczynić się 
do stworzenia miejskiego rozproszonego systemu 
energetycznego. Pomóc może w tym wykorzystanie 
miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego jako 
składowej takiego systemu energetycznego. 

Podstawowym problemem jest jednak wyzwolenie 
energii społecznej skojarzonej z różnym formami 
zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Jedną z wielu 
możliwości mogą stanowić tereny zielone. Charles 
Montgomery (2015, s. 173) przywołuje w tym kontekście 
opinię Gila Peñalosy, że miastom potrzebna jest zieleń 
w rozmiarach S, M, L i XL. Nawet wspólny ogródek może 
stać się więc mechanizmem wyzwalającym społeczną 
energię, zwłaszcza gdy jego funkcje uda się poszerzyć, np. 
jako formę małej retencji (tamże, s. 176).  

Doświadczenie wielu miast potwierdza, że odwrócenie 
wektora spirali zapaści i przekształcenie jej w spiralę 
rozwoju (regeneracja rozwojowa) nie powiedzie się przy 
użyciu tradycyjnych instrumentów finansowych 
i planistycznych. A zwłaszcza nie może polegać na prostej 
redukcji zakresu usług publicznych i obniżeniu ich 
jakości w oczekiwaniu na poprawę koniunktury. Samo 
działanie sił rynkowej koniunktury nie wystarczy. Co nie 
znaczy, że cykl koniunkturalny można lekceważyć. Także 
w przypadku miasta, a nie tylko w skali gospodarki 
krajowej (makroekonomicznej) podejmowanie działań 
antycyklicznych i unikanie procyklicznych jest 



uzasadnione i możliwe. W cytowanym studium 
przedstawiony został przypadek antycyklicznego 
zarządzania przestrzennego w Nord-Pas de Calais. Z tym 
że w przypadku miejskich gruntów cykl koniunkturalny 
może trwać nawet 30 lat (tamże, s. 35). A to oznacza, że 
wyspecjalizowane agencje miejskie chcące prowadzić 
taką koniunkturalną politykę w tym zakresie muszą 
dysponować szczególnymi uprawnieniami i kompe-
tencjami. 

Działania spirali społeczno-gospodarczej nie można 
zrównywać ze zmiennością koniunktury. Tu nie chodzi 
o powtarzalną cykliczność i oscylację, ale o zachodzenie 
nieodwracalnych zmian w przestrzeni, strukturze 
gospodarczej i społecznej oraz w społecznym myśleniu. 
To nie jest ruch wahadłowy, a głęboka zmiana, której nie 
można po prostu powstrzymać czy odwrócić. Pozostaje 
odkrycie nowej trajektorii rozwoju miasta, poprzez 
zredefiniowanie jego rozwojowej idei. A to wymaga 
nowego społecznego imaginarium jego mieszkańców. 
A jednocześnie w nowy proces rozwojowy muszą zostać 
wkomponowane krytyczna refleksja, uczenie się, 
generowanie wiedzy i formowanie potrzebnych 
kompetencji. Inaczej nie uda się przezwyciężyć poczucia 
bezradności i beznadziei wywołanego zapaścią miasta. 

Ułomność spojrzenia na miasto przez pryzmat wzrostu 
gospodarczego dobrze obrazuje poniższy wykres. 



Wykres 1. Korelacja między czynszami a bezdomnością 

1 Realny PKB za 1 stycznia każdego roku, mierzony w dolarach z 2009 r., 
niedostosowane sezonowo. 

Źródło: Stringfellow, Wagle, Weam (2018, s. 14). 

Wykres pokazuje, że w konkretnych analizowanych 
przypadkach wysoki wzrost gospodarczy wiąże się ze 
wzrostem bezdomności, w następstwie podniesienia 
rynkowych czynszów (fair-market rent, FMR), 
napędzanego napływem dużej liczby dobrze 
wynagradzanych pracowników o kompetencjach 
cyfrowych.  

To pokazuje fałszywość „teorii skapywania” (trickle-
down theory) i rozpowszechnianego przez wielu 
ekonomistów poglądu o tym, że wzrost gospodarczy 
przysparza korzyści wszystkim, choć w nierównym 
stopniu (trickle-down economics). A w konkretnym 
przypadku przedstawiony wynik analizy powinien 
skłaniać decydentów do zastanowienia się, jak 
rzeczywiście wygląda ekonomiczna dostępność 
mieszkań na ich terenie i co mogą zrobić w tym zakresie 
(affordable housing). I jeśli problem w danym mieście 



jest poważny i narasta, kwestia mieszkaniowa zapewne 
powinna stać się fragmentem strategii jego rozwoju 
i składową miejskiego imaginarium. 

Otwieranie społecznej czasoprzestrzeni miasta nie 
zapewnia automatycznie rozwojowej siły. Może także 
osłabiać, jeśli takie otwarcie prowadzi do jednostronnej 
eksploatacji i drenażu zasobów. Przykładem tego może 
być zjawisko nadmiernego obciążenia miasta ruchem 
turystycznym (overtourism). Zewnętrzne otwieranie 
społecznej czasoprzestrzeni uruchamia spiralę. Jeśli 
jednak prowadzi do zależności (niekorzystnej 
współzależności) to spirala ciągnie w dół, prowadzi do 
zastoju i upadku. Dopiero kiedy współzależność jest 
obustronna staje się korzystna, spirala staje się 
rozwojowa, ciągnie w górę. Zagrożenie jest tym 
silniejsze, czym bardziej otwieranie miejskiej przestrzeni 
odnosi się do jednego określonego rodzaju zasobu, np. 
zasobów wykwalifikowanej pracy, z pominięciem innych 
składowych miejskiego potencjału. 

Jednostronne otwieranie czasoprzestrzeni może 
prowadzić do jej zdominowania przez silnych 
ekonomicznie graczy, takich jak platformy cyfrowe 
zajmujące się pośrednictwem handlowym. Sukces 
ekonomiczny, jakim jest znaczący wzrost obrotów e-
handlu, prowadzi do zaostrzenie problemu 
niewydolności komunikacyjnej w miastach (co obrazuje 
poniższy wykres). A tym samym pogorszenia jakości 
życia mieszkańców. I w tym konkretnym przypadku PKB 
niewątpliwie wzrósł, ale jakość życia się obniżyła. Wynika 
z tego refleksja dotycząca zarówno tego, jak należy badać 
zjawiska związane z gospodarką cyfrową, jak i tego, co 
powinno być dla badacza aksjonormatywnym 
odniesieniem. Tym bardziej, że kwestia przeciążenia 
komunikacyjnego stała się powszechnie składową 
miejskiego imaginarium i nie ma możliwości dalszego 
lekceważenia jej przez władze miejskie. Muszą zatem one 
zastanowić się, jak godzić postępującą cyfryzację 
z warunkami życia mieszkańców. 



Wykres 2. Wzrost dochodów w e-handlu i zatłoczenie 
miast 

 

1 Skorygowane o inflację. 

2 Szacunki; szacunkowe zatłoczenie miast zakłada w 2014 r. udział 

kosztów zatłoczenia między ciężarówkami i innymi pojazdami nie 

będzie się zmieniał. 

Źródło: Bouton, Hannon, Knupfer (2018, s. 15). 

O roli ekonomicznego (społecznego) imaginarium 
interesująco wypowiada się Beckert (2011). Uważa, że 
skoro decyzje ekonomiczne są kontekstowe, to są z reguły 
obarczone fundamentalną niepewnością. I w tym sensie 
są zakorzenione w „fikcji”, która jest wyobrażeniem 
przyszłego przebiegu zjawisk ekonomicznych. 
Wyobrażenia aktorów ekonomicznych nie wynikają tylko 
z empirii, ale odzwierciedlają narracyjne zrozumienie 
ekonomicznych teorii i ekonomicznego dyskursu. 
Beckert używa określenia fictionality dla ukazania 
mentalno-przyszłościowej orientacji aktorów 
ekonomicznych. Ich narracyjne wyobrażenia są często 
kontrfaktyczne, ale przez to kreatywne. W ten sposób 
ekonomiczna fikcyjność ciągnie ekonomiczną 
rzeczywistość. To, co wyobrażone, staje się realne. 

 



Ekonomiczne imaginarium kreuje czasoprzestrzeń, 
w której możliwe są inne niż rutynowe działania. 
Przyjmując koncept „imaginarium ekonomicznego”, 
uznajemy tym samym, że gospodarowanie 
(ekonomizacja) jest dyskursywna. 

Dóbr wspólnych (commons) nie należy traktować jako 
dóbr materialnych, jako obiektów. Istnieją, jeśli są 
współwytwarzane (commoning). Aby były 
współwytwarzane, muszą stać się składową społecznego 
imaginarium. Społeczność, aby je wytwarzać, musi być 
wyobrażoną wspólnotą. Musi istnieć jako wspólnota losu. 
Jeśli społeczna czasoprzestrzeń jest indywidualizowana 
– prywatyzowana i zawłaszczana, taka wspólnota 
zanika, a wraz z tym zdolność wytwarzania dóbr 
wspólnych. Przy czym nie ma czegoś takiego jak 
całkowicie nowe imaginarium. Zawsze jest ono formą 
przekształcenia obecnego. A takie przekształcenie (re-
imagining) polega na otwarciu społecznej 
czasoprzestrzeni, poprzez wprowadzenie do niej innych 
od dominujących dotąd perspektyw poznawczych i idei. 

Poszukując możliwości zmiany modelu gospodarki 
rynkowej z transakcyjnego na bardziej relacyjny, trzeba 
uruchomić energię społeczną tkwiącą w uwspólnianiu 
zasobów i wytwarzaniu dóbr wspólnych. To generalnie 
byłaby ważna siła w transformacji współczesnego 
modelu gospodarowania. Szereg rozwiązań w tym 
zakresie został przedstawiony przez Commons Strategies 
Group (Bollier 2016). Jedną z nich mogą być społeczne 
centra usług wspólnych, np. międzygeneracyjnych usług 
opiekuńczych, czasami działające w formie „banków 
czasu”. 

Trudny proces transformacyjny ma uruchomić nowe siły 
rozwojowe miasta, w tym w szczególności zaktywizować 
różne zasoby pozostające do dyspozycji mieszkańców. 
A to, co miasto powinno oferować, temu ma głównie 
służyć. Miasto może oferować mniej, ale to, co oferuje, 
musi być odpowiedniej jakości. Inaczej nie da się 
zatrzymać depopulacji. Konieczna jest przy tym 



wielopokoleniowa perspektywa i solidarność, a także 
troska o warunki i jakość życia każdego pokolenia (tamże, 
s. 25). Schlappa i Neill omawiają w swoim opracowaniu 
przykłady wdrożenia tak pomyślanych strategii, 
rekomendowanych m.in. przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) jako Age Friendly Strategy (tamże, s. 37). 
Jednym z ciekawych rozwiązań jest tworzenie 
uniwersyteckich wielogeneracyjnych kampusów 
(Campus of Generations), jak np. w Poczdamie. Zasadą 
działania kampusu jest tworzenie grup zadaniowych, 
w których współpracują studenci z różnych generacji, 
a ich zadaniem jest zrealizowanie innowacyjnego 
projektu, w którym partnerem jest lokalne przed-
siębiorstwo (tamże, s. 39). 

W przeciwieństwie do priorytetu neoliberalnej rewolucji 
państwo powinno aktywnie wspierać uwspólnianie a nie 
prywatyzowanie. To między innymi musi oznaczać 
przekształcanie dóbr publicznych w dobra wspólne 
poprzez wprowadzanie różnych form ich 
współwytwarzania, co w szczególności odnosi się do 
lokalnych usług publicznych. Warunkiem jest jednak 
faktyczne funkcjonowanie samorządu terytorialnego 
jako emanacji wspólnoty mieszkańców, a nie tylko 
państwa. 

Nie wystarczy, aby państwo legalnie dopuszczało 
i uznawało różne formy uwspólniania zasobów 
i wytwarzania dóbr wspólnych (Law for the Commons) 
(tamże). Powinno aktywnie je wspierać i umożliwiać, 
zgodnie z ustrojową zasadą pomocniczości 
(subsydiarności). Przeciwieństwem pomocniczości jest 
dyryżyzm (zawieszanie złożoności). 

Państwo (władza publiczna) nie ma dostrzegać 
w obywatelach tylko pasywnych petentów i klientów, ale 
także aktywnych współwytwórców dóbr wspólnych, 
korzystających z „prawa do jakości życia i rozwoju” 
(Hausner, Izdebski 2019). Uznanie, respektowanie 
i tworzenie warunków do praktycznej realizacji tego 
prawa ma prowadzić do faktycznego powiązania 



uniwersalnych praw człowieka z konkretnym 
mechanizmem wytwarzania dóbr wspólnych. Rolą 
państwa jest takie upodmiotowienie obywateli, aby mogli 
rozwijać swoje zdolności generatywno-tranformacyjne, 
czyli te, które są składową dziedzictwa społeczności, 
w której żyją (Bollier 2016, s. 28-30). Dzięki temu mogą 
i potrafią formować relacje i struktury umożliwiające re-
generację potencjału swojej społeczności i wyzwalać 
rozwojową spiralę. 

Kurczenie się oznacza, że te składowe, które dotychczas 
napędzały rozwojową spiralę, nikną. I nie da się tego 
powstrzymać. Pozostaje to dostrzec i uznać, 
że jednocześnie powstaje przestrzeń dla uruchomienie 
innych zasobów i czynników. Problemem jest jednak ich 
właściwe skonfigurowanie i sprzężenie. I na tym polega 
regeneracja potencjału miasta. Skoro przeszłości nie 
można utrzymać, trzeba wytyczyć nową przyszłość. 
Pozytywne rezultaty nie ukażą się szybko, ale inaczej nie 
ukażą się nigdy. Miasto pozostanie w beznadziejnej 
zapaści. To oznacza, że miasto nie może być traktowane 
jedynie jako wielofunkcyjna struktura (organizacja), aby 
móc się przeobrazić, musi być także otwartą społeczną 
czasoprzestrzenią, którą animuje społeczne 
imaginarium jego mieszkańców. I to jest klucz do 
wytworzenia nowocześnie rozumianej odporności, która 
nie może polegać tylko na rezerwach i zabezpieczeniach, 
ale powinna polegać także na zdolności do przeobrażenia 
się, wejścia na nową trajektorię rozwoju.  

Społeczna czasoprzestrzeń miasta jest kształtowana 
także przez indywidualne wyobrażenia i opowieści. 
Znamienne są w tym względzie szczególnie prace 
wybitnych artystów. Dobrym przykładem może być 
wpływ Listy Schindlera książki Toma Keneally’ego i filmu 
Stevena Spielberga na czasoprzestrzeń Krakowa, zaś 
szczególnie na ożywienia Zabłocia. Innym przykładem 
jest oddziaływanie książek Jamesa Joyce’a na Dublin. 
Dokonywana przez nich subiektywizacja 
czasoprzestrzeni miasta w tych przypadkach się 
obiektywizuje poprzez zbiorową subiektywizację ich 



artystycznych wizji. Tego rodzaju subiektywizacja 
czasoprzestrzeni nie prowadzi do jej fragmentaryzacji 
lecz uspójnienia (por. Kisiel 2019, s. 62). 

Z drugiej strony przestrzeń miasta nie może zostać 
poddana fantazjom architektów i urbanistów, 
ignorujących potrzeby i potencjał mieszkańców. Bardzo 
ważne są rozważania na ten temat holenderskiego 
architekta Koolhaasa (2017). Uważa on, że współczesne 
miasta tracą swoją miejskość, stając się policentrycznymi 
metropoliami. Twierdzi, że urbanistyka pozostaje 
przywiązana do swoich fantazji, swojej ideologii, swoich 
pretensji i złudzeń na temat zaangażowania i kontroli, 
a przez to niezdolna do tworzenia nowych, skromnych, 
fragmentarycznych interwencji, strategicznych 
przesunięć, inspirowania kompromisowych postaw, 
które mogłyby wywrzeć wpływ, przekierować wysiłki 
(tamże, s. 60, za: Dymnicka 2019, s. 72). W konsekwencji 
miasta przerasta stopniowo „śmieciowa przestrzeń” – 
parki tematyczne, kasyna, centra handlowe itp. – 
ukierunkowana na spełnianie potrzeb konsumpcyjnych 
i doraźnych doznań. Zaczyna w niej dominować ilość 
i przypadkowość, teraz i gdziekolwiek. 

Groźne jest bezkrytyczne przyjmowania dziedzictwa, jak 
i jego hurtowe odtrącenie. Krzysztof Bierwaczonek 
i Tomasz Nawrocki (2019, s. 118) celnie określili to jako 
kulturową lobotomię, odnosząc to konkretnie do 
rugowania niemieckiej historii Gliwic, co jest przejawem 
zamykania społecznej czasoprzestrzeni, jej zastojowości.  



5. Gospodarka okrężna 

Koncept gospodarki okrężnej trzeba zasadniczo odnosić 
nie do kwestii ponownego użycia surowców i materiałów, 
ale do szerzej rozumianego procesu wytwarzania 
wartości. Idzie tu o to, aby w działalności gospodarczej 
minimalizować niszczenie a maksymalizować 
wytwarzanie wartości, w tym wartości ekonomicznych, 
choć nie tylko. 

Obieg zamknięty choć wpisywany w plan koła jest na swój 
sposób linearny w tym sensie, że działa na zasadzie 
łańcucha, w którym pojedyncze ogniwo ma swoje 
utrwalone i niezmienne powiązania. Rozwój natomiast 
jest okrężny, ma naturę spiralną. Obieg zamknięty 
faktycznie wyłącza rozwój.  

Jednym z instrumentów, którymi władze miejskie 
powinny się inteligentnie posługiwać, jest zamówienie 
publiczne. Niestety wiedza o nim i zdolność posługiwania 
się nim są bardzo ograniczone. W Polsce jest to 
szczególnie mocno odczuwalne. Dopiero zaczynamy 
dyskusję o nowoczesnym i rozwojowym podejściu do 
tego instrumentu. Między innym na temat wykorzystania 
go w kontekście miejskiej gospodarki cyrkularnej. 
Mieszają się tu jednak różne odniesienia do zamówienia 
publicznego, w rodzaju zamówień zielonych, 
inteligentnych, związanych z klauzulami społecznymi 
i ekonomią społeczną. Dlatego konieczne jest 
konceptualne uporządkowanie tej wciąż pogmatwanej 
problematyki.  

Jednym ze sposobów jest rozróżnienie kilku 
podstawowych poziomów celu, który chce się osiągnąć, 
sięgając po zamówienie publiczne. Doświadczenie 
niektórych europejskich miast potwierdza przydatność 
wyróżnienia trzech poziomów: (i) systemu, (ii) dostawcy 
oraz (iii) produktu. To wskazuje, że miasto powinno mieć 
opracowaną i wdrożoną politykę zakupową, dzięki której 
cele tych różnych poziomów mogą zostać powiązane. 
Jeśli ogólnym kryterium rozstrzygania konkursu ofert na 



realizację zamówienia publicznego jest kategoria „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie”, to natychmiast rodzi 
się pytanie, do czego ma być ono odniesione: czy tylko do 
konkretnej usługi (produktu) czy też do szerzej 
definiowanych korzyści. I właśnie polityka zakupowa, 
jako dyrektywa obowiązująca poszczególnych 
zamawiających, powinna to określać. Tak, aby ograniczać 
negatywne oddziaływania a pobudzać pozytywne. Nie 
wolno zamówień publicznych odnosić tylko do bieżących 
potrzeb. Miasto jest tak rynkowo znaczącym nabywcą 
dóbr i usług, że ogłaszane w jego imieniu zamówienia 
publiczne muszą być także odniesione do koncepcji jego 
rozwoju. Idzie o to, aby przynajmniej przez miejskie 
zakupy nie obniżać potencjału rozwoju miasta, a najlepiej 
go odczuwalnie podnosić. Dobrze oddaje to lansowane 
przez Komisję Europejską hasło dobre zamówienie 
publiczne, służy podtrzymywalności (good procurement 
is sustainable procurement). 

Tabela 1. Modele zamówień wspomagających zamknięcie 
obiegu w gospodarce 

 

Źródło: Izdebski (2018). 

 



6. Koncepcja „solidarności terytorialnej” 

Funkcjonowania i rozwoju miasta nie można oderwać od 
jego terytorialnego otoczenia. Jeśli miasto rozwija się 
jego kosztem, to rozwój tego miasta prędzej czy później 
zostanie wstrzymany. Tak w przypadku relacji miasto – 
wieś, jak i metropolia – region.  

Wiele miast czerpie swoją siłę z drenowania zasobów 
z otoczenia terytorialnego. Tak między innymi rozwijały 
się miasta przemysłowe. Wiele z nich w końcu upadło, 
kiedy już nie było z czego czerpać, lub wtedy, kiedy nie 
były w stanie uzyskać w swoim otoczeniu innych 
zasobów, w sytuacji szokowej zmiany po stronie popytu 
na ich produkty i usługi.  

Różne historyczne doświadczenia przyczyniły się do 
wypracowania konceptu „solidarności terytorialnej”, 
odnoszącej się do relacji miasta i jej otoczenia, 
rozumianych w taki sposób, że polegają one 
na świadomie rozwijanym partnerstwie i podziale pracy, 
ukierunkowanym na wzmacnianie potencjału 
rozwojowego obu stron tej relacji. Ten koncept jest 
szerszą wersją opracowanego przez Davida Harveya 
(1992) konceptu „sprawiedliwości przestrzennej”, która 
stanowi podstawę przestrzennej harmonii miasta 
(Izdebski 2017, s. 187).  

Jednym z konkretnych przejawów takiego podejścia jest 
gospodarowanie wodą, w którym uczestniczy szereg 
terytorialnie bliskich jednostek osadniczych. Miasta, 
które uznały, że mogą być w tym zakresie w pełni 
samowystarczalne, ponoszą znaczne straty z powodu 
okresowego występowania nadmiaru lub niedoboru 
wody. Ten przykład pokazuje, że myślenie w kategoriach 
rozwojowej okrężności powoduje, że podział na miasto 
i otoczenie traci swoją wyrazistość i zasadność. Miasto, 
próbując być w zakresie gospodarowania wodą 
samowystarczalne, musi ją gromadzić w nadmiarowej 
ilości, a to, nawet jeśli byłoby technicznie możliwe, 



stałoby się na tyle kosztowne, że hamowałoby jego 
rozwój. 

Holger Magel (2017, s. 68) przedstawił następujący model 
„sprawiedliwości terytorialnej”. 

 

Rysunek 4. Czterowymiarowy model sprawiedliwości 
terytorialnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Magel (2017, s. 68). 

 

Ten model bazuje na Czterech Celach Europejskiego 
Planowania Terytorialnego. Są nimi (tamże, s. 66): 

1. Powiązanie (embedding and co-ordination) 
krajowego planowania przestrzennego oraz rozwoju 
przestrzennego z Europejską Ramą (TEN3), zgodnie 
z ideą zrównoważonego i policentrycznego systemu 
osadniczego (urban system). 

Równość szans 
Integrujące obywatelstwo, uczestnictwo, kwa-

lifikacje, zaangażowanie 

Państwo 
jako gwarant i sprawca 

Region 
jako projektant różnorodności 

Sprawiedliwość międzypokoleniowa 
Zrównoważony rozwój, uczciwość wobec na-

stępnego pokolenia, odpowiedzialność, uwaga 

Sprawiedliwość proceduralna 
Równe prawa, dobre rządze-

nie, obywatel jako współ-
twórca 

Wrażliwa na dysproporcje 
Sprawiedliwość dystrybutywna 
sprawiedliwość potrzeb, uczci-

wość wykonania 

Model „sprawiedliwości teryto-
rialnej" 



2. Silne i żywotne miasta. 

3. Rozwijające się, zróżnicowane i produktywne obszary 
wiejskie. 

4. Współpraca wsi i miasta. 

Przykładem respektowania idei „sprawiedliwości 
terytorialnej” jest zapis Konstytucji Republiki Federalnej 
Niemiec (art. 72, par. 2) – przeniesiony do Federalnego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego – o ekwiwa-
lentnych warunkach życia we wszystkich regionach 
w całym kraju (tamże, s. 67). 

Magel rozważa kwestię „sprawiedliwości terytorialnej” 
szczególnie w relacji miasto – wieś. Interesuje go to 
zwłaszcza w kontekście zapobieżenia depopulacji wsi, co 
jest poważnym problemem na przykład w Bawarii. Aby 
terenów wiejskich nie opuszczali młodzi ludzie, muszą 
mieć oni możliwość znalezienia tam, czyli u siebie, 
atrakcyjnych miejsc pracy. To między innymi wymaga 
stworzenia na tych terenach nowoczesnej infrastruktury, 
także telekomunikacyjnej, czym biznes nie jest 
zainteresowany. Stąd propozycja, aby tego rodzaju 
infrastrukturę na wsi uznać za niezbędną składową usług 
publicznych, na równi z infrastrukturą drogową czy 
wodną. Innym kierunkiem działania proponowanego 
przez Magela jest aktywna ochrona krajobrazu 
kulturowego wsi zgodnie z Europejską Konwencją 
o Ochronie Krajobrazu (European Convention on 
Landscapes) (tamże, s. 75). 

Magel trafnie podkreśla, że realizacja proponowanego 
modelu „sprawiedliwości terytorialnej” wymaga 
zasadniczej zmiany relacji władza publiczna – obywatel, 
tak, aby wykształciły się „społeczności wspólnej 
odpowiedzialności” (joint responsibility community, 
Bürgerkommune). Rola państwa (władzy publicznej) ma 
być względem nich pomocnicza – aktywizująca, 
wspomagająca i umożliwiająca. Z drugiej strony lokalne 
wspólnoty ma spajać i upodmiotowić ich własna 



aktywność, partnerstwo i współwytwarzanie istotnych 
dla ich rozwoju dóbr. Niezbędną zmianę obrazuje rysunek 
4. 
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Rysunek 4. Nowy paradygmat aktywnego społeczeństwa obywatelskiego 

Źródło: Magel (2017, s. 68). 
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Takie wielostronne partnerstwo ma powstrzymać 
działanie spirali zastoju prowadzącej do upadku miast 
i wsi tracących dotychczasowe podstawy funkcjonowania 
i rozwoju, również w następstwie depopulacji i starzenia 
się. 

Kategoria „solidarności terytorialnej” wydaje się być 
bardzo przydatna w rozważaniu relacji w układzie miasto 
– wieś w odniesieniu do takich zagadnień jak: żywność, 
środowisko naturalne, energia czy woda. W tym 
kontekście trzeba widzieć tereny wiejskie także jako 
potencjalny rezerwuar energii. Mieszkańcy wsi pracujący 
kiedyś w fabrykach maszynowych czy na budowach mają 
wciąż kompetencje, które ułatwiają włączenie ich 
w model rozproszonych źródeł energii. Możliwe wydaje 
się także postawienie tego problemu w powiązaniu 
z wodą, w czym pomocna może być koncepcja węzła 
wodno-energetycznego. I przydatna byłaby tu również 
koncepcja miast wiejskich, czyli takich małych miast, 
które funkcjonują w otoczeniu terenów wiejskich. 

 

Podsumowanie 

Kształtowanie społecznej czasoprzestrzeni zawsze jest 
powiązane z określonymi ideami. Idee nie rodzą się 
na kamieniu. Nie są podyktowane i na nim zapisane. 
Wynikają z ludzkiego działania i doświadczenia. Nowe 
idee są jakoś praktycznie zakorzenione. I w końcu do 
praktyczności wiodą. Ale dokonuje się to w złożonym 
procesie przechodzenia od nowej idei, przez istniejący 
porządek aksjonormatywny i jego modyfikację, system 
społeczny i jego przeobrażenie, aż do innego rodzaju 
działań – nowej praktyki. Proces taki przebiega 
w określonej społecznej czasoprzestrzeni. Produktywna 
wspólnota nie wyłoni się bez porządku 
aksjonormatywnego. 

Zamknięta społeczna czasoprzestrzeń oznacza 
hegemonię jednej perspektywy czasowej i poznawczej. 



Otwarta społeczna czasoprzestrzeń dopuszcza różne 
perspektywy, które muszą się jakoś do siebie dopasować. 
To wymaga wysiłku i czasu. Ale najpierw te różne 
perspektywy muszą się móc wyłonić i publicznie ujawnić. 

W zamkniętej społecznie czasoprzestrzeni podstawową 
formą zachowania jest walka o dominację. W otwartej 
społecznej czasoprzestrzeni miasto staje się żywym 
laboratorium, w którym aktorzy testują różne i nowe 
rozwiązania swoich problemów. 

W tym tekście interesuje mnie rzeczywistość społeczna, 
czyli ten fragment rzeczywistości w ogóle, w którym 
zachodzą ludzkie interakcje i który istnieje poprzez 
ludzkie interakcje. Tę rzeczywistość można opisać 
następująco: 

1. Jest wielowarstwowa, przy czym różne warstwy 
(płaszczyzny) przenikają się. 

2. To przenikanie się jest funkcją poznawczego 
ujmowania rzeczywistości społecznej.  

3. Rzeczywistość społeczna istnieje poza poznaniem, 
ale poznając ją, kreujemy ją, wytwarzamy jej kolejne 
płaszczyzny.  

4. W zależności, jak rzeczywistość społeczną 
epistemologicznie ujmujemy i praktycznie na nią 
oddziałujemy, jej ontologiczna struktura się zmienia. 

5. Rzeczywistość społeczna nie jest zatem światem 
zamkniętym i oscylacyjnym – ewoluuje. 

6. Jest społecznie czasoprzestrzenna, ma także tę 
właściwość, że w niej przestrzeń akumuluje czas. 

Przestrzeń przedstawiona pozwala zrozumieć przestrzeń 
rzeczywistą. Przestrzeń pozbawiona znaczeń będzie 
przestrzenią pustą lub wydrążoną, natomiast ludzie bez 
indywidualnej geografii będą jedynie turystami w swoim 



życiu (Bachtin 1974, s. 17). Bez czasu inne zasoby są 
bezwartościowe (Zimbardo, Boyd 2008, s. 70). 

Społeczna czasoprzestrzeń wyznacza nasze możliwości 
działania w dwojaki sposób. Z jednej strony określa, co 
możemy – w sensie potrafimy, jesteśmy w stanie, 
podołamy (enabling). A z drugiej, co możemy – w sensie 
wolno nam, jest dopuszczalne, akceptowalne (allow). 

Miejska czasoprzestrzeń potrzebuje infrastruktury 
i działający w niej aktorzy sięgają po różne urządzenia 
i technologie, ale nie to decyduje o dobrym 
funkcjonowaniu i rozwoju miasta. To może tylko pomóc, 
ale nie musi, jeśli nie ma współdziałania i współwy-
twarzania wartości miejskich. 
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