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Streszczenie: Artyku  jest prób  odpowiedzi na pytanie, jak zetkni cie dwóch kultur – miejskiej 
i wiejskiej mo e wp ywa  na krajobraz i przestrze  suburbiów. Czy spotkanie to jest form  me-
chanicznego zderzenia, w wyniku którego powstaje mozaika od amków form macierzystych, czy 
te  jest rodzajem wzajemnego przenikni cia? W pracy podj to rozwa ania nad histori  relacji 
spo eczno ci o korzeniach kulturowych miejskich i wiejskich, które mog y mie  wp yw na kszta -
towanie suburbiów. Podkre lono tak e wag  rozwi za  przysz o ciowych w aspekcie ich prze-
strzennych i kulturowych powi za  z miastem lub wsi , która mog aby polega  na wspó istnieniu 
kilku równoprawnych wariantów.  
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WST P

Krajobraz miast jest probierzem gospodarno ci w adz samorz dowych oraz 
potrzeb spo eczno ci lokalnych. Na szczególn  uwag  zas uguje krajobraz 
przedmie , bo w a nie tereny podmiejskie s  tymi, które najcz ciej witaj
przyjezdnych. One te , z racji peryferyjnego po o enia, s  najbardziej nara one
na zaniedbanie. Szczególn  form  przedmie  s  suburbia (pe ni ce g ównie
funkcj  mieszkaniow ), coraz cz ciej wybierane przez mieszka ców miast na 
przestrze  egzystencjaln .

W rozwa aniach nad problematyk  suburbiów mo na zastanowi  si  nad 
wieloma aspektami – ich obecnym kszta tem i struktur , przestrzennymi niekon-
sekwencjami czy przyczynami zaniedba . Mo na te  zaj  si  ocen  ich uwa-
runkowa  przyrodniczych, ekologicznych czy stanem zadowolenia mieszka -
ców z ich habitatu. Mo na te  spojrze  na problem od strony krajobrazu subur-
biów jako otwartej ksi gi problemów integracji kulturowej ich mieszka ców.

Artyku  jest prób  zarysowania problemu zwi zanego z przenikaniem si
dwóch szczególnych sk adowych kszta tuj cych t  podmiejsk  przestrze  styku 
– cech kulturowych mieszka ców miasta i wsi. Jest te  prób  analizy mechani-
zmów kieruj cych postawami jej u ytkowników. 
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MATERIA  I METODY 

W metodyce bada  uwzgl dniono historyczne relacje mi dzy miejskimi 
i wiejskimi spo eczno ciami oraz szereg psychologicznych i socjologicznych 
aspektów wp ywaj cych na wyewoluowanie cech kultury miejskiej i wiejskiej. 
Nale  do nich sposób kszta towania postaw egzystencjalnych oraz relacji mi -
dzyludzkich. Zaliczono do nich tak e l ki charakterystyczne dla tych spo eczno ci, 
cechy, które wp ywaj  na budowanie indywidualnej osobowo ci oraz te, które rodzi 
rodzaj zaj . Istotne równie  by o rozwa enie wzorców kulturowych akceptowa-
nych przez dane spo eczno ci. Uzyskana w ten sposób wiedza zosta a nast pnie 
skonfrontowana z elementami krajobrazu suburbiów. Powsta e wnioski odniesiono 
do przyczyn powstania form wp ywaj cych na krajobraz badanej przestrzeni.

Informacje b d ce przyczynkiem niniejszej wypowiedzi pochodzi y z wielu 
róde . Nale a y do nich rozliczne dyskusje prowadzone ze studentami kierun-

ków agroturystyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna oraz 
kszta towanie rodowiska, pochodz cymi ze rodowisk miejskich i wiejskich 
Lubelszczyzny. Innym ród em by y rozmowy z uczestnikami programu Odno-
wa Wsi Polskiej. Wiele informacji zosta o zaczerpni tych z przegl du literatury 
dotycz cej psychologii i socjologii mi dzykulturowej oraz przegl du forów in-
ternetowych odnosz cych si  do powy szego problemu. ród em informacji 
by y tak e obserwacje dokonane podczas licznych podró y badawczych autorki 
oraz do wiadczenia zwi zane z 19-letnim zamieszkiwaniem na terenie jednego 
z podwarszawskich suburbiów. 

Termin suburbium wywodzi si  z aciny i oznacza podmiejskie, peryferyjne 
dzielnice du ych miast, po o one na obrze ach miasta lub poza jego granicami 
administracyjnymi [int. 1]. Strefa ta pe ni g ównie funkcj  „sypialni” dla osób 
pracuj cych w ródmie ciu i doje d aj cych codziennie do pracy. Suburbia po-
wstaj  w wyniku przestrzennego rozrastania si  miast w fazie suburbanizacji. 
Mog  one by  od miasta g ównego niezale ne administracyjnie, ale zale ne
ekonomicznie i kulturalnie. Jaka jest geneza dzisiejszych suburbiów jako efektu 
ewolucji urbanistycznej? S  one spokrewnione z jednej strony z u wi con  ide
satelitarnych miast-ogrodów, z drugiej z tradycyjn  jednorodzinn  zabudow
mieszkaniow . Coraz sprawniejsza sie  komunikacyjna sprawia, e wielu 
mieszka ców miast woli mieszka  poza ródmie ciem. Proces suburbanizacji 
trwa w Polsce od wielu lat, pocz wszy od po owy XIX w., gdy powstawa y osie-
dla naros e wokó  systemów komunikacji szynowej [int. 2]. Proces ten przybra
obecnie nazw  „urban sprawl”, który jest swoistym „rozlewaniem si ” miast 
w wi ksze obszary mniej intensywnej zabudowy. 

Przestrzenny wyraz zjawiska suburbanizacji daje si  zauwa y  w krajo-
brazie przedmie . To w nim odnajdujemy jego swoisty porz dek, a raczej swo-
isty chaos narastaj cej tkanki quasi-miejskiej wyra aj cy si  zag szczeniem 
zabudowy zwi zanej z brakiem przestrzeni publicznych [Kowicki 1997], grodze-
niem krajobrazu, kakofoni  stylistycznych niekonsekwencji oraz brakiem zdecy-
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dowanych wizualnych cech kulturowych, mówi cych o tym, czy jeste my w prze-
strzeni ju  miejskiej czy jeszcze wiejskiej. Dalsze zauwa alne niekonsekwencje to 
m.in. mieszczanie wyprowadzaj cy si  na przedmie cia po daj cy wi tego spoko-
ju i rustykalnych „klimatów” oraz mieszka cy wsi pragn cy wprowadzenia w pod-
miejsk  quasi-wiejsk  przestrze  asfaltowych dróg, murowanych „kamienic” i g ad-
kich trawników okolonych rz dami tuj. Takich zagadek jest wi cej.

Co wi c niepokoj cego mo na dostrzec w krajobrazach polskich suburbiów 
maj cych zwi zek ze stykiem dwóch kultur – miejskiej i wiejskiej? Jakie me-
chanizmy wskazuj  na przestrzenne problemy integracyjne?  

Od czego zale y i jaki jest krajobraz suburbiów? Na pewno jest on wypad-
kow  wielu czynników opisanych na wst pie. Jednak szczególn  rol  odgrywaj
tu wi zi cz ce wspólnot  ich mieszka ców oraz ci g o  tradycji zwi zana 
z ich pochodzeniem. Na terenach suburbiów jest ona niespójna, bo przerwana 
poprzez migracje. Granice zewn trzne mi dzy miastem a wsi  poprzez prze-
strzenny „urban sprawl” staj  si  rozmyte, wewn trzne za  s  mozaik  od am-
ków kultur [Böhm 2011]. W strefie zetkni cia wspólnot kulturowych mo e za-
istnie  koegzystencja, konflikt lub – co nie zdarza si  cz sto – nowa jako ciowo 
przestrze , swoisty kulturowy „ekoton” [Wysocki i Sikorski 2002]. Relacja 
„miejski–wiejski” w toku naszej historii dziejowej powinna si  ju , wzorem 
innych nacji, dawno przejrzy cie okre li . Powinna ona, po wielu latach wza-
jemnego zaistnienia w strefie podmiejskiej, wyrazi  si  w dojrza ych formach 
przestrzennych zbudowanych dla obywateli osiad ych na miejsko-wiejskich 
peryferiach. Otó  z obserwacji wynika, e nic bardziej mylnego. ywio  miejski 
i wiejski nie przenikn y si  nawzajem, kreuj c now  architektoniczno-krajo–
brazowo-przestrzenn  jako , a cechy charakterystyczne dla obu grup kulturo-
wych, formuj c „od amki mozaiki” [Böhm 2011], egzystuj  na terenach subur-
biów i czekaj  na decyduj c  walk  – miejski czy wiejski. St d mieszanina 
struktur stymuluj ca niejasno  i niekonsekwencj .

W pierwszym etapie rozwa a  nad przestrzennym wymiarem styku dwóch 
kultur miejskiej i wiejskiej, istotne b dzie zarysowanie genezy historycznych 

relacji mi dzy emisariuszami kultury wiejskiej i miejskiej w toku procesów 

urbanizacji. Obywatele miast I Rzeczypospolitej rekrutowali si  g ównie spo-
ród cudzoziemców. Bogac cy si  patrycjat miejski z powodu ograniczonych 

praw obywatelskich (dotycz cych np. posiadania ziemi, co by o zastrze one dla 
stanu szlacheckiego) upatrywa  drog  dalszej kariery w uzyskaniu nobilitacji, 
anga uj c w to wiele wysi ków i rodków [Bogucka 1976]. Supremacja sarmac-
kiej kultury, w zwi zku z przewa aj cym znaczeniem stanu szlacheckiego nad 
innymi, sta a si  powszechna. Pisarze tego okresu gloryfikowali j , s awi c pra-
dawne pochodzenie i uroki ycia sarmackiego.  

Tak wi c zamo ni przedstawiciele stanu mieszcza skiego, niezale nie od 
kraju pochodzenia (mo e poza mniejszo ci ydowsk , która ulega a najmniej-
szej asymilacji), przejmowali i w pe ni akceptowali powy sze wzorce kulturowe. 
Nale a o do nich lokowanie maj tku w nieruchomo ciach, tak e ziemskich, 
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prowadzenie wystawnego trybu ycia oraz obnoszenie si  z symbolami szla-
chectwa. Ówczesny styl ycia mieszczan ró ni  si  wi c mocno od silnie prote-
stanckiego mieszcza stwa zachodnioeuropejskiego, które formowa o w asny styl 
ycia oparty na purytanizmie, a wi c pomna aniu kapita u i rozs dnej konsump-

cji dóbr. Pó niejszy okres, a  do utraty przez Polsk  niepodleg o ci, charaktery-
zuje powolny upadek stanu mieszcza skiego i samych miast. Trudna sytuacja 
gospodarcza prze o y a si  na sytuacj  spo eczn  – wzmo enie konfliktów mi -
dzy poszczególnymi stanami, post puj c  pauperyzacj  oraz upadek ycia kultu-
ralnego [Bogucka 1976]. 

Po rozbiorach rozwój miast polskich sta  si  zale ny od polityki rz du, który 
zawiadywa  danym terytorium. Wspólne dla ca ego terenu Polski by o to, e gdy 
w po owie XIX w. w krajach Europy Zachodniej dynamicznie rozwija a si  re-
wolucja przemys owa, bur uazja naszych miast by a jeszcze „w powijakach”, 
a ich proletariat rekrutowa  si  przede wszystkim z mieszka ców wsi [Kopczy -
ska-Jaworska 1993]. W tamtym okresie czo ow  rol  opiniotwórcz  w miastach 
kreowa a elita inteligencka wywodz ca si  ze zubo a ych (w zwi zku z repre-
sjami popowstaniowymi) obywateli szlacheckich. Miasta polskie tamtego okre-
su, poza nielicznymi obszarami, charakteryzowa  brud, brak kanalizacji, wodo-
ci gów, a nade wszystko – dojrza ych rodzimych miejskich struktur spo ecz-
nych. Te ostatnie by y w wi kszo ci miast polskich b d  przestarza e (stare or-
ganizacje cechowe), b d  niezwykle wie e (migranci ze wsi odci ci od korze-
ni), ale niemal zawsze mia y w nich swój udzia  inne nacje zajmuj ce si  han-
dlem i bankowo ci  (Niemcy, ydzi). Równocze nie miasta przyci ga y do sie-
bie rzesze ludzi, staj c si  o rodkami post pu, nauki, kultury i sztuki.  

Mimo wyra nych ci got do post pu i rozwoju cywilizacyjnego, w kulturze 
mieszcza skiej tamtego czasu silnie zaznaczaj  si  t sknoty do sarmackiego 
stylu ycia na wsi. Ideolodzy pozytywistyczni wskazywali nawet na prastare 
piastowskie korzenie Polaków wywodz ce si  od szlachty i ch opów, tych ostat-
nich obdarzonych „silnym instynktem yciowym, zdrowym rozs dkiem, praco-
wito ci  i talentem”.  

Pod koniec XIX w. nast pi a powszechna krytyka cywilizacji miejskiej, jako 
„zagra aj cej warto ciom humanistycznym i narodowym” o „infernalnym” (pie-
kielnym) charakterze, rzutuj cym na sztuczny wiat, w którym zerwaniu ulegaj
g bsze wi zi mi dzyludzkie, szczególnie w warstwach najubo szych [Kop-
czy ska-Jaworska 1993]. Bazowa a ona na pogl dach Williama Morrisa i Johna 
Ruskina, g osz cych wizj  destrukcji ycia kulturalnego przez wielkomiejsk
cywilizacj . Jego odrodzenia upatrywali w powrocie do natury. W literaturze tego 
okresu miasto jawi si  jako twór zarazem z owrogi i fascynuj cy [ eromski 1974]. 

Powstaj ca w XIX w. na ziemiach polskich klasa robotnicza stanowi a nie-
jednolity konglomerat – w du ym stopniu zasila y j  rzesze emigrantów ze wsi 
oraz rosn ca spo eczno  proletariuszy, która zrywa a kontakty ze wsi , ulegaj c
ca kowitej adaptacji do nowych warunków. Wp yw na to mia  nie tylko wzmo-
ony rozwój przemys u (Królestwo, l sk), ale tak e pauperyzacja wsi galicyj-
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skich oraz tych le cych w zaborze rosyjskim. Szeregi emigrantów zasila y
przede wszystkim najbardziej przedsi biorcze jednostki, odnajduj c si  w no-
wych zawodach i traktuj c ycie w mie cie jako awans spo eczny i cywilizacyj-
ny [Kopczy ska-Jaworska 1993].  

Apoteoz ycia miejskiego zapocz tkowali w po . XIX w. tacy poeci, jak 
Baudelaire (pochwa a brzydoty czy dekadentyzmu oraz w pocz tkach XX w. 
futury ci). Ich twórczo  sta a si  pochwa  czynu ludzkiego, jego my li, fascy-
nacj  urokami d ungli miejskiej, pi knem wiate , barwnych ulic, wielkich ka-
mienic, mkn cych samochodów, pot gi t umu i maszyn. W tym okresie elitami 
intelektualnym w miastach przewodzi a inteligencja o szlacheckich korzeniach, 
co sprawia o, e mimo pewnej demokratyzacji stosunków towarzyskich, wiel-
kim presti em cieszy o si  ziemia skie pochodzenie. Apoteoza sarmatyzmu 
i ycia wiejskiego, rozpocz ta w I Rzeczypospolitej, zdecydowanie si  ugrunto-
wa a [Kopczy ska-Jaworska 1993].

Tymczasem drena rodowisk wiejskich z aktywnych i warto ciowych jej 
cz onków budzi  niepokój dzia aczy spo ecznych. Migracja ta nie zachodzi a bez 
realnej przyczyny, jej powodem by  niedostatek, a czasem wr cz g ód albo t sk-
nota za lepszym yciem. Decyzja opuszczenia rodzinnych stron nie by a ani 
atwa, ani pozbawiona ryzyka. Innym problemem by o odchodzenie wykszta co-

nych ch opów od korzeni kulturowych i ich strata na rzecz kultury miejskiej 
i inteligenckiej. Rozwi zanie widziano we wzmocnieniu i uhonorowaniu trady-
cyjnych wiejskich warto ci kulturowych [Kopczy ska-Jaworska 1993].

Po drugiej wojnie wiatowej, mimo znacz cych zmian politycznych i spo-
ecznych, relacje kulturowe miejsko-wiejskie nie uleg y wi kszej zmianie. Mo -

na nawet stwierdzi , e ju  istniej ce zasz o ci uleg y pog bieniu. Polityka 
w adz komunistycznych w latach 50. XX w. mia a na celu wzmocnienie prze-
mys owego sektora gospodarki oraz siln  industrializacj  kraju. Natomiast „me-
andry polityki rolnej” po czonej z szerok  fal  inwestycji w przemy le oraz 
siln  propagand  proproletariack , a wi c tak e promiejsk , spowodowa y fal
migracji m odzie y wiejskiej do miast. ycie miejskie w ich poj ciu uosabia o
wolno  od ograniczaj cych norm spo ecznych, bogactwo, atwo ycia, rozwój 
zawodowy i kulturowy oraz presti . Ten ruch migracyjny zaowocowa  swoisty-
mi problemami epoki przej ciowej – nasili a si  rustykalizacja miejskiego stylu 
ycia oraz szerzenie si  skarykaturyzowanych drobnomieszcza sko-sarmackich 

wzorców konsumpcyjnych, zarówno w mie cie, jak i na wsi. Innym niepokoj -
cym zjawiskiem sta o si  postrzeganie wiejskich wzorców kulturowych jako 
wstydliwych, za ciankowych, gorszych [Kopczy ska-Jaworska 1993].  

Gwa towna fala industrializacji ostatnich lat, pocz wszy od lat 90., oraz 
zmiany polityczne i prawne dotycz ce wi kszej swobody osiedlania si  nasili y
inny proces. Jest nim masowa ucieczka zamo niejszych mieszka ców miast na 
peryferia, do dzielnic o rozlu nionej zabudowie, maj cych bezpo redni kontakt 
ze rodowiskiem naturalnym. Ta t sknota za powrotem do harmonii z natur
zdaje si  kszta towa  postawy prorustykalne. 
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Opisane powy ej uwarunkowania wp yn y na ukszta towanie si  charakte-
rystycznych cech kulturowych spo eczno ci miejskich i wiejskich. Nie mo na 
jednak przej  do ich dalszej analizy przed zapoznaniem si  z diagnoz  charak-

teru polskiej spo eczno ci b d cej niejako punktem wyj cia. Wed ug Paw a
Boskiego, psychologa kulturowego, zajmuj cego si  tematyk  bada  mi dzykul-
turowych [Boski 2010], do cech kszta tuj cych mentalno  Polaków nale y hu-
manizm, a wi c wra liwo  i dba o  o relacje z lud mi traktowanymi jako bli-
scy, przejawiaj ca si  w zawieszaniu wobec nich rachunków kosztów i zysków. 
Nast pn  cech  jest kobieco , wyra aj ca si  w nadaniu wysokiego statusu 
kobietom i warto ciom tradycyjnie traktowanym jako kobiece – opieku czo ci,
byciu ludzkim (co przejawia si  w deficycie silnych postaci m skich jako boha-
terów i wzorców kulturowych). Wa n  cech  jest ustanowienie rodziny, jako 
podstawowej grupy to samo ciowej oraz wsparcia, dla radzenia sobie z prze-
ciwno ciami. Do mniej korzystnych cech nale y personalizacja ycia publiczne-
go, przejawiaj ca si  w dominacji emocjonalnych wi zi interpersonalnych 
w stosunku do relacji opartych na regulacjach bezosobowych i kontraktowych 
oraz przenoszeniu regu  z pierwszego rodzaju na drugi. Polaków charakteryzuje 
tak e antymaterializm, objawiaj cy si  w yciu codziennym s abym pragmaty-
zmem ekonomicznym, niedostatecznie racjonalnym dysponowaniem fundusza-
mi oraz niedostateczn  motywacj  do bogacenia si  i wzbudzenia ducha przed-
si biorczo ci. Cecha ta jest równowa ona przez improwizacj  zadaniow  („Po-
lak potrafi”) przy du ej tolerancji na niepewno  („jako  to b dzie”), zadowala-
j ca si  niestety krótk  perspektyw  przysz o ciow . Kolejn  cech  wyró niaj -
c  nas w ród narodów Europy jest kontestacja, a wi c programowy niemal brak 
zaufania dla w adzy i porz dku prawnego, traktowanych jako obce i niesprawie-
dliwe. Z niej wynika cecha ostatnia – silna identyfikacja z utrwalonymi symbo-
lami kultury narodowej „wspó wyst puj ca z niskim stopniem uto samienia si
z pa stwem i instytucjami spo ecze stwa obywatelskiego”. 

Jakie swoiste cechy kulturowe wypracowane zosta y przez spo eczno ci

miejskie? Miasta I Rzeczypospolitej (szczególnie w XVI i XVII w.) dzi ki swo-
jej wielonarodowo ci mia y szerokie kontakty z Europ . Tu zacz y dzia a
pierwsze uniwersytety, wydawane by y ksi ki, kszta towa a si  elita intelektu-
alna. Czynniki te sprawi y, e mieszka cy miast byli bardziej sk onni do dzia a-
nia i otwarcia si  na wp ywy z zewn trz [Gierowski 1978]. Inn  domen  miast 
by a wymiana dóbr. Od wieków by y one polem obrotu pieni nego, zwi zane-
go z gospodark  wymagaj cego pragmatyzmu, rzeczowo ci w traktowaniu ludzi 
i zdarze  oraz cz sto ch odnej bezwzgl dno ci. Przek ada o si  to na rzeczo-
wo , cz sto nawet bezosobowo  w stosunkach mi dzyludzkich wobec wspó -
pracowników, ludzi podleg ych i tych, z którymi utrzymuje si  stosunki towa-
rzyskie [Simmel 1975]. Ilo  spraw do ogarni cia, dystanse do pokonania wy-
maga y skrupulatno ci w organizacji ycia. Konkurencja i szeroki rynek odbior-
ców, jakie istniej  w wielkich miastach, wytworzy y silnie wyspecjalizowane 
grupy fachowców o wysokich kwalifikacjach i w skiej specjalizacji. Zabieganie 
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o klienta doprowadzi o do ró norodno ci i kunsztu w tworzeniu rynku nowych 
potrzeb, co z kolei wp yn o na budow  wyrafinowanego odbiorcy.

Obcowanie z du  ilo ci  obcych ludzi, do czego zmusza ycie w wielkim 
mie cie, rodzi rezerw  stosunkach mi dzyludzkich. Podyktowana jest ona nieuf-
no ci , a jej efektem jest brak zainteresowania nawet najbli szymi s siadami. Ta 
rezerwa i brak zainteresowania ma dla mieszka ców miast równie  pewn  zalet
– swoist  wolno  osobist  i brak kontroli ze strony otoczenia, która by aby 
niemo liwa w warunkach wsi czy ma ego miasteczka. Dzi ki temu brakowi 
nadzoru jednostka ma szans  na pe ne zindywidualizowanie. Ale przy rzeszy 
mieszka ców i wielo ci jednostek trudno jest przekona  innych o w asnej warto-
ci. Istotne staje si  wi c zwrócenie uwagi poprzez przerysowanie, prowadz ce 

cz sto do zmanierowania czy pretensji. Winna jest temu krótkotrwa o  kontak-
tów interpersonalnych i ich sporadyczno  [Simmel 1975]. Mo na ten rodzaj 
powierzchownej percepcji nazwa  za Erichem Frommem „zdj ciem migawko-
wym”. Powoduje to „naskórkowe” postrzeganie i kontakty bez zobowi za .
Wielo  wra e  daje zach t  do poznania kolejnych postaci i jeszcze kolejnych, 
bez konieczno ci zachowania ich w g bszej pami ci [Bauman 1997].  

Przesuni cie punktu ci ko ci w rozwoju indywidualno ci na zewn trzno
(kreowanie image’u) prowadzi  mo e do zubo enia g bszej sfery emocjonalnej 
czy duchowej wra liwo ci. Ten duchowy regres mo e by  równie  powodowa-
ny silnym d eniem do specjalizacji zawodowej. Do dezindywidualizacji mo e
te  prowadzi  przyt aczaj ce wielkomiejskie otoczenie oferuj ce „pe ni  zdeper-
sonalizowanego ducha”, z którym jednostce trudno jest walczy . Ilo  oferowa-
nych modnych podniet i zainteresowa  mo e porwa , ponie  z pr dem i wt o-
czy  we wspólne ramy wielkomiejskiego t umu. Z zanikiem indywidualno ci
zdaje si  walczy  wielu artystów, którzy ratuj c swoj  osobowo , zdaj  si
wr cz krzycze , „aby us ysze  w asnego ducha”. Taki stan powoduje dualizm 
postaw – ch  uczestnictwa w strukturach intelektualnych i kulturowych po-
szczególnych wspólnot wielkich miast konkuruj cy z obron  w asnej indywidu-
alno ci [Simmel 1975].  

Kolejnym problemem, z którym musi si  upora  mieszkaniec miasta, jest na-
t enie podniet nerwowych – dozna  wewn trznych oraz zewn trznych, zwi -
zanych z szybko zmieniaj c  si  sceneri  oraz nat eniem zmian. To nasilenie 
zmiennych atakuj cych zewsz d mieszka ca wielkiego miasta rodzi pewnego 
rodzaju zblazowanie [Simmel 1975]. Wobec powierzchowno ci kontaktów mi -
dzyludzkich, przy braku realnej wspólnoty, która jest niezb dna dla wi kszo ci 
ludzi, zachodzi potrzeba tworzenia namiastek wspólnot. Cz sto staje si  to real-
nym problemem w przypadku „konstytuowania wiarygodnych symboli wspólnot 
pod nieobecno  wspólnoty”, co realizuje si  w przyst powaniu do ró nych 
zrzesze  i nieformalnych grup, czasem nosz cych znamiona sekt [Bauman 
1997].

Do wielkomiejskiej dychotomii nale y „radosna antycypacja przygody” wal-
cz ca z „niezno nym odczuciem zagubienia”. Mieszka cy miast staraj  si  ko-
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rzysta  w pe ni z szerokiej palety mo liwo ci, jakie oferuje metropolia. Nale y
do nich dost pno  przestrzenna wielu ró norodnych miejsc, przy równoczesnej 
dba o ci o maksymaln  redukcj  niebezpiecze stw z szeregu napotykanych po 
drodze zmiennych, w tym napotykania wielu nieznanych osób. Jednym z roz-
wi za  jest wprowadzanie rutyny do ycia codziennego oraz stosowanie kodów 
informuj cych o nieformalnych zakazach i nakazach wspó ycia. Ostatni aspekt 
prowadzi do wprowadzania w ogólnodost pn , ale niejako zaw aszczon , prze-
strze  publiczn  swoistych znaków ostrzegawczych „tu jest nasze terytorium”. 
Tak wi c powstaj  dzielnice g adkich trawników, m odych m czyzn z tatua a-
mi czy eleganckich, szczelnie ogrodzonych posesji z w asn  ochron  i agresyw-
nymi psami.  

Dla mieszka ca wielkiego miasta wa ne jest poczucie bezpiecze stwa, jakie 
daje dom. Przestrze  kontrolowana jest wi c wobec nat oku obcych ludzi, „skur-
czona” do bezpo rednich granic cian, okien i drzwi. I ten w a nie alert, to po-
czucie zagro enia wobec obcego „u wrót” i ch ci ochrony „swojej” przestrzeni 
sk ania gospodarza do budowania barykad z k ódek, murów i kamer [Bauman 
1997]. ycie w mie cie sk ania wi c do swego rodzaju kompromisu, który nie 
daje szansy na ostateczne rozwi zanie: ograniczenie wolno ci za cen  spokoju, 
bo „wolno  bez wspólnoty równa si  szale stwu, a wspólnota bez wolno ci jest 
niewol ” [Bauman 1997].  

Odmiennymi cechami kulturowymi charakteryzuje si  spo eczno  wiej-

ska [Grabski 2004], która jest rodzajem wspólnoty opisywanej jako „kolonia 
rodzin”. Charakteryzuj  j  silne zwi zki krewniacze i s siedzkie oraz wzór dzia-
ania bazuj cy raczej na wsparciu i pomocy ni  na konkurencji. Spo eczno

wiejska ma ponadto bezpo redni kontakt z przyrod , traktowan  raczej przed-
miotowo oraz z surowcami niezb dnymi do prze ycia – wod , po ywieniem, 
opa em. Te specyficzne cechy oraz upór i wytrzyma o , obecne w mentalno ci
wiejskiej sprawiaj , e wspólnota ta jest do  odporna na zawirowania ekono-
miczne [int. 4].  

W powszechnym odczuciu has o „ch op” budzi pejoratywne skojarzenia. 
Zawód rolnika wspó cze nie ma obni ony status zwi zany z pauperyzacj  wi k-
szo ci tej grupy zawodowej. Wp yw na to maj  równie  zasz o ci historyczne – 
cechy ch opów wywodz ce si  z tradycji pa szczy nianej – pokora, obawa, 
a z czasów PRL – wyuczona bezradno  [Halamska 1995], brak ch ci do po-
dejmowania odpowiedzialno ci [Tarkowska 2002]. Z III Rzeczpospolitej – dzia-
ania obliczone raczej na przetrwanie ni  na akomodacj  poprzez wykszta cenie

czy akumulacj  zysków [Radziejowska 2007]. Z drugiej strony, w rodowisku
wiejskim panuje zdecydowanie hegemonia maj tkowa, a wi c niepodwa alne
znaczenie statusu maj tkowego [Matczak 2011].  

Mieszka cy wsi nastawieni s  na kontakty z lud mi z w asnego kr gu spo-
ecznego. Licz  si  z ich opini , istotna jest dla nich pozycja i status w obr bie

krajan. Punktem odniesienia i centrum „wszech wiata” jest dla nich wie  ro-
dzinna. Inne „kraje” staj  si  rzeczywisto ci  poboczn  [Kopczy ska-Jaworska 
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1993]. Charakterystyczny dla wsi jest emotywny (kieruj cy si  uczuciami) cha-
rakter relacji mi dzyludzkich. Tu zna si  ka dego i z ka dym stara si  utrzymy-
wa  pozytywne wi zi. Przewa aj  tu interakcje okre lane jako face to face – st d
przybysze z wielkich miast s  cz sto postrzegani jako ch odni i wyzbyci uczu .
Kontakty mi dzyludzkie na wsiach, w odró nieniu od wielkomiejskich, odzna-
czaj  si  du  cz stotliwo ci , d ugotrwa o ci , wi kszym nat eniem, nie mo -
na te  od nich uciec. Prowadzi to do wyrobienia opinii o jednostce bez dodatko-
wych wysi ków z jej strony. We wspólnotach wiejskich, maj cych ograniczon
liczebno  i utrudniony kontakt z innymi lud mi (cho by z powodu dystansu do 
wi kszych o rodków), nadzór spo eczny nad trybem ycia i pogl dami jednostki 
jest do  silny. W takim wypadku du a indywidualno  postrzegana jest jako 
niebezpieczna, mog ca wprowadzi  nieprzewidziany chaos w obr b wspólnoty.
Presja opinii spo ecznej pod has em „co ludzie powiedz ?” ciera wi c cz sto 
indywidualno  do ogólnie przyj tych norm. Kar  za odej cie od zasad mo e
sta  si  wykluczenie ze wspólnoty, co przy specyficznej optyce poczucia warto-
ci mo e budzi  l k [Simmel 1975]. 

W rodowiskach wiejskich do dzi  utrzymuje si  tradycyjny sposób my lenia
i dzia ania [Podedworna 2005]. Cechy postawy ch opskiej utrwalonej przez po-
kolenia to przede wszystkim przywi zanie do ziemi oraz samowystarczalno .
Odznacza si  ona tak e silnym praktycyzmem i racjonalno ci  oraz du  religij-
no ci . Gospodarz jest synonimem szacownego w adcy patriarchalnego, którego 
cechuje umiar i zami owanie do porz dku. Rodzina jest rodzajem przedsi bior-
stwa familijnego, gdzie kobiety maj  du e znaczenie i w którym podzia  ról jest 
komplementarny. W rodzinie wiejskiej wa ne s  takie instytucje jak ma e -
stwo, które nale y do decyzji grupowej (w zwi zek wchodz  rodziny z ca ym
baga em zobowi za  emotywnych). Wa ne jest te  pochodzenie – „swój” to 
ten, który pochodzi ze wsi. W wyniku tego wie  staje si  „grup  nieodwracaln ”,
a podzia  na swoich i obcych wyra ny [Matczak 2011]. W rodowisku wiejskim 
cz sty jest brak woli/ch ci/impulsu do czenia si  w wi ksze grupy dla stymu-
lacji rozwoju. Cz stsza jest raczej zachowawczo  postaw, co sprawia, e ycie 
umys owo-duchowe na wsi odznacza si  powolnym, zrutynizowanym rytmem, 
a postawa egzystencjalna nastawiona jest raczej na kontynuacj  tradycyjnych, 
oswojonych rytua ów. Tak opisywane stosunki wiejskie przenoszone by y przez 
ich emisariuszy ywcem do miast [int. 3].  

Obecnie po okresie globalizacji oraz „trzeciej fali cywilizacji”, czyli po 
wprowadzeniu nowoczesnych technik przep ywu informacji (media + internet), 
tak definiowana kultura wiejska powoli zanika. Proces ten nosi nazw  depesen-
tyzacji. Nie jest on jednak tak prosty [Ser ga 2009]. Paradoksem jest, e polscy 
rolnicy, którzy potrafili si  skutecznie przeciwstawi  kolektywizacji i etatyzacji 
za czasów socjalizmu, stali si  w warunkach demokracji i gospodarki rynkowej 
gor cymi zwolennikami rozwi za  etatystycznych [Karwi ska 2008]. Obecnie 
charakterystyczne dla rodowiska ch opskiego s  fobie antyeuropejskie dotycz -
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ce zgubnego wp ywu Europy na „to samo  narodow ”, religijno  czy kultur
[Kocik 2003]. 

Jak powy sze cechy kulturowe wp ywaj  na krajobraz suburbiów?

W toku przeprowadzonych bada  terenowych da y si  zauwa y  nast puj ce
cechy charakterystyczne dla krajobrazu suburbiów:  

– s siedztwo niespójnych form architektonicznych: kamienice kontra chaty 
wiejskie (ryc. 1), 

– obecno  masywnych murowanych domów jednorodzinnych niespójnych 
z krajobrazem wiejskim (ryc. 2), 

– budowanie stylu rustykalnego nieopartego na autentycznej architekturze, 
ale b d cego sztuczn  stylizacj  (ryc. 3), 

– wprowadzanie rozleg ych nawierzchni z kostki betonowej oraz ci gów be-
tonowych ogrodze  nieco ra cych, szczególnie w krajobrazie wiejskim (ryc. 4), 

– pojawianie si  na tradycyjnych budynkach licznych tablic reklamowych 
oraz bilbordów (ryc. 5), 

– obecno  wygrodzonych osiedli sprawiaj cych wra enie gett miejsko ci
w podmiejskim krajobrazie sk aniaj cym si  ku wiejskim formom (ryc. 6), 

– wprowadzanie do przedogródków niezwykle ozdobnych elementów o nie 
zawsze uzasadnionym kontek cie (ryc. 7), 

– przyt aczaj ca ilo  ro lin iglastych w ogrodach przydomowych (ryc. 8), 
– du a ilo  ogrodów przydomowych sk adaj cych si  z g adkich trawników 

oraz szpalerów tuj (ryc. 9), 
– zwarta zabudowa jednorodzinna bez urz dzonej przestrzeni publicznej 

(ryc. 10). 

Ryc. 1. Kontrastowe s siedztwo stylów architektonicznych (fot. autor 2010)  

Fig. 1. Contrasting architectural styles in the immediate neighborhood (phot. author 2010) 
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Ryc. 2. Intensywna zabudowa jednorodzinna silnie zaznaczaj ca si  w krajobrazie wiejskim (fot. autor 2008) 

Fig. 2. The intensive development of single-family houses distinguished in rural landscape (phot. author 2008) 

Ryc. 3. Wprowadzanie rustykalnych elementów nieco obcych istniej cej architekturze (fot. autor 2010) 

Fig. 3. Application of rustical elements whitch don't  match existing architecture (phot. author 2010) 

Swoisty kod przestrzenny staje si  bardziej zrozumia y, gdy powi e si  je 
z opisanymi powy ej cechami kultury wiejskiej i miejskiej. Do grupy cech spo-
eczno ci wiejskiej nale y zaliczy  gospodarno , przek adaj c  si  potrzeb

schludno ci bez niepotrzebnego wysi ku (st d umi owanie do ro lin iglastych oraz 
betonowych nawierzchni) i pragmatyzm – wybierane s  ro liny trwa e, które raz 
posadzone wygl daj  dorodnie o ka dej porze roku (czyli ro liny iglaste). 

wiadcz  o nim tak e liczne p atne bilbordy pojawiaj ce si  na murach posesji.  
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Wa n  przes ank  jest równie  potrzeba budowania presti u siedziby wiad-
cz cym o zasobno ci, a wi c kszta towania jej „tak jak u innych (si a tradycji), 
tylko pi kniej”. S u y  temu ma równie  odpowiednia „prezencja”, czyli wpro-
wadzenie niezwykle ozdobnego elementu posadowionego w widocznej cz ci 
przed domem (st d oczka wodne, ozdobne skalniaki oraz bardzo ozdobne formy 
ro linne czy barwne figurki w  przedogródkach).  Na  koniec  –  „ eby  by o  ele- 

Ryc. 4. Przyk ad wprowadzania w przestrze  krajobrazu otwartego form zaczerpni tych z budownictwa  
miejskiego (fot. autor 2008) 

Fig. 4. An example of urban development forms introduced to open rural areas (phot. author 2008) 

Ryc. 5. Nieco zaskakuj ca dla tradycyjnej zabudowy obecno  ogromnych bilbordów (fot. autor 2010) 

Fig. 5. Surprising presence of billboards in areas of traditional architecture (phot. author 2010) 
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Ryc. 6. Osiedle domów jednorodzinnych starannie wygrodzone z przestrzeni suburbium (fot. autor 2008) 

Fig. 6. Housing estate precisely fenced off from the rest of the village space (phot. author 2008) 

Ryc. 7. Dekorowanie, nieco za ozdobne, frontowej cz ci posesji (fot. autor 2009)

Fig. 7. Slightly too rich decorating of the frontal part of estate (phot. autor 2009) 

gancko i modnie tak jak w telewizji”. A moda kreowana przez media jest cz sto
pseudomiejska, ukazuj ca dla kontrastu wie  w przerysowany sposób, jako miej-
sce, w którym, mówi c eufemistycznie, „zatrzyma  si  czas”. Jej efektem jest 
silna potrzeba oderwania si  mieszka ców wsi od korzeni i wprowadzenia prze-
strzennych kodów rodem z „nowoczesno ci”, chocia  w swojskiej, ludycznej 
oprawie (formy architektury i siedlisk, u ycie materia ów, podzia y przestrzenne). 
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Ryc. 8. Wprowadzanie do ogrodów przydomowych strefy podmiejskiej kunsztownych form ro lin iglastych 
(fot. autor 2010) 

Fig. 8. Sophisticated forms of conifers introduced to suburbium area gardens (phot. author 2010)

Ryc. 9. Najbardziej rozpowszechniona forma ogrodów podmiejskich – rozleg y trawnik okolony szpalerem 
ywotników (fot. autor 2011)

Fig. 9. The most popular form of suburb gardens – a lawn surrounded by Thuja occidentalis “Smaragd”  
[emerald] (phot. Author 2011)

Silna jest te  potrzeba kontroli nad rodowiskiem przyrodniczym, które przez 
mieszka ców wsi jest postrzegane nie jako ród o szcz liwo ci, ale jako poli-
gon walki o plony. Prowadzi to do powstawania ogrodów, w których króluj  nie 
kwietne rabaty, ale g adkie, kontrolowane po acie trawników ocienione wielk
ilo ci atwych w uprawie ro lin iglastych, s siaduj cych swojsko z kolekcj
przeró nych „przydasi”. Norm  tak e sta y si  wielokolorowe betonowe ogro-
dzenia i wzorzyste betonowe nawierzchnie.  
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Ryc. 10. Widok na klasyczne suburbium (Laski ko o Warszawy) pozbawione przestrzeni publicznych – krajobraz 
obejmuj cy zwart  zabudow  jednorodzinn  z wyeksponowanymi liniami ogrodze  (google earth, lipiec 2012) 

Fig. 10. The view of classical suburbium (Laski ko o Warszawy) deprived of public spaces – the close forma-
tion of development landscape with distinguished fences lines  

Inne z kolei kody przestrzenne wnosz  do suburbiów potomkowie mieszczan. 
Tu wzmocnieniu uleg a t sknota mieszka ców miast za sielskim yciem na sar-
macko-wiejskiej niwie, która przejawia si  dzi  w marzeniach o dzia ce za mia-
stem, kwietnych ogrodach, sielskich przysió kach, kach zielonych i piewie
ptaków. I tak na terenach suburbiów wyrastaj  domy rodem ze skansenów. In-
nymi wyra nie eksponowanymi cechami jest silne poczucie zaznaczenia indy-
widualno ci oraz brak poczucia bezpiecze stwa, co skutkuje efektownie wyeks-
ponowanymi murowanymi domostwami w postaci fortecznych, ogrodzonych 
solidnie kondominiów. Zreszt  takie w a nie masywne ogrodzenia zdaj  si  by
piecz ci  cechuj ca miejskich „ogrodników”. Grodzenie si  nowych mieszka -
ców suburbiów wyp ywa z silnie zaznaczonego terytorializmu, który po pewnym 
czasie mija – obserwowany nast pny „ogrodnik” grodz cy si  w pobli u budzi 
niech  i poczucie „zaw aszczenia” krajobrazu. Dla obu nie jest oczywisty pomys
wtopienia zabudowa  w krajobraz, czy wykupienia istniej cego siedliska.  

Brak urz dzonych przestrzeni publicznych (a nie nale  do nich „spontanicz-
nie” u ytkowany teren otwarty czy pobocza dróg) wydaje si  wynika  przede 
wszystkim z cech wspólnych nam, Polakom. Do jednej z nich zaliczy  mo na 
obieranie zada  budowy struktur osadniczych obliczonych na szybki zysk oraz 
brak ch ci do dzia a  oddolnych wymuszaj cych na w adzach samorz dowych 
realizacj  zada  statutowych. 
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Czy dawne tradycje wiejskie i miejskie odesz y w niepami ? Otó  nie, one 
nie znik y, one tylko zmieni y no nik. Zamiast obecnych kiedy  powszechnie kwiet-
nych ogródków budz cych zazdro  s siadek, rozprzestrzeniaj  si  inne formy po-
dyktowane pragmatyzmem i potrzeb  zaznaczenia si  w spo eczno ci lokalnej. 
Rdzenni mieszka cy podmiejskich wsi nastawieni s  te  na tworzenie miejskiego 
sztafa u (bo „wie  si  wstydzi wsi”), z silnie jednak utrwalon  tradycyjn  mentalno-
ci . yczeniem przybyszy z miast zdaje si  by  za  stworzenie suburbium jako 

sielskiej przestrzeni pozornie wiejskiej, bo bez cech kulturowych swoistych dla 
ycia wiejskiego, a wi c ze znacz c  przewag  miejskich wzorców socjologicznych. 

Wie  traktowana jest jako „miejsce” tradycji, zwi zków i relacji, na które mamy 
ochot , ale nie na spo eczno  wiejsk  z ca ym dobrodziejstwem inwentarza. Prowa-
dzi to do powstawania wspólnoty „niewierz cych praktykuj cych” mieszka ców wsi. 

Z bada  wynika, e mimo powszechno ci tych zjawisk, nie mo na automa-

tycznie uogólnia  powy szych wniosków. Opisane cechy kultury miejskiej 
i wiejskiej wytworzone w toku zmian cywilizacyjnych nie s  jedynymi, które 
maj  wp yw na behawioryzm mieszka ców suburbiów. Najbardziej istotne za-
gadnienia wspó czesnego ycia wynikaj  bowiem z pragnienia jednostki, aby 
zachowa  niezale no  i odr bno  w asnej egzystencji w obliczu przemo nego 
naporu spo ecze stwa, dziedzictwa historycznego, zewn trznej kultury i techni-
cyzacji ycia. Jest to wspó czesna posta  walki, jak  pierwotni ludzie prowadzili 
z natur  o zachowanie swej egzystencji fizycznej [Simmel 1975]. A wi c posta-
wy mieszka ców plasuj  si  gdzie  mi dzy osobistym wyborem a mentalno ci
wypracowan  w toku „treningu” kulturowego. 

Mieszka ców wybieraj cych na swoje miejsce zamieszkania suburbium cha-
rakteryzuje t sknota – jednych za miejsko ci  sugerowan  przez blisko  miasta, 
drugich za rustykaln  sielsko ci  zwi zan  z blisko ci  siedliska naturalnego. 
Dla jednych i drugich przestrze  ta mieni si  rodzajem Arkadii, któr  kreuj
przynamniej na w asnym podwórku. Problem w tym, e na t  miejsko-wiejsk
karuzel  gustów nak ada si  ba agan niemo no ci planistycznej. 

Nonszalancja w adz samorz dowych, z jak  traktuje ona jako adu prze-
strzennego peryferyjnych dzielnic, nie dostrzegaj c specyfiki tej przestrzeni, ma 
zreszt  swoj  tradycj . Od po owy XX w. miejsko  wdar a si  w krajobraz wsi 
poprzez obce architektoniczne formy w postaci ortogonalnych bry  szkó  „1000- 
-latek” i przedziwnych ko cio ów, b d cych raczej pomnikami ambicji wielko-
miejskich architektów ni  kontynuacj  ducha miejsca. Obie te formy niejako 
podminowa y swoisto  podmiejskiego krajobrazu i zach ci y do odwa niejsze-
go wprowadzania miejskich rozwi za  przestrzennych. 

Jaka jest wi c przysz o  suburbiów? Czy powinny by  zwi zane prze-
strzennie i kulturowo z miastem, czy te  nale e  do wsi? Czy maj  one bazowa
na wtórnym rustykalnym stylu przefiltrowanym przez mieszcza skie t sknoty, 
czy sta  si  malowniczym, spetryfikowanym skansenem? Z drugiej strony, czy 
mo emy pozwoli , aby sta y si  efektem mniej lub bardziej kontrolowanego 
urban sprawl, zbiorem miejskich kubatur zapl tanych w otwartej przestrzeni?  
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Ryc. 11. Przyk ad rozwi zania przestrzennego dla suburbiów, Malmö: podmiejskie osiedle w formie ma ego
tradycyjnego miasteczka, ze wszystkimi wspó czesnymi udogodnieniami (fot. autor 2009) 

Fig. 11. The example of innovative solution for suburbs, Malmö: modern housing estate in a form  
of a traditional village (fot. author 2009) 

Ryc. 12. Wspó czesny przyk ad ze strefy podmiejskiej Kopenhagi: budynek wielorodzinny w formie miniwio-
ski otwarty widokowo na przyleg e b onia (fot. autor 2009) 

Fig. 12. The contemporary example of suburban area in Copenhagen: the multifamily dwelling in a form of 
a mini-village with the open view on the rural surrounding (fot. autor 2009)
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Czy jednak konieczne jest dokonywanie wyboru? Rozwi zaniem mo e by
wspó istnienie trzech odmiennych form przestrzennych – bazuj cych na miej-
skich kodach kulturowych, na wiejskich i na rodzaju ekotonu – wykreowanej 
przez specjalistów (architektów, urbanistów, ruralistów, architektów krajobrazu) 
swoistej formy po redniej. Wybór opcji zale a by od identyfikacji krajobrazu. 
Wybór samego siedliska – od samych mieszka ców. Dlaczego tak podj te roz-
wa ania s  istotne? Bo cz sto mechanizmy behawioralne s  tak silnie utrwalone 
w tradycji i mentalno ci ludzkiej, e jedynie za pomoc  przepisów i planistycz-
nego wishfulthinking nie mo na zagwarantowa  stworzenia suburbium idealne-
go. Punktem wyj cia jest wi c akceptacja czynnika psychologiczno-socjologicz-
no-kulturowego specyfiki miejsko-wiejskiej. Przy zatrwa aj cym tempie zmian, 
im wcze niej rozwi zania przestrzenne zostan  dostosowane do istniej cych 
zasad wspó ycia, tym wi ksza szansa na wprowadzenie zaakceptowanych ram 
dla stworzenia form adu przestrzennego suburbiów (ryc. 11 i 12).  
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LANDSCAPE OF SUBURBIUM AS A SPACE OF THE RUSTIC – CITY CULTURE  
JUNCTION

Abstract. This article is the answer to the question: how can a union of rustic and city cultures 
affect the landscape of suburbs? Is this junction the kind of mechanical collision with a mosaic of 
shards, or a kind of intermingling? The other aim is to consider the historical relationship between 
community of rural and city origins, which have an influence on suburban landscape. The impor-
tance of future solutions in their aspects of spatial and cultural ties to urban and rural landscape, 
which could rely on coexistence of several equal variants, has also been stressed. 

Key words: rustic culture, city culture, landscape, suburbium 


