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Miejsca / nie-miejsca

Od redakcji:
Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru
przedstawiamy zbiór tekstów, który w dużej mierze jest
owocem kolejnego spotkania i konferencji zorganizowanej przez Muzeum Tatrzańskie, Fundację „Zakopiańczycy w poszukiwaniu tożsamości”, Wydawnictwo
Czarne, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
UJ i Instytut Sztuki PAN, redakcję „Kontekstów”.
W rozsyłanym wraz z zaproszeniami i programem konferencji synopsis autorstwa Dariusza Czai czytamy:
„Antropologia zawsze opowiadała o miejscach.
O ich swoistości, odrębności, niepokojąco dwuznacznym (obco-swojskim) statusie. Najpierw przedmiotem
antropologicznych opisów były miejsca dalekie, egzotyczne, zamorskie; później poszerzono znacznie spektrum badawcze. Obiektami zainteresowań stały się
także miejsca usytuowane bliżej własnego domu, czy
znajdujące się wręcz w zasięgu bezpośredniego spojrzenia. Skrócił się dystans do «miejsc», wyostrzył się nam
wzrok. Surrealistyczna etnografia nauczyła nas egzotyzować to, co znane i opatrzone. Okazało się, że zajmujące «miejsca» są obok nas, że mieszkamy w nich, albo mijamy je, często nieświadomi ich istnienia.
M i e j s c e m, a więc przestrzenią o szczególnej potencji znaczącej, stało się zwłaszcza miasto – «miasto moje a w nim»: tor wyścigowy, burdel, peryferia (M. Leiris), rzeźnie (G. Bataille), pasaże miejskie (W. Benjamin).
Stare topografie odeszły (częściowo) w przeszłość.
Odczuwalny wzrost mobilności w wieku XX (turystyka, migracje zarobkowe, imigracje, telewizja, internet)
zrelatywizował w sposób istotny pojęcie egzotyki; bywa
że miejsca «bliskie» i «dalekie» zmieniają swoje usytuowania geograficzne. „Obowiązująca dawniej topografia i doświadczenie podróży uległy rozsadzeniu. Już nie
opuszcza się domu, ufając, że znajdzie się coś absolutnie nowego, inny czas, inną przestrzeń. Odmienność
spotyka się w sąsiedniej dzielnicy, a to co znane odkrywa się na końcu świata» (J. Clifford). Ta dez-orientacja jest żywą częścią naszego współczesnego doświadczenia. Szczególnym wynalazkiem kultury ponowoczesnej jest kategoria non-lieu, nie-miejsca – wprowadzona do obiegu antropologicznego przez Marca Augé.
Nie-miejsca to wszystkie te przestrzenie, które są antytezą domu, przestrzeni swojskiej, oswojonej; przestrzeni, w której ludzie mają imiona i nazwiska. To
przestrzenie anonimowe (dworce, lotniska, supermarkety, galerie handlowe, hotele) budujące i wzmacniające poczucie wykorzenienia, wyobcowania, samotności.
Proponujemy antropologiczną refleksję nad współczesnymi miejscami i nie-miejscami. Wbrew powyższej
wykładni nie muszą to być kategorie całkowicie odrębne i rozłączne. Chcielibyśmy rozumieć je w sposób
opisowy, raczej d y n a m i c z n y, a nie (tylko) wartościujący. Miejsca i nie-miejsca można bowiem pojmo-
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wać nieco inaczej: wprowadzając do ich rozumienia
kategorie czasu i historii, a tak pojęte umieszczać obok
miejsc pamięci, lieux de mémoire (P. Nora). Wówczas
śledzić można fascynujący proces zamiany miejsc
w nie-miejsca, znikanie tych pierwszych, obumieranie,
rozpad; a także, rzecz jasna, ruch odwrotny: obserwować jak dawne nie-miejsca zmieniają formy, kształty
i znaczenia, jak stają się nobliwymi i znaczącymi miejscami. Inaczej mówiąc: jak dochodzi do nieuchronnej
historycznie wymiany znaków i znaczeń, jak obydwie
kategorie wzajemnie zamieniają się – nomen omen –
miejscami.
Co jest dziś – tak rozumianym – miejscem i nie-miejscem? Jakie są ich charakterystyki? Z jakich powodów dochodzi do przemiany jednych w drugie? Jakie są tego procesu konsekwencje? Jak wpisują się one
w konkretne pejzaże mentalne? Jak wpływają na budowanie skomplikowanej przestrzeni tożsamości (jednostkowej i zbiorowej)? To ledwie kilka z pytań, wokół których oplata się współczesny dyskurs antropologiczny o miejscach i nie-miejscach”.
Niektóre z publikowanych tu tekstów przedstawionych na tym spotkaniu w węższej lub rozszerzonej wersji weszły do książki wydanej staraniem Wydawnictwa
Czarne Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria. Na następnej stronie zamieszczamy informację
wydawnictwa o tej książce.
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nym, kwalifikacjom. Przywoływane w interpretacjach nie-miejsca przedstawiane są w całej ich wieloznaczności, bogactwie i skomplikowaniu. Poszczególne teksty rozumiane są jako poręczne m a p y, z którymi podróżować można po nieznanych (albo słabo znanych) realnych t e r y t o r i a c h. Autorzy szukają nie-miejsc w miejskiej zabudowie, wyprawiają się na przedmieścia i peryferie, odsłaniają drugie dno znajomych
miejsc podróżnych, wchodzą na nieużytki, ruiny, ziemie
niczyje, odnajdując w nich bogate pokłady znaczeń,
wreszcie, śledzą różne formy żydowskiej (nie)obecności
w powojennych topografiach. Tom ma charakter interdyscyplinarny, jego autorami są antropolodzy, literaturoznawcy, kulturoznawcy i filmoznawcy.

Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria
Wybór, redakcja i wstęp Dariusz Czaja
Autorzy: Magdalena Barbaruk, Adam Wodnicki,
Szymon Uliasz, Janusz Bohdziewicz, Wiesław Szpilka,
Paweł Próchniak, Dariusz Czaja, Agnieszka Wolny-Hamkało, Magdalena Zych, Justyna Chmielewska,
Dorota Majkowska-Szajer, Tomasz Szerszeń, Małgorzata Czapiga, Joanna Sarbiewska, Aleksandra Janus,
Roma Sendyka, Monika Sznajderman, Hubert Francuz, Łukasz Baksik, Katarzyna Kuszyńska.
Książka jest zbiorem esejów mieszczących się w pojemnej formule: antropologia przestrzeni. Wspólnym
dla autorów punktem wyjścia była, dobrze obecna
w humanistycznym dyskursie, kategoria nie-miejsca.
W rozumieniu Marca Augé odnosi się ona do tych
miejsc, które są antytezą przestrzeni domowej i oswojonej; to światy bez pamięci, bez imienia i bez historii,
punkty tranzytowe i ziemie niczyje. Według francuskiego etnologa, nie-miejsca stały się wyrazistym emblematem i miarą naszej współczesności. Autorzy prezentowanych tekstów poddają wspomnianą kategorię
znaczącej redefinicji: rozumiana jest ona nie tyle jako
pojęcie obciążone negatywną treścią, ile raczej jako
użyteczny instrument poznania, jako poszerzająca
spojrzenie metafora, a czasem jako wielowartościowy
symbol. Opisywane w książce inne przestrzenie oraz inne miejsca wymykają się ścisłym, zwłaszcza pejoratyw-
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