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Estetyka nieużytku we współczesnej architekturze krajobrazu miasta

Wstęp

To, jak widzimy środowisko, jak je interpretujemy i jak je kształtujemy, to co 
dostrzegamy w nim jako piękne, ciekawe, istotne, opisać można w ramach 
estetyki krajobrazu. Jego częścią jest krajobraz miasta, na którym tu chcemy się 
skupić, aby odpowiedzieć na pytanie, skąd czerpią energię współczesne style 
i fascynacje estetyczne w architekturze krajobrazu. Interesować nas będzie 
szczególnie fragment krajobrazu miasta, który odwołuje się do spontanicznej 
egzystencji nieużytku – terenu pozornie porzuconego. Obszary te znalazły 
się w ostatnim czasie w centrum uwagi badaczy środowiska miejskiego i ar-
chitektów krajobrazu zarówno ze względów ekologicznych, społecznych, jak 
i urbanistycznych. Te wątki składają się na zakres problematyczny, który określić 
można mianem estetyki nieużytku.

Miasta polskie, a szczególnie Warszawa, charakteryzują się swojego rodzaju 
nieciągłością przestrzeni zurbanizowanej – lukami w planowanej i administro-
wanej strukturze urbanistycznej, potocznie zwanymi nieużytkami. W większości 
przypadków tereny te spontanicznie zarastają roślinnością w procesie naturalnej 
sukcesji i w ten sposób stają się czynnym biologicznie elementem miasta. Patrząc 
na plany rozwoju przestrzennego Warszawy, zapisane w studiach zagospoda-
rowania przestrzennego oraz w planach miejscowych, widać, że zdecydowana 
większość nieużytków ma zniknąć z krajobrazu miasta na rzecz zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej1. Pozostaną nieliczne parki i zieleńce – wyspy oto-
czone gęstą zabudową. Dogęszczanie miasta odbywa się przede wszystkim 
kosztem terenów, które są uważane za niefunkcjonalne, jako że utraciły swoją 
wcześniejszą funkcję, głównie związaną z przemysłem (ale też obronnością, 
rolnictwem, komunikacją itd.), i powoli ulegając procesowi naturalnej sukcesji, 
na powrót zostały zasiedlone przez zbiorowiska roślin ruderalnych i rodzimych2. 

1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta st. Warszawy 
http://www.mapa.um.warszawa.pl/. Dostęp: 09.01.2017.

2 Roślina rodzima to roślina występująca naturalnie na danym obszarze. Za rośliny synantropijne, za 
Barbarą Sudnik‑Wójcikowską, przyjmujemy rośliny, które porastają obszary zmienione przez człowieka, 
szczególnie w miastach, np. sąsiedztwa budynków, drogi i przydroża, tereny kolejowe, parkingi i place, 
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Nie stanowią one szczególnej wartości w oczach planistów i administracji 
publicznej, w każdym razie nie takiej, by mogły konkurować z potrzebą inwe-
stycji budowlanych, a także po prostu wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na 
mieszkania w dużych miastach.

Trzeba być jednak świadomym tego, że to właśnie szeroko rozumiane nie-
użytki gwarantują w znacznej mierze różnorodność biologiczną na obszarach 
miejskich. Przede wszystkim dlatego, że jest ich w Warszawie wciąż stosunkowo 
dużo, stanowią więc znaczący procent miejskich terenów biologicznie czynnych. 
Ale nie tylko o ilość tu chodzi. To tam schronienie i pożywienie znajdują gatunki 
roślin i zwierząt, które nie mogłyby funkcjonować w miejskich parkach, gdzie 
„dba się” o to, żeby nie było „zbyt dziko”, kosząc, przycinając, nawożąc itd. 
Dzięki terenom nieużytków wiele dziko żyjących gatunków wciąż może żyć 
w metropoliach. Ponadto świadczą one szereg tzw. usług ekosystemowych:

Rośliny rosnące spontanicznie w przestrzeniach miejskich – rodzime czy nierodzime – pełnią 
ważne funkcje ekologiczne. Ekolodzy nazwali te funkcje świadczeniami ekosystemowymi, 
które odpowiadają za pochłanianie nadmiernej ilości składników pokarmowych na terenach 
podmokłych (zapobiegając eutrofizacji), spadek temperatury na obszarach pokrytych nawierzch-
niami nieprzepuszczalnymi, kontrolowanie procesów erozji, remediacje zanieczyszczenia gleby 
i powietrza, zapewnienie schronienia i pożywienia dla dzikich zwierząt, a także pożywienia 
i lekarstw dla ludzi (nawet jeśli z nich nie korzystamy)3.

Wartości nieużytków doceniają również lokalne społeczności, gdyż stanowią 
łatwo dostępne tereny zieleni położone blisko miejsc zamieszkania, pozbawione 
opresji nakazów i zakazów, które można użytkować w nieformalny sposób. 
Ludzie traktują je jako lokalne obszary „dzikiej natury”. Spacerują po nich, palą 
ogniska, wyprowadzają psy, choć są i tacy, którzy w ogóle z nich nie korzystają, 
ale ważna jest dla nich świadomość, że są blisko i stanowią rezerwuar wartości 
przyrodniczych, zapewniający poczucie bezpieczeństwa ekologicznego4. Są 
również ważnym elementem struktury przestrzeni zamieszkiwanej, obok ogro-
dów reprezentacyjnych i rekreacyjnych, co zostało wyjaśnione w dalszej części 
tekstu5. Pomimo tego nieużytki znikają – w starciu z rynkiem deweloperskim 
wspartym przez obowiązujący model planowania przestrzennego nie mają szans. 
Pociąga to za sobą spadek bioróżnorodności miejskiej, ale też bunt i frustrację 
części mieszkańców, którym odbierane są ich lokalne „ostoje dzikiej przyrody”.

To wszystko powoduje, że stereotypowe postrzeganie nieużytków jako „po-
rośniętego chwastami marnotrawstwa przestrzeni”, w którym w dodatku „może 
się czaić niebezpieczeństwo”, zmienia się, ustępując miejsca nowej estetyce, 
towarzyszącej współczesnym realizacjom zieleni miejskiej. We współczesnej 
architekturze krajobrazu „motyw nieużytku”, a raczej stylizacja „na nieużytek” 

tereny poprzemysłowe (B. Sudnik‑Wójcikowska, Rośliny synantropijne, Multico Oficyna Wydawnicza, 
Warszawa 2010).

3 P. Del Tredici, The Flora of the Future, https://placesjournal.org/article/the‑flora‑of‑the‑future/. 
Dostęp: 30.12.2016.

4 E. O. Wilson, (2009), Biophilia, Kindle Edition, Harvard University Press 2009, por. R. Kaplan, Nature 
at the doorstep: residential satisfaction and the nearby environment, „Journal of Architectural Planning 
Research” 2, 1985, s. 115‑127.

5 B. J. Gawryszewska, Ogród jako miejsce w krajobrazie zamieszkiwanym, Wyd. Wieś Jutra, War-
szawa 2013.
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staje się coraz bardziej popularna i wykorzystywana jest w wielu projektach 
parków, skwerów i  innych przestrzeni publicznych6. Można powiedzieć, że 
za sprawą kilku dużych i głośnych realizacji weszła do kanonu projektowania 
początków naszego wieku, tworząc zręby nowej estetyki przestrzeni miejskich, 
którą można nazwać estetyką nieużytku. Nieużytki, stanowiąc wartość dla 
użytkowników i wyzwanie artystyczne dla projektantów, zaczęły się podobać.

W niniejszym artykule zamierzamy pokazać, co takiego się zmieniło w po-
strzeganiu porzuconych terenów miejskich, że zaczęły inspirować praktykę 
projektową architektów krajobrazu. Spróbujemy również zdefiniować, czym 
jest estetyka nieużytku, odpowiadając na pytanie – jakie nowe wartości zostały 
dostrzeżone w krajobrazie i w jaki sposób przełożyły się na nowe koncepcje 
i style projektowe.

W pierwszej części przyjrzymy się zmianom w postrzeganiu i waloryzowaniu 
nieużytków w naukach przyrodniczych, a konkretnie ekologii miasta. Pionierami 
w tej dziedzinie byli niemieccy ekolodzy badający Berlin, gdzie ze względu na 
zniszczenia z czasów drugiej wojny światowej oraz istnienie pasa granicznego 
muru berlińskiego powstały istotne ilościowo i jakościowo poligony badawcze. 
W drugiej części zajmiemy się kwestią postrzegania i użytkowania terenów 
niezagospodarowanych przez mieszkańców (czy po prostu użytkowników prze-
strzeni miejskich), w tym preferencji estetycznych dotyczących zieleni, w oparciu 
o badania prowadzone na terenie Warszawy przez nasz zespół w Katedrze Sztuki 
Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W trzeciej części przyjrzy-
my się ważnym projektom i realizacjom architektury krajobrazu inspirowanymi 
nieużytkami, zarówno tymi najbardziej rozpoznawalnymi w skali europejskiej, jak 
i mniejszym, z naszego, warszawskiego podwórka. W ostatniej części artykułu 
postaramy się doprecyzować, czym jest estetyka nieużytku poprzez opisanie jej 
kluczowych cech oraz konfrontację z zoe-estetyką – posthumanistyczną teorią 
estetyczną proponowaną przez Monikę Bakke.

Nowa dzika przyroda – zmiany w postrzeganiu nieużytków  
przez ekologię miasta

W naukach zajmujących się ekologią pojawiło się w ostatnim czasie kilka cieka-
wych reinterpretacji miejskich ekosystemów. Tradycyjne stanowisko zakłada, że 
miasto, ze względu na wysoką antropopresję oraz dominację gatunków obcych 
i  inwazyjnych, to środowisko ekstremalnie zaburzone. W takich warunkach 
ekosystem naturalny, właściwy dla geograficznych warunków klimatycznych, 
hydrologicznych i glebowych funkcjonuje w wersji szczątkowej. W tej „kon-
serwatywnej” optyce cała reszta miejskiego ekosystemu traktowana jest jako 
zaburzenie czy wręcz degradacja zbiorowisk naturalnych. Podstawowy para-
dygmat nauk ekologicznych nastawiany jest na ochronę tego, co naturalne, 
przed, ujmując to metaforycznie, inwazyjnymi gatunkami, na czele których stoi 

6 Zainteresowanie tymi przestrzeniami pojawia się również coraz częściej w praktyce artystycznej 
oraz animacji kultury, np. Oswoić nieużytki, Westland Twinnigs, Ogrody Społecznościowe etc.
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człowiek. W związku z powyższym miejska przyroda spontaniczna, rozwijająca 
się przede wszystkim na terenach nieużytków, oceniana jest przez tradycyjnych 
ekologów bardzo nisko – raczej nie zaleca się jej ochrony, ewentualnie trakto-
wana jest jako przestrzeń odtworzenia, restytucji endemicznych gatunków lub 
całych naturalnych ekosystemów7. Jednak w debacie o miejskiej ekologii coraz 
wyraźniej przebija się odmienne podejście – teoria nowych ekosystemów (novel 
ecosystem). Jej znaczenie w ciekawy sposób przybliża koncepcja berlińskiego 
profesora ekologii Ingo Kowarika. Zakłada on, że obecnie na Ziemi ekosystemy 
funkcjonują w czterech podstawowych formach:

• dziewiczej przyrody – pierwsza natura,
• gospodarki rolnej i leśnej – druga natura,
• parków, ogrodów, zieleni miejskiej – trzecia natura,
• przyrody na obszarach opuszczonych przez człowieka – (związanych przede 

wszystkim z rolnictwem, przemysłem i urbanizacją) – czwarta natura8.

Czwarta natura charakteryzuje się tym, że rozwija się poza kontrolą człowieka, 
aczkolwiek pod jego bezpośrednim wpływem. Są to właśnie nowe ekosystemy, 
które wyewoluowały razem z człowiekiem w warunkach jego coraz większego 
wpływu na strukturę środowiska planety. Peter Del Tredici stwierdza, że nowe 
ekosystemy są „(…) owocem interakcji urbanizacji, globalizacji oraz zmian kli-
matycznych i złożone są z organizmów, których spotkanie jest możliwe dzięki 
zniesieniu barier utrzymujących je w separacji od milionów lat”9. W tym sensie 
można powiedzieć, że nowe ekosystemy to przyroda epoki antropocenu.

To właśnie czwarta natura, czyli nowe ekosystemy, pojawiają się na nie-
użytkach miejskich i wedle wielu naukowców mają wyjątkowe cechy, które 
pozwalają im rozwijać się w tak trudnych warunkach. Nie mówi się już o ich 
inwazyjnym charakterze, tylko o umiejętnościach dostosowania się do warun-
ków, w których naturalne ekosystemy nie były w stanie przetrwać. Dzięki tym 
wyjątkowym cechom miasto wypełnione jest przyrodą, która rozwija się wedle 
własnej wewnętrznej dynamiki, tworząc dzikość w sercu miasta, którą Ingo 
Kowarik poetycko określa jako new wilderness.

Spontaniczna przyroda nieużytków pełni też bardzo istotne funkcje okre-
ślane i mierzone w ramach usług ekosystemowych, jest to między innymi 
oczyszczanie skażenia gleby i wody (fitoremediacja), absorbowanie dwutlenku 
węgla i produkcja tlenu, redukcja efektu miejskiej wyspy ciepła, zapobieganie 
spływowi powierzchniowemu wód opadowych, produkcja jedzenia i schronienie 
dla miejskiej fauny, a także dla ludzi (nawet jeśli z niej nie korzystamy)10. Są to 
również specyficzne kulturowe usługi ekosystemów, niedostępne na obszarach 
zieleni miejskiej urządzonej, o czym będziemy pisać w następnym rozdziale. 
W wielu przypadkach pakiet usług ekosystemowych może być bogatszy od 

7 E. Marris, Ragamuffin Earth, „NATURE”, Vol. 460, 23 July 2009, http://www.nature.com/
news/2009/090722/pdf/460450a.pdf. Dostęp: 10.05.2016.

8 I. Kowarik, Novel urban ecosystems, biodiversity and conservation, Environmental Pollution 159: 
1974‑1983, 2011.

9 P. Del Tredici, The Flora of the Future, op. cit.
10 Ibidem.
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tych dostarczanych przez przyrodę trzeciego rodzaju (parki, ogrody, zieleń 
miejska urządzona). W związku z powyższym coraz więcej mówi się o tym, że 
tę formę przyrody należy doceniać i chronić. Ochrona nie opierałaby się tu na 
przesłankach dotyczących wyjątkowości gatunkowej ekosystemu, ale na jego 
znaczeniu dla większej całości, jaką jest miasto.

Jednak przyjęcie perspektywy pozytywnie waloryzującej przyrodę nieużyt-
ków w ramach teorii nowych ekosystemów jest dla wielu ekologów niezwykle 
problematyczne choćby ze względu na kwestię bioróżnorodności. Pojawia się 
zarzut, że nowe ekosystemy, choć potrafią być gatunkowo wysoce złożone 
(i biologicznie produktywne), to jednak są zarazem „gatunkowo zglobali-
zowane”, natomiast regionalne odmiany giną bezpowrotnie i w kontekście 
katastroficznego globalnego wymierania gatunków to one wymagają uwagi 
i ochrony11. W odpowiedzi na ten zarzut Peter Del Tredici posługuje się terminem 
kosmopolitycznej wegetacji miejskiej „(…) jako sposobu na docenienie miejskiej 
bioróżnorodności podobnie do tego, jak docenia się różnorodność populacji 
ludzkich mieszkańców miast”12.

W tym sporze objawia się zasadnicza różnica w definiowaniu tego, co jest 
nadrzędną wartością przyrody. Pytanie postawione przez amerykańskiego eko-
loga Joe Mascaro jasno obrazuje linię podziału: „Czy cenimy przyrodę głównie 
za fakt, że zawiera listę gatunków takich samych, jak przed tysiącem lat, czy 
też cenimy przyrodę za to, że posiada własne mechanizmy rozwoju, które funk-
cjonują poza kontrolą człowieka?” (Marris, 2009). Dla badaczy i orędowników 
nowych ekosystemów to proces, zdolność przetrwania, dostosowania i ewo-
luowanie przyrody jest jej wartością zasadniczą. Przyjęcie takiej perspektywy 
pozwala obcować z dziką przyrodą w środku wielkich metropolii.

Jest w tym stanowisku wiara w to, że przyroda sobie poradzi i pomimo 
zniszczeń poczynionych przez człowieka nie ziści się dystopijna wizja techno-
-przyszłości, w której cała biosfera ulega zagładzie. Warto jednak zaznaczyć, że 
ścieżki rozwoju nowych ekosystemów nie są zbadane – nikt nie wie, do jakiego 
stanu dążą, jaki jest ich klimaks13, ponieważ jeszcze nigdy wcześniej nie mieliśmy 
z nimi do czynienia. Czy zatem teoria ta nie wydaje się utopijna?

Nowy wizerunek pięknej natury – preferencje estetyczne mieszkańców miast 
dotyczące zieleni

Dyskusję o ocenach estetyki zieleni miejskiej, czyli mówiąc wprost o gustach 
dotyczących otoczenia przyrodniczego człowieka, trzeba rozpocząć od stwier-
dzenia, że obszary „dzikiej” natury, obok parków i ogrodów, zawsze stanowiły 
integralny element struktury zamieszkiwanej przestrzeni. Z jednej strony ogród, 
od którego wymagano bycia antytezą dzikości charakteryzującej naturę kojarzoną 
z chaosem. Wzorowany na wyobrażeniu raju miał reprezentować kosmiczny 

11 Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do wszystkich regionalizmów – języków, kultury materialnej, 
muzyki itd.

12 P. Del Tredici, The Flora of the Future, op. cit.
13 Klimaks to końcowe, stabilne stadium rozwojowe ekosystemu.
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porządek, który kojarzono z kompozycją sformalizowaną. Z drugiej jednak 
fragment krajobrazu, który służył jako ostoja dzikich zwierząt, pozostawał 
stosunkowo niewiele zmienionym, naturalnym krajobrazem. Średniowieczne 
„ogrody miłości”, renesansowe „ogrody Saturna” czy barokowa „dzika prome-
nada” były wybranymi, „wyjętymi” wprost z natury obszarami przeznaczonymi 
do rekreacji opartej na koegzystencji człowieka i przyrody14.

Fakt współistnienia fragmentów przyrody ukształtowanej ręką ogrodnika 
– ogrodu i przyrody „dzikiej” – otaczającej ogród, nieurządzonego krajobrazu 
leży u podstaw struktury ogrodu rodzinnego, a więc najbliższego człowieko-
wi, najmniejszego i najbardziej podstawowego obszaru natury15. Elementy tej 
struktury w gęstej siatce wielorodzinnej zabudowy miasta mogą ulegać relokacji, 
więc jej ekwiwalenty widoczne są również w zieleni miejskiej, w postaci ogro-
dów podwórkowych, ogródków pod oknami mieszkań, ogródków działkowych 
i społecznościowych, wreszcie miejskich nieużytków16. Skoro zatem struktura 
ogrodu nie jest jednolita, nie należy oczekiwać od użytkowników preferencji 
takich samych dla ogrodu frontowego przy domu, jak dla niezagospodaro-
wanego, czyli nieużytku. Nieużytek po prostu stanowi walor jako rezerwuar 
wartości przyrodniczych. Nie wymaga się więc od niego estetyki ogrodowej, 
a raczej tego, żeby wyglądał „naturalnie” i żeby był niedaleko17.

Interesującym przykładem pokazującym tę strukturę i różnicę jest teren 
osiedla Fort Służew w Warszawie. Osiedle domów dwurodzinnych w zabudo-
wie szeregowej zostało zbudowane w latach 90. XX wieku na terenie jednej 
z XIX-wiecznych fortyfikacji warszawskich, jest zatem otoczone spontanicznie 
rozrastającą się zielenią porastającą zbocza fosy fortu. Pomiędzy ogrodami rekre-
acyjno-użytkowymi, które mieszkańcy urządzili na terenie swoich posesji, a tym 
semi-naturalnym lasem jest fragment nieużytku, który postanowili zagospoda-
rować jako nieformalny park, z gęsto posadzonymi drzewami i polanami między 
nimi, na których powstały miejsca piknikowe z ogniskami, ławkami i stołami. 
Murawa pomiędzy drzewami nie jest koszona częściej niż 1-2 razy w sezonie, 
są też miejsca, gdzie zastąpiła ją naturalna ściółka leśna. Ta część osiedla jest 
niewątpliwie nietypowym nieużytkiem, ale ważnym elementem struktury ich 
przestrzeni zamieszkiwania. Właściwy nieużytek – na zboczach fortu – ma dla 
nich wartość ostoi natury. Eksplorując „nieformalny park”, znaleźliśmy tabliczkę 
z napisem „Nie wchodź!!! Dalej jest już tylko ścieżka zwierząt. Nie strasz ich. 
Nie ma tu zejścia w dół”18. Kolejnym, podobnym przykładem wartości nieużytku 

14 J. Rylke, Ogród, park, krajobraz, „Arché” 17‑18: 42‑45, 1998.
15 Ogród rodzinny, znany też pod nazwą przydomowego, dzieli się bowiem na trzy integralne 

części – frontową, reprezentacyjną, służącą relacjom społecznym, właściwy ogród – ozdobno‑użytkowy 
będący przestrzenią codzienną – przedłużeniem mieszkania i część niezagospodarowaną, a raczej ogród 
niezagospodarowany, którego funkcją jest budowanie relacji z otaczającym krajobrazem (B. J. Gawry-
szewska, Historia i struktura ogrodu rodzinnego, Wyd. SGGW, Warszawa 2006).

16 B. J. Gawryszewska, Ogród jako miejsce…, op. cit.
17 Nasze badania nieużytków miejskich w obrębie Warszawy dowodzą, że w każdym wypadku 

nieużytek, który stanowi wartość dla mieszkańców, jest położony nie dalej niż 100 m od budynków 
mieszkalnych (B. J. Gawryszewska, A. Wilczyńska, M. Łepkowski, Urban wastelands and their potential 
to deliver CICES community services, [w:] Growing in Cities: Interdisciplinary Perspectives on Urban 
Gardening Conference, Basel 10‑11.9.2016, ed. by S. Tappert, University of Applied Sciences, Basel 
2016, s. 387‑404).

18 Ibidem.
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w oczach społeczności lokalnej, jest teren opuszczonych, dawnych ogródków 
działkowych z lat 80. XX w. w Parku Kozłowskiego na warszawskim Ursynowie, 
który przez kilkanaście lat był miejscem rekreacji mieszkańców – spacerów z psami 
i spotkań z żyjącymi w nim zwierzętami – ptakami, owadami, drobnymi ssakami. 
Kiedy w 2013 roku władze dzielnicy postanowiły przekształcić ten teren w park 
miejski – mieszkańcy stanowczo zaprotestowali, stojąc na stanowisku, że „park 
z trawnikami i betonowymi alejkami” zniszczy „dziką przyrodę”, a zwłaszcza 
siedliska zwierząt. W ostatnim czasie (2016 rok) mogliśmy też obserwować 
intensywne zabiegi mieszkańców zmierzające do niezagospodarowywania „dzi-
kiego” fragmentu parku Pole Mokotowskie w Warszawie19. Jako kolejny przykład 
może posłużyć zadrzewiony teren nad kanałem Żerańskim, gdzie trwa zagorzały 
protest przeciwko planowanej wycince 1400 drzew pod budowę rurociągu20.

W tych i wielu podobnych sytuacjach mieszkańcy deklarują, że „dzikość” 
i „naturalność” są preferowanymi cechami zieleni miejskiej. Potwierdziły to 
wyniki badań przeprowadzonych w Katedrze Sztuki Krajobrazu w Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego21. Ważną jej cechą, stanowiącą o wartości, jest 
również możliwość bliskiego z nią kontaktu, możliwość codziennego użytko-
wania. Idealną formą środowiska przyrodniczego jest więc taka, która, wydając 
się dziewiczą naturą, niezmienioną ręką człowieka, jednocześnie zapewnia 
możliwość bezpiecznej eksploracji22.

Nowe wcielenia nieużytku – projekty i realizacje współczesnych przestrzeni 
publicznych

Dostrzeżenie roli i wartości nieużytków w systemie zieleni miejskiej i krajobrazie 
miasta spowodowało zmiany w podejściu projektantów i zapoczątkowało nowy 
trend w architekturze krajobrazu. Oświecenie, a z nim koncepcje Anthony’ego 
Ashleya-Coopera Shaftesbury’ego, a później Jeana-Jacquesa Rousseau i Davida 
Hume’a, uprawomocniło „dziką” przyrodę do bycia piękną towarzyszką czło-
wieka23, ale dopiero współczesna aksjologia uczyniła z niej narzędzie poznania. 
Janusz Janecki pisał o zmianie stosunku człowieka do dzikości widzianej jako 
zbiorowisko roślin ruderalnych. Cytując Karola Wojtyłę, mówił o sprzecznościach 
między wartością a powinnością w poznawaniu zmysłowym otoczenia, które 

19 Obywatelska petycja do władz Warszawy „Stop wycince na Polu Mokotowskim”: http://ochocianie.
blox.pl/2015/03/Stop‑wycince‑na‑Polu‑Mokotowskim.html (dostęp: 09.01.2017).

20 Społeczna inicjatywa Ocalamy Teren Nad Kanałem Żerańskim prowadzi stronę na portalu spo-
łecznościowym Facebook, gdzie regularnie publikuje informacje o przebiegu protestu, jak i wartościach 
przyrodniczo‑rekreacyjnych bronionej przestrzeni: https://web.facebook.com/KanalZeranski/?fref=ts 
(dostęp: 09.01.2017).

21 Pytani o to, jakie miejsca bardziej im się podobają, mieszkańcy Warszawy wybierali porośnięte 
zbiorowiskami roślinności ruderalnej i rodzimej obszary niezabudowane zamiast parku w Wilanowie 
o regularnej, zgeometryzowanej, historycznej kompozycji (M. Łepkowski, R. Nejman, A. Wilczyńska, The 
role of green urban wastelands in 3rd place creation. Challenge for urban policy in Poland, 5th Fábos 
Conference on Landscape and Greenway Planning, Budapest, Hungary, 30 June‑3 July, 2016.

22 Por. z koncepcją Rosario Assuntoi, opisywaną przez Mateusza Salwę: M. Salwa, Estetyka ogrodu. 
Między sztuką a ekologią, Wydawnictwo Przypis, Łódź 2016, s. 54‑55.

23 A. Grzeliński, Idealny charakter piękna w teorii Shaftesbury’ego, „Sztuka i Filozofia” 16‑99: 
1999, s. 123‑142.
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w jego wartościowaniu bierze górę nad poznaniem zmysłowym. Przykładem 
przywoływanym przez Janeckiego była pokrzywa, do której nasz stosunek zmie-
nia się, jeśli tylko uświadomimy sobie, że jest ona cennym zielem leczniczym24. 
A więc piękne jest w naturze nie to, co się podoba, tylko to, co jest użyteczne 
(!) dla świata, dobre dla człowieka albo samej przyrody. Współczesne obiekty 
sztuki ogrodowej mają nie tylko cieszyć oko i produkować tlen. Mają rekultywo-
wać zanieczyszczoną glebę i powietrze, przywracać różnorodność biologiczną, 
edukować w zakresie ekologii. Współcześnie projektowany i doceniany krajobraz 
to „krajobraz pracujący” Petera F. Cannavò, który godzi eksploatację i ochronę 
krajobrazu, łącząc jego społeczne i ekologiczne funkcje25.

W opisywanym wcześniej parku Kozłowskiego teren dawnych ogródków 
działkowych zagospodarowano ekstensywnie, pozostawiając spontanicznie 
pojawiającą się roślinność, naturalną ściółkę z niegrabionymi liśćmi, wprowa-
dzając alejki pokryte wodoprzepuszczalną nawierzchnią, pergole pozostałe 
na działkach, zdziczałe winorośle i ławki. Niewielka ilość dosadzonych roślin 
ozdobnych nawiązuje formą i kolorem do istniejących. Miejsce zyskało nową 
jakość użytkowania, nieporównywalną ze „zwykłymi” parkami. Możliwość 
obserwowania naturalnie zmieniającego się zbiorowiska roślin bardziej przy-
pomina relację z otwartym, pozamiejskim krajobrazem niż z ograniczoną 
koegzystencją z przestrzenią miejskiego parku o „zamrożonym”, niezmienia-
jącym się wizerunku.

Dwoma doskonałymi przykładami wykorzystania jako tworzywa projek-
towego naturalnej, dziko rosnącej roślinności są znane parki niemieckie, po-
wstałe w latach 90. XX wieku na fali rewitalizacji terenów poprzemysłowych. 
Pierwszy to Berlin-Natur-Park Schöneberger Südgelände (projektu atelier ARGE 
PlanLand), powstały na terenach bocznic kolejowych zaanektowanych w ciągu 
50 lat przez zbiorowiska dziko rosnących roślin, drugi to Landschaftspark Duis-
burg-Nord, utworzony na terenie rewitalizowanych terenów poprzemysłowych 
w Zagłębiu Ruhry, gdzie autorzy – studio projektowe Petera Latza – wykorzystali 
proces sukcesji naturalnej do stworzenia romantycznego krajobrazu ruin epoki 
przemysłowej, w którym infrastruktura, podobnie jak ruiny średniowiecznych 
zamków obronnych w XIX-wiecznych parkach sentymentalnych, pełni już tylko 
rolę dekoracji. Na rabatach parkowych wykorzystali zasadę swobodnej wege-
tacji, pozostawiając przyrodzie „wolną rękę” w doborze roślin, które same się 
wysiewają, litościwie ukrywając ślady dawnej, rabunkowej eksploatacji terenu. 
Wspólny element tych realizacji sztuki ogrodowej XXI wieku to emergentny 
proces naturalnych zmian, których tempo i jakość dyktuje przyroda, nie pro-
jektant, zmian tworzących wciąż nowe formy i kształtujących nowe wizerunki 
parku, które trudno sobie wyobrazić, zaprojektować.

24 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994, za: J. Janecki, Człowiek a roślinność synantropijna miasta 
na przykładzie Warszawy, Wyd. SGGW‑AR, Warszawa 1983, s. 29‑30; por. B. J. Gawryszewska, Projekto-
wanie przez odejmowanie. Praktyka współczesnego kształtowania zieleni przy akceptacji dzikorosnących 
zbiorowisk roślin, [w:] 40 lat bioniki w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, red. S. Dreszer, Wyd. 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Katedra Bioniki i Krajobrazu, Poznań 2016, s. 41‑46.

25 P. F. Cannavò, The Working Landscape: Founding, Preservation, and the Politics of Place (Urban 
and Industrial Environments), MIT Press 2007.
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Autor jednej z polskich realizacji, Geoparku w Kielcach, Piotr Hardecki nazwał 
ten proces wprost „zabliźnianiem się ran” po budowie, która jest gwałtem 
zadanym ziemi i miejscu. Jego projekt otoczenia budynku muzeum geologicz-
nego przewiduje zatarcie różnicy między ogrodem przylegającym do budynku 
a krajobrazem. Od ogrodników wymagał tylko zainicjowania procesu poprzez 
posadzenie rodzimych, charakterystycznych dla terenu Gór Świętokrzyskich 
roślin26.

Kolejny, nieco inny przykład, to uwielbiana przez warszawiaków „Praska 
Ścieżka Rowerowa”, zaprojektowana i zbudowana przez zespół architekta 
krajobrazu Marka Piwowarskiego w centrum miasta, wzdłuż prawego brzegu 
Wisły, w obszarze chronionym Natury 2000. Wzdłuż mierzącej 8,5 kilometrów 
długości trasy ścieżki nie posadzono żadnych nowych roślin, zastosowano tylko 
wodoprzepuszczalną nawierzchnię, która swoim wyglądem ma imitować piasek 
wiślany. Miejsce daje użytkownikom poczucie obcowania z przyrodą na wycią-
gnięcie ręki, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa „cywilizowaną”, 
umocowaną wizerunkowo w kulturze ścieżką27. Tu natura nic nie zasłania ani 
niczego nie reperuje, po prostu jest, pozwalając mieszkańcom Warszawy na 
korzystanie z jej walorów. Jednocześnie nadwiślańska przyroda jest promowana 
wśród mieszkańców miasta. To park, w którym poznawanie naturalnej przyrody 
jest celem samym w sobie. Co interesujące, jest projektowany proaktywnie, 
sukcesywnie, w reakcji na potrzeby użytkowników, jak i samej nadwiślańskiej 
przyrody, jest modyfikowany, dodawane są meble, a nowe fragmenty ścieżki 
wydeptywane przez spacerowiczów i rowerzystów. Mimo swej pozornej her-
metyczności, pozostawia użytkownikom przestrzeń do nadawania mu nowych 
znaczeń i jakości, nowego wymiaru koncepcji otwartego projektowania (open 
design) prezentowanej przed jedenastoma latami przez Martina Prominskiego28.

Autorzy dotychczasowych przykładów traktowali przyrodę nieużytków jako 
źródło edukacji i narzędzie rekultywacji zdegradowanych terenów. Kolejne dwa są 
realizacjami, w których efektem docelowym staje się sam wizerunek nieużytku, do 
którego to właśnie projektant dąży. Na placu przed Teatrem Nowym w Warszawie 
Karolina Samborska i Łukasz Kowalski nawiązali do roślinności spontanicznie 
porastającej tę przestrzeń, zanim powstał projekt. Był tam tymczasowy parking 
wyłożony płytami betonowymi, w szczelinach których zasiedliła się roślinność 
ruderalna. W nowym projekcie zarówno kształt rabat, jak i roślinność nawiązuje 
do tego stanu29. I ostatni przykład: High Line Park na Manhattanie w Nowym 
Jorku, realizacja międzynarodowego zespołu projektantów (James Corner Field 
Operations, Diller Scofidio + Renfro i Piet Oudolf – autor projektu zieleni), jedno 
z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Nowym Jorku, oddane do 
użytku w latach 2009-2011. To wiadukt kolejowy, czynny w latach 1934-1980, 
przekształcony w końcu lat 90. w parkową promenadę30. Koncepcja zieleni, au-

26 B. J. Gawryszewska, Nowy pozytywizm, czyli krajobraz pracujący, „Architektura Murator” 8/12, 
2012, s. 44‑45.

27 B. J. Gawryszewska, Projektowanie przez odejmowanie…, op. cit.
28 M. Prominski, Designing Landscapes as Evolutionary Systems, „The Design Journal”, 8, 3, 2005.
29 Opis projektu znajduje się na internetowej stronie autorskiej http://www.la‑wa.pl/.
30 Opis i bogaty katalog ilustracji High Line można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej parku 

http://www.thehighline.org/about.
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torstwa jednego z najsłynniejszych projektantów rabat ogrodowych na świecie, 
to nic innego, jak próba naśladowania wizerunku synantropijnych ziołoroślin 
porastających pokolejowy nieużytek. Czy udana? High Line jest niewątpliwie 
tak samo uwielbiana przez nowojorczyków, jak Praska Ścieżka przez warszawia-
ków. Brakuje jej jednak cech procesu, możliwości nieformalnego użytkowania, 
wreszcie tej właściwości ogrodu, która umożliwia symbiotyczne współistnienie 
człowieka i natury. High Line jest już tylko wspomnieniem, zatartym obrazem 
nieużytku. Jak wiele idei w architekturze krajobrazu przed nią, idea nieużytku 
przeżyła swoje życie i zakończyła je tu w formie efektownej dekoracji.

Czym jest estetyka nieużytku?

Jak zatem zdefiniować estetykę nieużytku, w której ramy wpisują się zarówno 
wątki ekologiczne, społeczne, jak i artystyczne? Ujmując to najbardziej ogól-
nie, można spróbować opisać ją poprzez trzy podstawowe cechy. Po pierwsze, 
zdolność dostosowania się przyrody, albo szerzej środowiska, do trudnych 
i zmieniających się warunków, jakich dostarczają tereny porzucone i często 
zdegradowane. Jest to jednak coś więcej niż adaptacja, raczej rezyliencja – ela-
styczność i gotowość do rozwijania nowych form, relacji i miejsc. Po drugie, 
podkreślenie procesów spontanicznych zarówno przyrodniczych, jak i społecz-
nych. Istotą miejsca, jego rdzeniem jest to, co się wydarza poza planem, projek-
tem i kontrolą. Ta specyficzna wolność stwarza pole dla emergencji i tworzenia 
miejsca, które nie byłoby możliwe do zrealizowania według tradycyjnych zasad 
projektowania. Trzecia istotna cecha wywodzi się z motywu ruiny, tu w wersji 
poprzemysłowych pozostałości, które na powrót wypełnia życiem spontaniczna 
przyroda. Ten neoromantyczny motyw niesie w sobie przekaz dotyczący poten-
cjalnej unii przyrody i technologii, bądź co najmniej pokojowej koegzystencji, 
gdzie obydwa światy mogą współdzielić tę samą przestrzeń. Przenosi też motyw 
ruiny krajobrazu poprzemysłowego, a z nim spontanicznie porastającą porzu-
cone, bezużyteczne tereny przyrodę na poziom dekoracji, tak jak dawne ruiny 
budowli średniowiecznych stały się dekoracją parków romantycznych w XVIII 
i XIX wieku, zatracając wszystkie funkcje, poza estetyczną31. Mamy zatem trzy 
kluczowe motywy składające się na estetykę nieużytku: rezyliencja, koegzy-
stencja oraz emergencja. Tak przedstawiony nieużytek staje się zatem terenem 
bardzo pożądanym w mieście, staje się użytkiem…

Estetyka nieużytku w kontekście zoe-estetyki

Opisane zjawiska odnoszące się do relacji człowieka i krajobrazu świadczą o zmia-
nach w postrzeganiu i rozumieniu środowiska. Aby prześledzić szerszy plan tych 

31 S. Marchan‑Fiz, Wypowiedź na sesji plenarnej Eurau 08, Paisaje Cultural, Paysage Culturel, 
Cultural Landscape, 4to Congreso Europeo sobre Investigation Arquitectónica y Urbana, Madryt 16‑19 
stycznia 2008.
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zmian, odniesiemy się do koncepcji zoe-estetyki, którą zaproponowała Monika 
Bakke w swojej książce Bio‑transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu32.

Punktem wyjścia autorki jest teza mówiąca o tym, że obecnie doświadczamy 
głębokich zmian w sferze relacji człowieka z materią ożywioną, reprezentowaną 
zarówno przez nasze ciała, jak i ciała innych organizmów. Wyrazem tego są 
liczne odkrycia i zjawiska w nauce, sztuce i technologii. Ustanawiają one nowy 
nieantropocentryczny porządek, w którym człowiek przestaje zajmować cen-
tralne miejsce w hierarchii bytów, a podmiot zostaje rozproszony i zapośred-
niczony przez środowisko i jego nie-ludzkich mieszkańców. Dzieje się tak, gdyż 
podstawowym postulatem w myśli posthumanizmu krytycznego, na gruncie 
którego rozwija swoją myśl Bakke, jest ucieleśnienie podmiotu – podmiot za-
wsze jest cielesny i jako taki usytuowany w konkretnej relacji z innymi ciałami 
i środowiskiem. Zadaniem autorki, bio-transfiguracje dokonują się na dwóch 
zasadniczych obszarach: wertykalnym i horyzontalnym. Pierwszy z nich dotyczy 
relacji z innymi żyjącymi istotami, drugi odnosi się do wpływu technologii (szcze-
gólnie biotechnologii) na cielesność zarówno ludzi, jak i innych organizmów.

Na poziomie horyzontalnym przyjęcie nieantropocentrycznej perspektywy 
wymuszają kolejne odkrycia nauk przyrodniczych (oraz ich artystyczne – czy 
szerzej – kulturowe translacje), które wskazują na relacyjność ucieleśnionego 
podmiotu, mnogość jego połączeń z innymi ciałami/podmiotami czy wręcz 
„przenikanie się” ciał/podmiotów. W tej sieci zależności ciała/podmioty konsty-
tuuje się na przecięciach i to ciągły ruch wymiany zapewnia im życie/istnienie. 
Cała ta sieć powiązań opiera się na relacji protoestetycznej:

(…) każda forma życia posiada zdolność postrzegania, czyli aktywnego reagowania na środo-
wisko, w którym żyje. (…) Można więc uznać, że zdolność postrzegania traktowana najbardziej 
elementarnie dotyczy każdego organicznego życia, a zatem życia w ogóle rozumianego jako 
zoe. Wobec tego przedrefleksyjne postrzeganie – aisthesis – oznacza witalnie konieczną łączność 
ze światem, który, będąc udziałem wszystkich form życia, tworzy wspólnotę postrzegających33.

Ten symbiotyczny sposób współistnienia, wspólny wszystkim organizmom, 
skłania do przyjęcia perspektywy etycznej, w której rozwija się poczucie odpo-
wiedzialności w ramach wspomnianej „wspólnoty postrzegających”. W myśli 
posthumanizmu krytycznego element etyczny odgrywa bardzo istotną rolę 
– jest to myśl zaangażowana, która stara się reprezentować tych nie-ludzkich 
członków wspomnianej wspólnoty, którzy nie mają głosu w debacie publicznej34. 
Nie działa jednak w myśli starego dualizmu natury i kultury, gdzie tę pierwszą 
trzeba chronić przed niszczącym wpływem tej drugiej w formie rezerwatów 
zachowujących nienaruszony, dziewiczy charakter. Zakłada natomiast, że każde 
ciało to dynamiczny i twórczy podmiot i jako taki posiada swoją „godność”. 
Prowadzi to do przyjęcia postawy stałego etycznego napięcia – czujności przy 
podejmowaniu decyzji i świadomości krzywd, które zadajemy innym nie-ludzkim 
organizmom przy pełnej świadomości, że elementem życia jest śmierć i zabijanie.

32 M. Bakke, Bio‑transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Seria „Filozofia i Logika”, nr 111, 
Wyd. Naukowe UAM 2012.

33 Ibidem.
34 B. Latour, Polityka natury, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.



28

Beata J. Gawryszewska, Maciej Łepkowski 

W wymiarze wertykalnym biotransfiguracje zachodzą poprzez postępującą 
ingerencję technologii w materię ożywioną (głównie poprzez biotechnologię), 
modyfikując trajektorię ewolucji, wytwarzając nowe formy życia, i co za tym 
idzie, nowe układy w sieciach zależności.

W kontekście tych zjawisk zoe-estetyka mogłaby więc stać się strategią badawczą obejmującą 
nie tylko działania artystyczne, ale też doświadczenie estetyczne wynikające z innych praktyk 
i postaw, dla których kluczowe znaczenie ma życie jako takie, materialistyczna witalność, 
transgatunkowe relacje, zakorzenienie w środowisku oraz biotechnologie35.

Czy zatem zoe-estetyka jest w stanie ugruntować znaczenie estetyki nieużyt-
ków w swoich ramach? Jakie znaczenie dla estetyki nieużytków ma „(…) życie 
jako takie, materialistyczna witalność, transgatunkowe relacje, zakorzenienie 
w środowisku (…)36?

Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, odnosząc się do trzech podstawo-
wych cech estetyki nieużytków: rezyliencji, emergencji i koegzystencji.

Odporność na zmiany wraz z umiejętnością dostosowania się, czyli rezyliencja, 
w świetle zoe-estetyki może odnosić nas do pojęcia materialistycznej witalności 
– pomimo zniszczenia i degradacji środowiska na powrót wraca życie w nowej 
silniejszej postaci i rozwija się dalej, mimo niesprzyjających warunków. Dzieje się 
to w ramach ekosystemu – sieci połączeń organizmów ze środowiskiem i zacho-
dzących między nimi procesów wymiany materii i energii. Tym, co fascynujące 
w nieużytkach, jest właśnie ta „nowa dzikość”, czyli intensywność, mnogość, 
bujność, swojego rodzaju nadmiar i chaos. To na bazie tych cech ekosystem się 
rozwija i buduje swoją rezyliencję.

Możliwe jest to tylko w przestrzeniach, które nie podlegają administracyj-
nej kontroli (jak np. parki miejskie) – nie mają projektu formy, w której należy 
zamrozić ich rozwój. Ten brak kontroli sprzyja emergencji. Mówiąc językiem 
zoe-estetyki – sieć transgatunkowych relacji jest otwarta, włączają się do niej 
nowe gatunki, rozwijając nowe ekosystemy. Ludzcy użytkownicy są tutaj obecni 
na podobnych zasadach – brak kontroli również ich dotyczy i przyciąga, gdyż 
umożliwia szerszy zakres interakcji ze środowiskiem, który często oparty jest na 
jego eksploatacji, eksploracji i przekształcaniu. Mamy tu na myśli często spo-
tykane czynności, jak zrywanie i zbieranie roślin, palenie ognia, własnoręczne 
urządzanie przestrzeni i budowanie miejsc wypoczynku, zabawy czy sportu. 
Ten aspekt był podkreślony jako istotny walor nieużytków w przeprowadzanych 
przez nas wywiadach. Ciekawy i zbieżny z myślą wyrażoną przez Bakke jest fakt, 
że przyroda nieużytków nie podlega żadnej kontroli czy ochronie i tym samym 
nie wpisuje się w logikę rezerwatu opartą na klasycznej opozycji natury i kul-
tury. Dzięki temu ludzie mogą swobodnie korzystać i przetwarzać środowisko, 
na bazie czego wytwarza się estetyczna relacja angażująca wszystkie zmysły 
– ucieleśniony podmiot wchodzi w głębszy, bardziej podstawowy kontakt ze 
środowiskiem. Wyrazem tego mogą być wyżej wspomniane konflikty pomiędzy 
lokalnymi społecznościami, które doceniają dzikość i swobodę użytkowania 

35 M. Bakke, Bio‑transfiguracje…, op. cit., s. 232.
36 Ibidem.
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nieużytków, a administracją miejską, która traktuje tereny te jako rezerwę 
inwestycyjną. Sprzeciwianie się likwidacji lub przekształceniu to specyficzny 
społeczny system kontroli, który nie zmienia zasad korzystania z terenu, nie 
wprowadza regulaminu i ograniczeń i tym samym nie tworzy rezerwatu. Wydaje 
się, że w takich procesach znajduje odbicie moralny element zoe-estetyki, czyli 
poczucie łączności i odpowiedzialności za „transgatunkowe sieci powiązań” 
przy jednoczesnym zrezygnowaniu z kategorii rezerwatu.

Trzeci wątek estetyki nieużytku, czyli koegzystencja przyrody z techniką, de-
monstruje się poprzez elementy krajobrazu postindustrialnego i wydaje się nie 
mieć wiele wspólnego z zoe-estetyczną myślą filozofki. Sentymentalny charakter 
poprzemysłowych ruin raczej nie opowiada o twórczych relacjach technologii 
i środowiska – na pierwszym rzut oka więcej mówi o końcu niż o początku, 
tym bardziej że Bakke skupia się przede wszystkim na biotechnologii i jej zasad-
niczym wpływie na bio-transfiguracje. Jeśli jednak spojrzeć szerzej na miasto 
jako intensywnie i technologicznie przekształcane środowisko, które wytwarza 
własną wewnętrzną specyfikę siedliskową, poprzez zmianę składu gleby, roz-
kładu temperatur, dostępności wody itd., a także wymiany gatunków i genów 
poprzez globalną sieć połączeń z innymi środowiskami, to można stwierdzić, 
że samo miasto działa jak swojego rodzaju „biogenerator”, który modyfikuje 
i kreuje ekosystemy i ich mieszkańców. Jest to oczywiście nieplanowany rezultat, 
złożony z tysięcy drobnych planowanych działań. Doskonałym przykładem tego 
procesu są właśnie nowe ekosystemy, rozwijające się na nieużytkach, a ich eks-
pansja, skład gatunkowy oraz pochodzenie odzwierciedlają dynamikę przemian 
miejskiej technosfery – procesów społecznych, technologicznych i globalnych. 
W tym sensie można stwierdzić za Igo Kowarikiem, że nowe ekosystemy, a wraz 
z nimi nieużytki, są próbką przyrody epoki antropocenu.

* * *

Opisane zjawisko tworzącej się estetyki nieużytku można uznać za element 
procesu dedystancjacji w przestrzeni miasta. Swobodzie użytkowania prze-
strzeni niezagospodarowanych towarzyszy zacieranie różnic pomiędzy zielenią 
parkową, urządzoną, a nieużytkami, pomiędzy użytkowaniem a kształtowaniem 
krajobrazu, co przywodzi na myśl proces zaniku dystansów pomiędzy „wysokim” 
i „niskim”, opisywany przez Karla Mannheima37. Rośliny dziko rosnące przesta-
liśmy traktować jak balast estetyczny, zaczęliśmy też rozumieć ich użyteczność, 
pojmowaną teraz nie tylko w odniesieniu do potrzeb człowieka, ale coraz 
częściej w relacji funkcji przyrodniczej. Koegzystencja z nieużytkiem nie musi 
oznaczać jego eksplorowania, wystarczy świadomość jego bliskości i faktu, że 
jest on, podobnie jak my sami, integralną częścią środowiska. Arnold Berleant 
mówi o poczuciu ciągłości z otoczeniem, które towarzyszy człowiekowi w jego 
doświadczeniu estetycznym na co dzień. Widziany w ten sposób krajobraz 
nazywa krajobrazem zaangażowanym38.

37 K. Mannheim, The Democratization of Culture, [w:] idem, Essays on the Sociology of Culture, 
Routledge and Kegan Paul, London 1956.

38 M. Salwa, Estetyka ogrodu. Między sztuką a ekologią, op. cit., s. 81.



30

Beata J. Gawryszewska, Maciej Łepkowski 

Pozytywna ocena zbiorowisk roślin dzikorosnących w terenach zieleni nieurządzonej i budowa-
nych przez nie krajobrazów opiera się na aktywnym zaangażowaniu w przeżywanie i rozumienie 
krajobrazu, a nie tylko na pasywnej wizualnej przyjemności czerpanej z jego oglądania39.

Tim Ingold twierdzi wprost, że koncepcje zrównoważonego rozwoju albo usług 
ekosystemowych, które uznajemy za efekty coraz większego doceniania zna-
czenia środowiska przyrodniczego, są wciąż teoriami antropocentrycznymi. Za 
istotę harmonii pomiędzy człowiekiem i przyrodą powinna bowiem być uznana 
„wartość istnienia” (existence value), a raczej współistnienia. Ingold opisując 
środowisko, zaprzecza istnieniu jego elementów, w tym ludzi, roślin i zwierząt 
oddzielnie, jego zdaniem środowisko istnieje wyłącznie w relacji wzajemnych 
zgodności (correspondence), czyli interakcji, które nazywa węzłami (knots)40.

Zatem w zwrocie ku nieużytkom można upatrywać zmiany w myśleniu o przy-
rodzie i o mieście, ale można również za Janem Rylke stwierdzić, że jest to jak 
wieszanie w salonie poroża upolowanej zwierzyny41, jak zepchnięcie koniecznej 
podstawy egzystencji rodzaju ludzkiego do roli dekoracji ludzkiej siedziby. Nie 
można się jednak oprzeć wrażeniu, że estetyka nieużytku wyraża tęsknotę za 
rzeczywistością odziedziczoną42, dziewiczą przyrodą o niezbadanym wizerunku 
i niepojętym znaczeniu, która umyka poznaniu, ale w pełnym katastroficznych 
wizji przyszłości świecie mieszczucha nęci nieograniczonymi możliwościami 
przetrwania. Odwołując się do nierozerwalnej więzi z przyrodą i akceptując ją 
w estetyce nieużytku, pozwalamy sobie odzyskać nadzieję na przyszłość.

Wasteland aesthetics in contemporary cityscape architecture

Recently, it could be observed a growing interest in urban abandoned areas called 
urban wastelands. Both ecology, social research and landscape design practice refer to 
this phenomenon. In the first case it is the theory of novel ecosystems, in the second 
aesthetic preferences of dwellers, in the third popularity of the image of wasteland in 
designing public spaces. This reflects the broad changes in the relation to the land-
scape where features such as spontaneity, wildness, lack of control, freedom of use are 
especially appreciated. These processes and features can be described in the frame of 
aesthetics of wasteland, which is characterized by traits such as emergence, resilience 
and coexistence. It is also refers to theory of inhibition, where wasteland is treated as 
an essential part of inhabited landscape. Confronted with zoe-aesthetics based on the 
theory of critical posthumanism can deepen the understanding of described processes.

39 A. Berleant, Estetyka i środowisko, [w:] Krajobrazy. Antologia tekstów, red. B. Frydryczak, D. An-
gutek, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, s. 63‑77.

40 C. Fremantle, Sustainability is an overused word, A review of Tim Ingold‘s lecture event „The 
Sustainability of Everything” at the Centre for Human Ecology, Pearce Institute, Glasgow, Scotland 
2016, http://www.thenatureofcities.com/2016/11/14/tim‑ingolds‑sustainability‑of‑everything/?utm_so-
urce=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+TheNatureOfCities+%28The+Na-
ture+of+Cities%29 (dostęp: 2.11.2016).

41 J. Rylke, Przyrodniczy kontekst projektowania krajobrazu, [w:] 40 lat bioniki w Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu, red. S. Dreszer, Wyd. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Katedra Bioniki 
i Krajobrazu, Poznań 2016, s. 79‑89.

42 Q. Meillassoux, Po skończoności. Esej o koniecznej przygodności, Wyd. Kronos, Warszawa 2015, 
s. 11‑22.
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