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S t r e s z c z e n i e  

Współczesne oazy kulturowości to okna kultury rodzimej na zglobalizowany świat, to historyczne 
budowle i współczesne dynamiczne, efektowne, nowoczesne technologicznie, wpisane w kontekst 
kulturowy struktury, które kształtują sylwety miast, tworzą klimat miejsc wyjątkowych i przyjaznych 
– określają image współczesnego miasta. 
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The contemporary oases of culture are the windows of native culture on the global world. They are 
historic buildings and contemporary dynamic, attractive, modern structures in the cultural context, 
shaping the silhouettes of the cities, creating the climate of unique and friendly places and defining 
the image of a contemporary city. 
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Jeśli nie szanujemy naszej przeszłości 
Tracimy naszą przyszłość.  
Jeśli zniszczymy nasze korzenie  
Możemy się nie rozwinąć. 

 Hundertwasser 

1. Miasto – jego duch i „cielesność” 

Każdy organizm – antropogenny byt złożony jest z dwóch warstw i miar: 
– cielesności, tj. cech materialnych, stałych określonych form, 
– duchowości, zwanej też duchową energią, będącej wynikiem interakcji materialnych bytów, jak: czło-

wiek–człowiek, człowiek–struktura, struktura–człowiek. 
Obie te warstwy i pobudzające je czynniki – jak oddziaływanie środowiska, wzajemnie przenikają 

się, współpracują w określonej przestrzeni, wymiarze i rytmie czasu. Skoro miasto uznane zostało za or-
ganizm, zatem należy przyjąć, że złożone jest ze struktury cielesnej (organicznej i nieorganicznej), stwo-
rzonej przez określone byty, jednostki i społeczności, w czasie i przestrzeni. Ale posiada też tę indywidu-
alnie postrzeganą i interpretowaną cechę, zwaną duchem miejsca i miejsc – będącego śladem energii 
wznieconej przez owe jednostkowe – osobnicze, bądź grupowe – społeczne byty. Współczesne miasto 
należy traktować więc jako sprzężenie kierunkowe i sprzężenie zwrotne obu elementów współtworzących 
jego organizm. Ten organizm – zawiły i skomplikowany zapewnia zamieszkującym go ludziom miesz-
kanie i źródła pracy, rozwój umysłowy, możliwości regeneracji sił witalnych. Jednakże dynamiczny 
i często kontrowersyjny rozwój współczesnych aglomeracji miejskich powoduje, iż ów organizm staje się 
organizacyjnie niewydolny, a głębokie przemiany w strukturze przestrzeni miejskiej pozostają w opozycji 
do środowiska naturalnego oraz kulturowego miasta i regionu. Lansowane w latach 70. XX wieku – trend 
i idea dynamicznego rozwoju miast, państw i regionów, których cechą było dążenie do pełnej racjonali-
zacji organizacji życia społecznego w określonych ramach przestrzennych, a u podstaw decyzji o ich po-
wstaniu leżały doktryny polityczne i gospodarcze, wytyczające strategie rozwoju, doprowadziły do po-
wstania wielkoskalarnych struktur miejskich. Równoczesna moda na kosmopolityzm, jako sposób wyj-
ścia od prowincjonalizmu kulturowego i otwarcia się na świat, podyktowana często komercją i paupery-
zmem, demonstracyjną negacją związków z rodzimą kulturą na rzecz kultury masowej, wywołała po-
wstanie zjawisk socjologicznych, które towarzyszą dziś tworzeniu modelu współczesnego miasta.  

2. Wielość bytów, wielość form i kultur we współczesnym mieście 

Dynamika zmian we współczesnych układach miejskich postępuje za sprawą globalnych tenden-
cji, które wymuszają określoną akcelerację w praktycznie wszystkich formach życia. Ogólnoświatowe 
procesy ekonomiczne i polityczno-społeczne znajdują więc także odbicie w lokalnych związkach kultu-
rowych, swoistych oazach kulturowości [7], które stanowić mogą solidną bazę zakorzenionej tradycji, 
a równocześnie być źródłem modyfikacji dla współczesnych systemów kulturowych. Oazy kulturowości 
to zespoły urbanistyczne i miejsca architektury historycznej, tradycyjnej, ale i współczesnej – o bogatych 
i wyjątkowych walorach funkcjonalnych i formalnych, poznawczych i estetycznych. To miejsca i prze-
strzenie – gdzie „duch i cielesność” antropogennych bytów przestrzeni egzystencjalnej współczesnego 
miasta jednoczą się, tworząc trwałą, ponadczasową wartość [6]. Tych związków zachodzących w prze-
strzeniach: egzystencjalnej i architektonicznej [ibid.] oraz etnicznej dotyczy między innymi lansowana przez 
kulturoznawców  teoria karnawalizacji – jako metaforycznej  koncepcji  interpretacji  współczesnych zja- 
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wisk kulturowych [5] na obszarach miast i mniejszych jednostek osadniczych. W istocie zjawisko karna-
walizacji nie jest nowe, ponieważ bogata obrzędowość, igrce, scena teatrów ulicznych znane były już 
w starożytności i w średniowieczu. Dziś, na początku XXI wieku, karnawalizację kulturowości współcze-
snego świata wspiera skompresjonowana i skomercjalizowana sztuka mediów. By jednak w świecie 
„globalnej wioski”, czasoprzestrzennej kompresji, superprodukcji, zorganizowanej konsumpcji i usług, 
transkulturowości i zachwianych związków kulturowych tożsamości [2] zachować właściwe proporcje 
pomiędzy otwartością kulturową, a alienacją lokalnych, narodowych wartości – należy umasowić pod-
stawową edukację na temat pozytywów i negatywów homogeniczności i heterogeniczności kultur współ-
czesnych społeczeństw, wielości tożsamości [1].  

Poszukiwanie współczesnych form tożsamości w mieście, postrzeganych jako sumy wielości do-
znań identyfikacyjnych, wynikających z wielości bytów i ich konotacji z miejscem, powinno iść w parze 
z poznaniem różnorodności kultur i miejsc, poznaniem różnic, ale i ich regionalno-etniczno-historycznych 
przesłanek, pomiędzy obyczajowością rodzimą a kulturą odmienną – stąd różnorodność tożsamości [7].  

Ta wielość doznań warunkuje powstanie w wielokulturowej, wieloepokowej przestrzeni kulturo-
wej miasta oaz kulturowych. Ona też pozwala na podjęcie próby świadomego ideowo (a nie tylko formal-
nie – dekoracyjnie) wprowadzenia wątków i elementów identyfikujących, tożsamych – dotąd pochodzą-
cych z różnych kultur, w przestrzenie mieszkalne, społeczne i publiczne – kulturowe i rekreacyjno-kultu-
rowe, w ich modernistyczną, pankulturową, uniwersalną formułę struktury architektonicznej i urba-
nistycznej. Mogą to być przestrzenie takich obiektów kulturowych, jak m.in.: sale widowiskowe, kina, 
atria i pasaże handlowe, place i ulice, parki edukacyjne, corsa spacerowe i inne.  

3. Cechy współczesnego środowiska miejskiego 

Współczesne środowisko miejskie cechują dziś: 
– fragmentacja, dezintegracja, wielopostaciowość struktur, brak ideowej spójności w amorficznych prze-

strzeniach stref obrzeżnych; 
– powierzchowne społeczne interakcje, życie wyalienowane za sprawą świadomych wyborów i wymu-

szonych konieczności; 
– deterytorializacja kultur jako pośredni efekt globalizacji, w konsekwencji: współczesny diasporyzm [2];  
– sprzeczności pomiędzy światem anonimowego pankulturalizmu, a potrzebą rzeczywistej przynależno-

ści do lokalnej społeczności; 
– wielkoskalarność i cyberrzeczywistość, manipulacje w infosieci (filmy, gry) – przekładające się na za-

chowania ludzkie, zagrażające bezpieczeństwu środowiskowemu i zaburzające wartości kulturowe 
przestrzeni miejskich.  

Wszystkie te negatywne cechy wpływają także na wizerunek miasta. 
Innym istotnym wrogiem człowieka – mieszkańca miasta stały się: środowiskowy stres wynika-

jący z wielkoskalarności aglomeracji miejskich i oddziaływania stresorów środowiskowych, takich jak: 
hałas, zatłoczenie, społeczne dylematy (w tym wyż. wym. zagrożenia, problemy komunikacyjne, zanie-
czyszczenie i skażenie środowiska), konieczność oszczędzania wody, energii i innych nośników, które 
wywołują stres psychiczny społeczności, jak: wzrost pobudzenia i przeciążenia sensoryczne (dyskomfort, 
napięcie). 

Dlaczego więc ludzie nadal kierują swe losy w kierunku miast? Odpowiedź wydaje się prosta. 
Z psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia istnieją dwa zasadnicze czynniki decydujące 
o wyborze statycznego miejsca zamieszkania: 
– użytkowość: pozorna łatwość życia, dostępność zdobyczy techniczno-technologicznych, 
– atrakcyjność: bliski kontakt z trwałymi śladami historii, dostęp do różnorodnych form rekreacji tury-

styczno-sportowych i kulturalnych, możność nawiązania kontaktów, ale i zachowanie anonimowości. 
Jest jednak i trzeci istotny dziś czynnik – prestiż społeczny. 
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Zatem, różnorodność potrzeb, która jest miarą atrakcyjności osobniczej, ale i spójność – ideowa 
i przestrzenno-strukturalna, to wykładnie dla organizatorów przestrzeni mieszkalnych i związanych 
z nimi przestrzeni społecznych i publicznych. 

4. Wielokulturowość a image współczesnego miasta 

Wielokulturowości Europy, także miast polskich, nie da się uniknąć. Opór wobec niej, obrona 
„sterylności” stylowej, niechęć do przenikania wielokulturowości w życie rodzimych nacji może przybrać 
niebezpieczny wymiar rasizmu i alienacji. Należy ją więc zaakceptować, a poprzez umiejętnie 
prowadzoną edukację młodego pokolenia – można nauczyć je znajomości obyczajów, szacunku dla od-
mienności i zasad współżycia.  

Aby respektować pewną odmienność stylową regionu, miasta, warto przede wszystkim znać ideę 
tożsamą własnej „dużej i małej” ojczyzny oraz znamiona i bogatą symbolikę kultur innych narodów. 
Wówczas można świadomie i z pomysłem – zgodnym z ideą stworzenia oaz kultur rodzimych w wielo-
kulturowości – istotne elementy, związane z semantyką kulturową, tak transponować do rodzimych wa-
runków przestrzennych, by nie stworzyć kakofonii różnorodnych form, często stylizowanych, na małym 
obszarze. Wybór skali, miejsca, formy to wielkie zadanie dla współtwórców studium zagospodarowania 
przestrzennego dla aglomeracji miejskich, uwzględniającego uwarunkowania dotyczące łączenia prze-
strzeni mieszkalnych, społecznych i rekreacyjno-sportowych pod kątem tworzenia w nich wartości kultu-
rowo-poznawczo-edukacyjnych. 

Wówczas będzie można wskazać, że to miejsce, miasto, osiedle jest atrakcyjne nie tylko w użyt-
kowaniu, ale i do zamieszkania, do życia – z racji właściwej skali, programu i funkcji, formy, ale 
i ideowej formuły, z której współczesny wykształcony człowiek zdaje sobie sprawę i identyfikuje się 
z nią. A jest to formuła życia w wielokulturowym świecie, mieście kulturowo bogatym i tożsamym. 

Wiele badań naukowych wskazuje, że globalizacja, która znamionuje ponadnarodowy charakter 
wszelkich procesów i homogenizacja to dwa określenia tego samego procesu – uniwersalnego poszuki-
wania nowej syntezy form kulturowych. Coraz mniej kultur szczyci się swoją odrębnością; tracą one 
przejrzystość formuły i granice związków kulturowo-etnicznych. Ten miks kulturowy najwyraźniej widać 
w wielkich aglomeracjach miejskich. Oazy kulturowości – kratery wielokulturowości stają się więc 
oknami na zglobalizowany świat. To image współczesnego miasta zaszyfrowany jest obrazowo i trwale 
w dwóch wątkach w architekturze i kulturze materialnej jako: 
– widok panoram i sylwet współczesnego miasta, 
– klimat miejsc szczególnych (historycznych i współczesnych), w których mieszkańcy i okazjonalni 

przybysze czują się dobrze, przyjaźnie, powołują na déjà vu, wskrzeszają w pamięci ducha tego miej-
sca, Życie – to świat, bycie – to wiatr, w przestrzeni czasu i – piramida form wznoszonych ku gwiaz-
dom... [M. Solska]. 
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If we do not honour our past 
We lose our future. 
If we destroy our roots 
We cannot grow. 

Hundertwasser 

1. The city, its spirit and "physicality" 

Every organism, an anthropogenic being, consists of two layers and measures: 
– the physicality, i.e. material features, permanent defined forms, 
– the spirituality, also called spiritual energy, resulting from the interaction of material beings as man– 

man, man–structure, structure–man. 
Both layers and their stimulating factors, like the influence of the environment, intermingle, co-

operate in a defined space, dimension and rhythm of time. As a city has been acknowledged as an organ-
ism, we must assume that it is made of a "physical" structure (organic and inorganic), created by some 
defined beings, individuals and communities, in time and space. But, the individually perceived and in-
terpreted features called the spirit of a place and places, being trace of energy started by those individual 
or group social beings. Thus, the contemporary city should be treated as a directional coupling and 
a feedback of both elements co-creating its organism. 

2. The variety of beings, forms and cultures in the contemporary city 

The dynamic of changes in contemporary urban layouts proceeds on account of some global ten-
dencies which impose defined acceleration in all the forms of life. Thus, the worldwide economic, politi-
cal and social processes are also reflected in local cultural relationships, peculiar oases of culture [7] 
which can make a solid base of a rooted tradition and a source of modification for contemporary cultural 
systems. The oases of culture are urban complexes and places of historic, traditional and contemporary 
architecture of rich and unique functional, formal, cognitive and aesthetic values. They are places and 
spaces where the "spirit and physicality" of anthropogenic beings of the existential space [6] of the con-
temporary city unite, creating a permanent, timeless value. However, in order to maintain suitable pro-
portions between cultural openness and the alienation of local, national values in the world of the "global 
village", compression of time and space, superproduction, organized consumption and services, trans-
culture and shaken relationships of cultural identities, we must give mass appeal to primary education in 
the positives and negatives of the homogeneity and heterogeneity of contemporary societies, the variety 
of identities [1]. 

A search for contemporary forms of identity in the cities, perceived as sums of a variety of identi-
fication sensations resulting from the variety of beings and their connotations with a place, ought to go 
hand in hand with the recognition of the diversity of cultures and places, the recognition of differences as 
well as regional, ethnical and historical factors – between native customs and a different culture – hence 
the diversity of identities [7]. 

The variety of sensations conditions the creation of some oases of culture in the multicultural 
space of a city. 
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3. Features of the contemporary town 

The contemporary urban environment is characterized by: 
– fragmentation, disintegration, multiform structures, lack of ideological coherence in the amorphous 

spaces of the outskirts; 
– superficial social interactions, life alienated on account of some conscious choices and imposed ne-

cessities; 
– dispersion of cultures as an indirect effect of globalization, in consequence: contemporary diaspora [2]; 
– contradictions between the world of anonymous pan-culture and a need of real affiliation to a local 

community; 
– large scale and cyber-reality, manipulations in the info-net (films, games) are transformed into human 

behaviours menacing the environmental safety and destruct the cultural values of urban spaces. All the 
negative features are also transformed into the image of a city. Another significant enemy of man – 
a city dweller is environmental stress resulting from the large scale of urban agglomerations and the in-
fluence of environmental stressors. 

So why do people still direct their fortune towards the cities? The answer seems simple: from the 
psychological and sociological point of view, there are two basic factors determining the choice of 
a (static) place of residence: 
– usability (apparent easiness of life, accessibility of technical and technological achievements) and 
– ttractiveness (close contact with lasting trace of history, access to various tourist, sports and cultural 

forms of recreation, possibilities of contacts and anonymity). 
These days, however, there is the third important factor: 

– social prestige. Thus, the diversity of needs, which is the measure of individual attractiveness, and ide-
ological, spatial and structural coherence are the clarifications for the organizers of residential, social 
and public spaces. 

4. The multicultural world and the image of a contemporary city 

The multicultural character of the world, Europe and Poland cannot be avoided. Resistance to it, 
protection of stylistic "sterility", unwillingness to introduce it into the lives of natives can take on a dan-
gerous form of racism and alienation. Thus, we should accept it because we can teach customs, respect 
for distinctness and the principles of co-existence through adequate education of the young generation 
(kindergartens, schools). 

In order to respect the stylistic difference of a region, a city, one should know the identical idea of 
one’s own "big and small" motherland and the stamps and rich symbolism of the cultures of other na-
tions. Then, one may transpose some significant elements related to cultural semantics into native spatial 
conditions consciously and according to the idea of the creation of the oases of native cultures in the 
multicultural world, not creating a cacophony of diverse, often stylized, forms on a small area. The 
choice of a scale, a place, a form is a great assignment for the co-creators of the study of the spatial de-
velopment for urban agglomerations, allowing for the conditions concerning the combination of residen-
tial, social, recreational and sports spaces from the viewpoint of creating some cultural, cognitive and 
educational values. 

Then it will be possible to indicate that this place, this city, this estate is attractive, not only for 
using but also for dwelling, for living, thanks to a proper scale, programme, function, form and ideologi-
cal formula contemporary educated man is aware of and identifies with. It is a formula of living in the 
multicultural world, city, culturally rich and identical. 
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Globalization, indicating the supranational character of all the processes, is a universal search for 
a new synthesis of cultural forms. Less and less cultures boast their separateness, they lose the clarity of 
formulas and the borders of cultural and ethnical relationships. This cultural mix is obvious in large urban 
agglomerations. So, the oases of culture – the craters of the multicultural world are becoming win-
dows on the global world. The image of a contemporary city is enciphered vividly and permanently in 
two fields, in architecture and material culture, as: 
– the view of the panoramas and silhouettes of a contemporary city; 
– the climate of special (historic and contemporary) places where inhabitants and occasional visitors feel 

good, friendly, invoke déjà vu, revive the spirit of a place in their memories.  
Life is the world, being is the wind in the space of time and a pyramid of forms raised towards the stars… 
[M. Solska]. 
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Il. 1. Wielopostaciowość miejskiej kulturowo-
ści – rzeźby Igora Mitoraja pomostem epok 
i przestrzeni  
Ill. 1. Multiform urban culture – Igor Mitoraj’s 
sculptures as a platform of epochs and spacer 




