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S treszczenie. Zainteresow anie problem atyką oddziaływ ania środow iska m ieszkalnego
na jego użytkow ników narasta od dawna, a pytanie o dośw iadczenia i przeżycia m ieszkańców
w odbiorze środow iska m ieszkalnego nurtowało w ielu teoretyków architektury i socjologów.
Poniższe opracow anie stanowi próbę zebrania różnych teorii badaw czych zajm ujących się
stylem i jak o ścią życia, zjaw iskam i ekspresji i sym boliki miejskiej.

AN ANALYSIS OF THE CRITERIA FOR EVALUATION OF THE
HOUSING AREAS IN THE CONTEM PORARY URBAN
AGG LOM ERATIONS TO THE EXAM PLE OF GOP

S u m m a ry . Interest in issues o f housing environm ent’s effect on its users has been
grow ing for a long time, and the question about the inhabitants experiences in the m ilieu o f
the housing environm ent has engaged several theoreticians o f architecture and sociologists.
This study is an attem pt to gather different research theories dealing w ith the style and quality
o f life, the phenom ena o f expression and urban symbolism.

D otychczasow e teorie projektow ania i planow ania przestrzennego pom ijały złożone
problem y uw arunkow ań społeczno-kulturow ych i psychicznych. N ie dostrzegały bądź też
bagatelizow ały fakt, iż m ieszkańcy m iast nie stanow ią jednolitej grupy o takich samych
tradycjach kulturow ych, stylach życia i hierarchii w artości, a potrzeby ich są zróżnicowane,
jak rów nież ich w yobrażenia i w ym agania w stosunku do w arunków m ieszkaniow ych. W
innych krajach (zwł. Europy Zach. i A m eryki) zainteresowanie problem atyką jakości życia i
kultury społeczności m iejskich narastało ju ż od dawna. Publikow ane są w yniki coraz
now szych badań rozpatrujących różne aspekty pow yższych problem ów . B adania nad jakością
w arunków m ieszkania i życia w m iastach i osiedlach odw ołują się szczególnie do tych teorii
kultury, które w yróżniają się szerokim zakresem opisywania, klasyfikacji i w yjaśniania
faktów, a jednocześnie nie stw arzają ograniczeń czasow ych i przestrzennych. Nie ma
oczyw iście jednej uniwersalnej i nie budzącej kontrowersji teorii opisującej te zjawiska.
D latego też m usim y w ybierać spośród obszernego przeglądu ujęć teoretycznych i koncepcji
badawczych.
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Spośród kilku kierunków badaw czych nad jak o ścią życia i kondycją w spółczesnych
w arunków m ieszkaniow ych najbardziej interesują m nie dwa. Zgodnie z pierw szym analizie
p o dlegają zm ieniające się w zory kulturow e, styl, jakość życia na tle zw iększających się
środow isk m iejskich, infrastruktury m aterialnej, ale przede w szystkim na tle zm ieniających
się aspektów społeczno-politycznych i ekonom icznych, ja k np. now e organy władzy
sam orządow ej, w spólnoty m ieszkaniow e itp. Do tej koncepcji badaw czej odw ołano się w
badaniach dotyczących osiedli m ieszkaniow ych W rocław ia, przedstaw ionych obszernie w
pracy W. M isiaka pt. „Jakość życia w osiedlach miejskich,, [ 2 ].
Styl życia oznacza pew ną część kultury, w artości, norm y i uznane za obow iązujące
w zory zachow ań, które są przyjm ow ane jak o podstaw y norm atyw ne zachowań. W edług M axa
W ebera „Styl życia je st kulturalnie zdeterm inow any, a postaw y m ieszkańców wobec
środow iska m ieszkalnego są uw arunkow ane w łaśnie przez ów określony styl życia uznawany
przez ludzkość” [ 1 ]. Teorię tę poszerzył i rozw inął am erykański socjolog urbanista H.J.
Gans, szukając odpow iedzi na tak postaw iony problem : do jakiego stopnia środow isko
przestrzenne w pływ a na ludzkie zachow ania, jak i je s t m echanizm jeg o oddziaływania.
Stw ierdził on, iż źródła postaw i odczuć m ieszkańców w odniesieniu do środow iska
m ieszkaniow ego tkw ią nie w jeg o fizycznych treściach, lecz w społeczno-kulturow ym i
ekonom icznym system ie, wg którego treści fizyczno-przestrzenne są kształtowane,
odczuw ane i uzyskują odpow iednie znaczenie, jakie im ludzie nadają. Gans zaleca, aby badać
strukturalne cechy m ieszkańców , ich przynależność klasow ą w jej ekonom icznych,
społecznych i kulturalnych aspektach oraz fazy rozw oju życiow ego ludności. Z praktycznego
urbanistyczno-planistycznego punktu w idzenia oczekuje się, zgodnie z teorią G ansa i jego
kontynuatorów (m. in. Ch.W . Hartm ana), w yjaśnienia, jak różne określone dystanse
przestrzenne i funkcjonalne w pływ ają na postaw y i odczucia m ieszkańców oraz
sform ułow ania pew nych konkretnych w ytycznych planistycznych m ogących znaleźć
zastosow anie w praktyce.
D rugim ujęciem oceny w arunków życia i m ieszkania w e w spółczesnych osiedlach
m ieszkaniow ych jest podejście sem iotyczne, tzn. badanie zjaw isk ekspresji sym boliki
m iejskiej. W zw iązku z ujem nym w pływ em m onotonii budow nictw a, brakiem estetycznego
w yrazu i ogólnie pojętą szarzy zn ąjest to, m oim zdaniem , bardzo istotny kierunek badań.
C oraz bardziej znaczący rodzaj aktyw ności stanow ią reklam y w chodzące agresywnie
zarów no w centra miast, jak i w otoczenie terenów m ieszkaniowych.
Pow oli zaczynają pojaw iać się na ścianach m alow idła lub obrazy iluzoryczne, próbujące
stw orzyć choćby nam iastkę jakiegoś w yrazu, za jak im tęsknią m ieszkańcy (np. okna, balkony,
daszki czy realizacje zupełnie ozdobne). Przykładem takiego m yślenia m oże być Festiw al
M alarstw a Ściennego w G dańsku-Zaspie. Zdecydow ano się tam na niecodzienną próbę
nadania indyw idualnego charakteru betonow em u osiedlu. Rozesłano zaproszenia do
w szystkich znanych ośrodków m alarstw a ściennego na świecie. Pow stały różne projekty, od
przepływ ającej przez ścianę ław icy rybek-neonów , poprzez obraz ruin K oloseum do
autoportretu tw órcy z k ulą ziem ską, m ogące stać się niezłym identyfikatorem dla
anonim ow ych bloków . Podjęto próbę w ciągnięcia m ieszkańców do dyskusji nad projektam i.
„Festiw al M u ralesjest kontynuacją m yślenia o potrzebie w prow adzenia innych w artości
estetycznych w betonow ą pustkę. Jednak te gigantyczne ekspresyjne m alow idła niekoniecznie
m ogą odpow iadać w szystkim m ieszkańcom . D latego nie pow inien na ścianach pow staw ać
dziki, agresyw ny kocioł malarski. Tego bym się obaw iał, ale nie odrzucałbym idei” [ 9 ].
Studia nad zastosow aniem sem iotyki do badań nad architekturą m iast i osiedli
m ieszkaniow ych w Polsce określić m ożna jak o stosunkow o zapóźnione w zględem socjologii
m iasta w krajach zachodnich.
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Jorge Glusberg, argentyński architekt, a jednocześnie teoretyk architektury sform ułow ał
sw oją teorię pt. „Socjosem iotyka architektury” [ 8 ]. Proponow ana przez niego m etoda badań
architektury i kształtowanej przez nią przestrzeni nosi nazw ę socjosemiotyki, czyli sem iotyki
otw artej. Propozycja G łusberga dotyczy poszerzenia sem iotyki o inne dziedziny w iedzy, jak
socjologia, psychologia, historia, historia kultury, ekonomia, dzięki którym m ożliw e jest
zrozum ienie mechanizm ów , jak ie doprow adziły w danym miejscu i czasie do pow stania
określonego obiektu. Przedm iotem badań socjosemiotyki jest nie tylko sama architektura, ale i
w szystko to, co jest z nią związane, np. wpływ, jaki w ywiera na relacje m iędzyludzkie czy
zespoły zachow ań itp. Taki punkt w idzenia problem atyki uzasadniony je st tym , że
architektura stanowi dziedzinę, która w sposób stały w arunkuje otoczenie człow ieka poprzez
stwarzanie sztucznej przestrzeni w jego codzienności, a ponadto nasyca znaczeniam i bądź
kom unikatam i.
W edług G łusberga pow stające budynki, w trakcie i po zrealizowaniu, to nie tylko
zespoły znaków , ale także kom unikaty o określonej treści, które m ają wywoływać konkretne
relacje pom iędzy obiektem a odbiorcą i ilustruje je w następujący sposób.
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W sytuacji „B ” istniejące pow iązania są skom plikowane Przestrzeń-otoczenie użytkow nika, w
któiym żyje i porusza się na co dzień i która łączy się z jego powszednim rytuałem , je st tak
głęboko zakodow ana w jego podśw iadom ości, że odbiera je jak o coś własnego i naturalnego.
W idzi je , ale nie przygląda się, nie analizuje , ani nie ocenia. W ówczas architektura nie pełni
roli kom unikatu, ale jej walory sem antyczne odbieram y stale. Nie uświadamiany pozostaje w
ścisłej łączności ze zw yczajam i i zachowaniam i. Ten sposób odbioru architektury jest tym
bardziej zrozum iały, że ona sam a dostosow ana jest do kształtu życia oraz funkcji, jak ie pełni
człow iek w danym społeczeństwie, a z kolei i on dopasow uje swe zachowania do otoczenia.
W łasną teorię stanow iącą rodzaj m etodologii projektowej na podłożu sem iologicznym
stw orzył japoński architekt Arata Isozaki [ 7 ]. A nalizuje on architekturę w aspekcie
duchow ym , stojąc na stanowisku, że jej sens leży poza jej fizycznymi w łaściw ościam i.
Całokształt założeń Isozakiego w yrasta z pnia sem iologicznego, wprowadzając nas w świat
znaków i znaczeń. Znaki to w szelki kształt stworzony w przestrzeni przez architekta, a
znaczenia to kom unikow ane za pom ocą tych znaków obrazy myślowe o złożonych
kom binacjach, nieustannie dopełniane przez rozm aitych odbiorców. Teorię sw oją streścił w
siedm iu punktach, stanowiących reguły używ ane w procesie projektow ym skoncentrow anym
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na znaczeniu. Z godnie z trzecią regułą w zorca, Arata Isozaka traktuje architekturę jako
przyczynek do uaktyw nienia um ysłu ludzkiego, pole w ym iany myśli w form ie obrazów.
O dbiór przestrzeni nie zam yka się w formie subiektyw nego uczucia, je st w ysoce „otw arty”
dla indyw idualnej interpretacji człow ieka, w edług jego dośw iadczeń i św iadom ości.
O prócz przedstaw ionych koncepcji badaw czych rozw ijane są oczyw iście inne, równie
w ażne. K oncepcje satysfakcji i preferencji należą do tych, które zyskały dużą popularność.
Oba pojęcia m ożna bow iem łatwo badać na drodze sondaży, ankiet czy w yw iadów . Nie
zostały one natom iast podbudow ane głębszą analizą teoretyczną. Pew ną próbę w yjaśnienia
koncepcji satysfakcji podjął holenderski socjolog Burie (w spółtw órca rów nież koncepcji
„habitatu”). Z definiow ał on satysfakcję z zam ieszkania jak o uczuciow ą orientację „subiektu"
w odniesieniu do sytuacji m ieszkaniow ej, w jakiej dana jednostka się znalazła. „Z adow olenie”
lub „niezadow olenie” i jego stopień stanow ią kryterium w układzie reakcji człow iek kontra
środow isko m ieszkalne. Jednak podstaw ow ą uw agę należy zw rócić na determ inanty, które
działają na te „kryteria” . M imo to naw et sam Burie krytykow ał takie badania, podkreślając, iż
m ają one ograniczony zasięg poznaw czy. Pozw alają opisać ludzkie dążenia czy sam oocenę
środow iska m ieszkalnego, nie w yjaśniając źródeł danego stosunku m ieszkańców do owego
środowiska.
D o głów nych krytyków owej teorii „satysfakcji” należą niem ieccy socjologow ie K. Heil
i M. G ronem eyer, zarzucając jej relatyw izm , a także nieukazyw anie praw dziw ych potrzeb i
stopnia ich zaspokojenia. Heil podw aża w artość poznaw czą rejestrow anych stanów
„zadow olenia”, poniew aż nie ukazują sam ouśw iadom ienia sobie pow olnych zmian
św iadom ości, np. nie obejm ują najczęściej relacji na tem at stosunku do otoczenia
społecznego, kom unikacji m iędzyludzkiej itp.
Jeszcze ostrzejszy krytyk M. G ronem eyer stwierdza, że człow iek odczuw a i form ułuje
tylko takie potrzeby, jakie dostrzega w sferze dostępnych m u porów nań oraz w łasnych
dośw iadczeń bez rozw ijania now ych potrzeb i dążności do zmian. W rezultacie ani potrzeby,
ani zadow olenie nie są kategoriam i pozw alającym i na badanie stosunku jednostek do
środow iska m ieszkalnego, czy też w pływ u środow iska na jed n o stk ę [1], Nie w iadom o
bow iem , czy zadow olenie ludzi jest rzeczyw iście adekw atne do ich potrzeb i czy ludzie w
ogóle do końca te potrzeby potrafią w łaściw ie w yartykułow ać. W Polsce pow stało wiele
studiów , które w łaśnie w ten sposób rozpatrują środow isko m ieszkalne w św iadom ości ludzi.
Ich autorzy odpierają pow yższe krytyki, w zbogacające kategorie satysfakcji i przeciw 
staw iające im pojęcie społecznej frustracji. Z a takim ujm ow aniem relacji pom iędzy
człow iekiem a jeg o środow iskiem m ieszkalnym opow iada się M. M iazga w sw oich pracach
[4], W yniki przeprow adzonych em pirycznych badań (nie tylko pod kierunkiem M. M iazgi)
ukazują istotne zależności m iędzy zadow oleniem z funkcjonow ania środow iska m ieszkalnego
a takimi procesam i społecznym i, ja k integrow anie się jednostek i grup społecznych na
różnych płaszczyznach oraz ich aktyw izacja. N iezaspokojenie zaś tych potrzeb stanowiło
istotną przeszkodę dla pom yślnego przebiegu tych procesów, w ręcz prow adziło do pow stania
społecznej apatii. W iele koncepcji teoretycznych w socjologii m iasta (N. Schm idt-Relenberg,
F. G runfeld) podkreśla pow yższe uw arunkow ania przestrzenno-urbanistyczne jak o determ i
nanty różnych zjaw isk i procesów społecznych oraz przedm ioty specjalnego zainteresow ania
w praktyce urbanistycznej, planistycznej i projektow ej.
W ychodząc od krytyki teorii „satysfakcji” i „preferencji”, sform ułow ano now ą koncep
cję, którą określono jako teorię „percepcji”. N ajpełniej opisał i zastosow ał ją K. Lynch
(”the Im age o f C ity” C am bridge 1968). Posługując się tą metodą, należy badać, jak ludzie
postrzegają, jak doznają, co im się podoba, co im przeszkadza, a co traktują jako
udogodnienie w ich aktyw ności. N ależy więc zbadać obraz m iasta w św ietle psychicznych
doznań i dośw iadczeń m ieszkańców , obraz, który często nie jest naw et uśw iadam iany. W
obrazie m iasta należy zgodnie z teorią prześledzić jeg o trzy elem enty: identyczność, strukturę
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i znaczenia, które to są ze sobą ściśle powiązane. Percepcja polega bow iem na rozpoznaniu i
odróżnieniu od innych danego obiektu, określeniu istoty, doznaniu jeg o struktury (powiązania
z innym i elem entam i m iasta) oraz na dośw iadczeniu jego znaczenia dla danej jednostki !
Teoria percepcji rozszerzyła zasięg rozpoznaw ania m echanizm ów oddziaływ ania na jednostkę
i ukazała różnorodność ludzkich reakcji na nie. O graniczyła jednak problematykę relacji
człow iek-środow isko m ieszkalne do rejestrow ania subiektyw nego odbicia obrazu środowiska
w psychice człowieka. O prócz tego koncepcja ta pozostawiła na uboczu problematykę
czynników i uw arunkow ań w pływ ających na taki, a nie inny odbiór doświadczanego
otoczenia i zw iązane z nim zachow anie m ieszkańców [ 1 ].
Przegląd analizow anych stanowisk teoretycznych ukazuje, iż w spólnym najogól
niejszym dla nich problem em jest pytanie o dośw iadczenia i przeżycia mieszkańców w
odbiorze środow iska m ieszkalnego oraz to, w czym te dośw iadczenia najpełniej się wyrażają.
W ym ienione teorie percepcji, satysfakcji i preferencji zawężają, moim zdaniem, sferę
św iadom ości czy stanów psychospołecznych zw iązanych z dośw iadczeniem i stosunkiem
jednostki ludzkiej do środowiska. U kazują je w postaci biernej reakcji w ewnętrznej, a nie jako
im peratyw do działania. N atom iast z teoretycznego i praktycznego punktu w idzenia potrzebna
je st nie tylko znajom ość ludzkich postaw, lecz przede w szystkim poznanie czynników je
kształtujących oraz w yjaśnianie ew entualnego w pływ u środow iska m ieszkalnego na postawy
ludzi, ich stosunek do otoczenia społecznego i w spółdziałania.
N ajpełniej obejm uje i próbuje usystem atyzow ać ow e czynniki, moim zdaniem, pierwsza
z om ów ionych teorii, tj. „A naliza w zorów kulturow ych, stylów i jakości życia na tle zmiany
skali środow isk m iejskich, infrastruktury materialnej i społecznej m iast” (oparta m. in. na
m akrostrukturalnej teorii uw arunkow ań Gansa). Podejm uje ona próbę wyodrębnienia
w skaźników czy rodzajów uw arunkow ań, które należy uczynić przedm iotem szczegółowych
analiz:
■ uw arunkow ania przestrzenno-urbanistyczne, tj. analiza takich czynników , jak układ
przestrzenny miasta, typ zabudow y, stadium jej degradacji, w arunki klimatyczne, stopień
zniszczenia środow iska naturalnego,
■ struktura ludnościowa, tj. badanie struktury społeczeństwa, cech dem ograficznych itp.,
■ infrastruktura społeczna, tj. klasow a i zaw odowa przynależność mieszkańców, status
ekonom iczny, ale rów nież uw arunkow ania kulturowe, czyli w zory standardu mieszkal
nego, najogólniej „styl życia” ,
■ nieform alne w ięzi m ieszkańców w raz z ich aktyw nością społeczną, w celu uchwycenia
stopnia integracji m ieszkańców z otoczeniem.
Badania takie można prow adzić jed n ak tylko w stosunku do określonego pewnymi ramami
środow iska m ieszkalnego, jedynie w tedy m ożna konkretnie nazw ać i sformułować
poszczególne czynniki podlegające analizie. Środow iskiem takim m ogą być poszczególne
strefy społeczo-funkcjonalne miasta, obejm ujące obszary w yodrębnione tradycyjnie przez
sam ych m ieszkańców , czy też w ydzielone adm inistracyjnie, czy funkcjonalnie (np. zespoły
m ieszkalne, osiedla, dzielnice).
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A b stra c t

This study is an attem pt to gather different research theories concerning influences o f
the housing environm ent on its inhabitants. In other countries the interest in these issues has
already been grow ing for a long time, and the questions o f the inhabitants’ experiences in the
m ilieu o f the housing environm ent has engaged several theoreticians o f architecture and
sociologists. Theories regarding the style and quality o f life, the phenom ena o f expression and
urban sym bolism , and conceptions o f „satisfaction”, „preferences” and „perception” came into
being. H ow ever, nobody m anaged to create one, unquestionable, concept expressing the issue
in its entirety. In Poland the housing areas are in 70% big estates, so called „Block estates”.
New social and econom ic conditions after 1989 caused an increase in the inhabitants’
aw areness, allow ing in the sam e time, for these problem s to be dealt w ith openly. The
confrontation o f the ideas formed in the spatial plans with the reality o f w orkm anship and
functioning o f the housing areas in the consciousness o f the inhabitants determ ines, in my
opinion, a new and very im portant direction in researching and analysing the condition o f
contem porary cities

