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Digital databases democratizes access to information and start a whole new set of social relations.
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UWAGI WSTČPNE
W niniejszym artykule chcč sič zastanowiþ nad jednym z „ukrytych
programów” (wizualnych, ale chyba nie tylko wizualnych) baz danych,
jakim sĈ ich (potencjalnie) unieruchamiajĈce konsekwencje. To oczywiĤcie
prawda, İe bazy danych uruchamiajĈ okreĤlone procesy, İe aktywizujĈ
i pobudzajĈ oraz İe moİna o nich z sensem i przekonujĈco mówiþ z perspektywy performatyki1. To prawda wičc, İe bazy danych „wprawiajĈ
w ruch spoãeczeęstwo”, sprawiajĈ, İe „gčstnieje” ono i intensyfikuje sič
w swoim sprawstwie. Dziaãania podejmowane wobec i pod wpãywem baz
danych siãĈ rzeczy prowokujĈ do refleksyjnienia wielu niezatrzymujĈcych
dotĈd uwagi problemów, siãĈ rzeczy generujĈ nowe interakcje i nowe relacje spoãeczne, siãĈ rzeczy implikujĈ nowe przepãywy informacji. PrawdĈ jest
jednak i to, İe nowoczesne bazy danych równieİ unieruchamiajĈ.
_________________
1 Zob. artykuã Marka Krajewskiego PerformatywnoĤþ baz danych na przykãadzie bazy danych
wizualnych „Niewidzialne miasto” zawarty w niniejszym tomie.
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Byþ moİe owe sugerowane tu przeze mnie unieruchamiajĈce konsekwencje baz danych powinno sič rozumieþ tylko jako ich preformatywnoĤþ2.
Innymi sãowy, niewykluczone, İe wiele (wičkszoĤþ) baz danych wprawdzie
wywoãuje dziaãania, lecz tylko takie, które koniec koęców powstrzymujĈ
zmiany i niczego nie przewracajĈc do góry nogami, jedynie reprodukujĈ
czy legitymizujĈ zastany porzĈdek rzeczy. Byþ moİe jest jednak znacznie
gorzej: wyobraİam sobie, iİ w wielu okolicznoĤciach wszyte w bazy danych
„logiki” i „racjonalnoĤci” skutkujĈ ich antyperformatywnoĤciĈ.
BezpoĤrednim tãem rozwaİaę i opinii zamkničtych w ramy tego opracowania jest projekt „Niewidzialne miasto”3. Moİe on byþ postrzegany jako
poligon doĤwiadczalny, który pomógã naukowo urefleksyjniþ nie tylko fenomen niezalegitymizowanych i niewspieranych systemowo praktyk miejskich, lecz takİe mnóstwo szans i puãapek, zysków i kosztów, nadziei
i dylematów, jakie niesie z sobĈ praca badawcza polegajĈca na konstruowaniu i wykorzystywaniu (wizualnej) bazy danych.
Szczególne znaczenie, jakie przywiĈzywaliĤmy – jako realizatorzy „Niewidzialnego miasta” – do bazy zdjčciowej, braão sič oczywiĤcie stĈd, İe byãa
ona zaczynem i rdzeniem caãego projektu. Nie powinno wičc dziwiþ i to, iİ
byliĤmy specjalnie wyczuleni na wszystkie kwestie dotyczĈce postčpowania
z „naszĈ” bazĈ.
Niniejszy tekst İywi sič raczej wĈtpliwoĤciami, jakie pojawiaãy sič w toku naszych dyskusji na temat bazy wizualnej „Niewidzialne miasto” (odnoszĈcymi sič do tego, jak jĈ rozwijaþ, jak interpretowaþ, jak udostčpniaþ, jak
niĈ zarzĈdzaþ itd.). WĈtpliwoĤci te ãatwo uznaþ za coĤ, co przemawia przeciwko zrealizowanemu projektowi. W rzeczywistoĤci jednak braãy sič one
z naszej ostroİnoĤci metodologicznej, której rezultatem – siãĈ rzeczy – musiaã byþ szybszy przyrost pytaę niİ odpowiedzi.

1. PIČý POWODÓW DO NIEPOKOJU
Dla inicjatorów premia za pierwszeęstwo. Reszta przychodzi na gotowe. Na poczĈtek uwaga zapewne najbardziej spodziewana. Nie sposób
nie zgodziþ sič z tym, İe nowoczesne bazy danych przypominajĈ zaprogramowane aparaty (fotograficzne), o których pisaã juİ jakiĤ czas temu
_________________
2 Odwoãujč sič tu do okreĤlenia Jonasa Larsena – zob. J. Larsen, Z rodzinĈ najlepiej wychodzi sič na zdjčciach: performatywnoĤþ fotografii turystycznej, [w:] Badania wizualne w dziaãaniu.
Antologia tekstów, red. M. FrĈckowiak, K. Olechnicki, Warszawa 2011.
3 Wičcej o projekcie „Niewidzialne miasto” zob. na stronie www.niewidzialnemiasto.pl
[dostčp: 20.11.2012]. Na temat historii i zaãoİeę projektu zob. teİ M. Krajewski, (Nie)widzialne
miasto. Wstčp, [w:] niewidzialne miasto #1. poznaę, Poznaę 2007, oraz blog poĤwičcony projektowi: http://nmbadania.info [dostčp: 20.11.2012].
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Vilém Flusser4. Podobnie wičc jak istnieje coĤ takiego jak program aparatu
fotograficznego (doĤþ skutecznie, co moİna zaobserwowaþ, zachčcajĈcy do
ĤciĤle okreĤlonych stylów i sposobów fotografowania i równie skutecznie
zniechčcajĈcy do eksperymentowania z kamerĈ i z obrazem), istnieje równieİ
coĤ takiego jak program bazy danych. Moİna rozumieþ pod tym pojčciem
na przykãad reguãy dostčpowe do bazy, zasady administrowania jej treĤciĈ
i oczywiĤcie jej architekturč. „Niewidzialne miasto” pojčte jako baza danych
wizualnych miaão i ma swój „regulamin” (skĈdinĈd bardzo otwarty, zachčcajĈcy i nieopresyjny5). Stworzonej na potrzeby projektu bazie nadano czytelnĈ strukturč opartĈ na szesnastu kategoriach (Agory i kluby, Bezpieczeęstwo, Miejsca dziecičce, Protezy instytucji, Upičkszenia itd.). Od poczĈtku byão
wiadomo, İe ów katalog form i przejawów „niewidzialnego miasta” nie jest
wyczerpujĈcy. Moİna by go uszczegóãawiaþ (np. dzielĈc Agory i kluby na
prywatne i publiczne, prowizoryczne i noszĈce znamiona trwaãoĤci, legalne
i nielegalne itd.) lub rozbudowywaþ wszerz, dodajĈc dziesiĈtki nowych
kategorii (np. Miejsca starych ludzi, Miejsca poczekalnie). Od poczĈtku przyjmowaliĤmy równieİ, İe zaproponowane przez nas kategorie „niewidzialnego miasta” tworzĈ katalog póãotwarty, İe innymi sãowy, nie jest z góry
przesĈdzone, czy struktura stworzonej na potrzeby projektu bazy danych
przetrwa – w niezmienionej postaci – do momentu jego zamkničcia, czy teİ
bčdzie ewoluowaþ.
Problem w tym, İe nacisków, by wydyskutowanĈ w wĈskim gronie inicjatorów projektu strukturč bazy zdjčþ dokumentujĈcych „niewidzialne
miasto” poddawaþ jakimĤ modyfikacjom, by coĤ z niej usuwaþ bĈdĮ coĤ do
niej dodawaþ, wãaĤciwie nie byão. Moİna wičc powiedzieþ, İe osoby, które
doãĈczaãy – jako fotografujĈcy – do projektu, w miarč jak poszerzaã on swój
geograficzny zasičg6, po prostu przyjčãy do wiadomoĤci ustalone „reguãy
gry” (rozumiane jako sposób mapowania „niewidzialnego miasta”, jako sposób rozumienia, czym jest i czym nie jest „niewidzialne miasto”, jako sposób
kategoryzowania jego przejawów itd.). NawiĈzujĈc do Larsena, zaangaİowanie tych osób miaão charakter juİ tylko preformatywny: potwierdzaão
pierwotny zbiór zaãoİeę, rozstrzygničþ, prekwalifikacji i pretypologizacji,
_________________

Zob. V. Flusser, Ku filozofii fotografii, Katowice 2004.
Zob. zakãadka „O projekcie”, www.niewidzialnemiasto.pl.
6 Projekt rozpoczĈã sič w Poznaniu, natomiast w krótkim czasie objĈã takİe inne miasta,
m.in. Bydgoszcz, Chorzów, Katowice, Kraków, âódĮ, Tarnów, Toruę, Wrocãaw, Warszawč
i ZielonĈ Górč. ZasadniczĈ czčĤþ zdjčþ zgromadzonych w bazie wykonali socjolodzy, antropolodzy i kulturoznawcy, ĤciĤle wspóãpracujĈcy z poznaęskimi koordynatorami projektu jako
jego „podwykonawcy” w poszczególnych miastach. Swoje zdjčcia do bazy „Niewidzialne
miasto” mógã i moİe nadsyãaþ jednak kaİdy. Z moİliwoĤci tej skorzystaão jak dotĈd okoão
trzystu osób.
4

5
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czyniĈc ich ewentualnĈ rewizjč coraz bardziej niemoİliwĈ i coraz bardziej
nie-do-pomyĤlenia.
Uwidzialnione problemy znikajĈ z oczu. Gãčboko wierzč, İe wiele dobrze pomyĤlanych, angaİujĈcych baz danych ma / moİe mieþ ogromnĈ moc
sprawczĈ. Dotyczy to z pewnoĤciĈ zwãaszcza tych spoĤród nich, które zostaãy wymyĤlone i sĈ rozwijane jako swoiste bazy-dowody rzeczowe i bazy-Ĥwiadectwa (zãych praktyk wãadzy, przejawów dyskryminacji i przemocy
lub choþby tylko przejawów codziennej bezmyĤlnoĤci, codziennego braku
wyobraĮni7). Wiele podobnych baz wymusza swoim istnieniem pewne kroki prawne, mobilizuje opinič publicznĈ, przeksztaãca pierwotne misje okreĤlonych instytucji, stawia pod ĤcianĈ wskazanych decydentów, zmuszajĈc
ich do ustčpstw, itd.
Obawiam sič jednak, İe ma tu miejsce takİe inny mechanizm, na który
juİ doĤþ dawno zwróciliĤmy uwagč z Markiem Krajewskim, piszĈc wspólnie o dylematach i puãapkach raczkujĈcej wówczas – przynajmniej w Polsce –
reklamy spoãecznej8. Otóİ stwierdziliĤmy wtedy, iİ poruszenie w kampanii
spoãecznej jakiejĤ kwestii, jakiejĤ waİnej i doniosãej spoãecznie „sprawy do
zaãatwienia”, jakiegoĤ palĈcego problemu, w paradoksalny sposób powoduje
swoiĤcie magiczne przekonanie, İe problem ten juİ jest rozwiĈzywany lub İe
juİ zostaã rozwiĈzany. Skonstatowanie, iİ ktoĤ sič czymĤ zainteresowaã i zajĈã, budzi przeĤwiadczenie, İe skoro tak, to wszystko jest na jak najlepszej drodze i nikt
z nas juİ sič wãaĤciwie nie musi tym czymĤ interesowaþ ani zajmowaþ.
Wydaje sič, İe w przypadku wielu baz danych, które pomyĤlane zostaãy
jako bazy performatywne lub uperformatywniajĈce, sprawa przedstawia sič
bardzo podobnie. Samo ich istnienie, sam fakt, iİ ktoĤ powoãaã je do İycia,
ãĈczĈc z nimi okreĤlone waİne cele spoãeczne lub polityczne, moİe byþ odczytywany jako „zaãatwienie sprawy”, jako uspokajajĈcy sygnaã, İe taka czy
inna kwestia jest zauwaİona, İe stworzono mechanizm nacisku spoãecznego, dzički któremu „stosowne instytucje podejmĈ stosowne kroki”, İe
wreszcie spoãeczna widzialnoĤþ problemu – skoro juİ o niĈ zadbano – niejako automatycznie pociĈgnie za sobĈ jego spoãeczne urefleksyjnienie.
_________________

Wydaje sič, İe cechy te speãniajĈ dziĤ w najwičkszym stopniu portale – bazy danych zakãadane przez organizacje straİnicze i przez dziennikarzy-obywateli. Wičcej na temat obu
tych – skĈdinĈd ĤciĤle ze sobĈ powiĈzanych – zjawisk zob. R. Drozdowski, Dziennikarstwo
obywatelskie – próba socjologicznego opisu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
2008, z. 3. W jakimĤ stopniu speãniajĈ je jednak równieİ komercyjne i czysto rozrywkowe
przedsičwzičcia, takie jak np. Demotywatory.pl.
8 Zob. R. Drozdowski, M. Krajewski, Reklama spoãeczna w Polsce. Grzechy i moİliwoĤci, [w:]
Akademia Europejska – materiaãy szkoleniowe, Bielsko-Biaãa 1998; artykuã ten dostčpny jest równieİ na stronie internetowej Fundacji Komunikacji Spoãecznej: http://www.fks.org.pl/
b-art-reklama.php [dostčp: 23.11.2012].
7
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Wyobraİam sobie (niestety), İe równieİ zdjčcia dokumentujĈce „niewidzialne miasto” (oglĈdane oczyma kogoĤ kibicujĈcego sãabszej stronie rozmaitych gier i walk o miasto, o prawo do miasta i o prawo do bycia w mieĤcie na wãasnych warunkach) mogĈ w ostatecznym rozrachunku dziaãaþ
jako przedwczesne uspokojenia. Zdjčcia te uspokajajĈ, bo moİna je odczytywaþ
jako Ĥwiadectwa, İe sãabsza strona radzi sobie caãkiem dobrze, nadspodziewanie dobrze, İe moİe nawet zawãaszcza ona przestrzeę miejskĈ skuteczniej i bardziej bezwzglčdnie, niİ byĤmy sič tego po niej spodziewali. Gorzej,
İe to uspokojenie chwilč póĮniej unieruchamia. Skoro sãabi radzĈ sobie tak
dobrze, nie trzeba juİ zastanawiaþ sič nad tym, czy i jak ich ewentualnie
wesprzeþ. Skoro sãabi nie sĈ aİ tak sãabi, jak sič nam pierwotnie zdawaão,
mamy ich poniekĈd „z gãowy”, wolno nam przestaþ o nich rozmyĤlaþ jako
o kimĤ, kto (ewentualnie) czeka na jakiĤ, choþby symboliczny, gest poparcia
z naszej strony.
Paradoksalnie, baza zdjčþ „Niewidzialne miasto” unieruchamia (dodaþ
moİna: tym razem na szczčĤcie) takİe tych, którzy oglĈdajĈ jĈ bez İyczliwoĤci – traktujĈc jej zawartoĤþ jako swoisty „zbiór donosów” na wãadze miejskie nieumiejĈce zaplanowaþ przestrzeni miejskiej, nieumiejĈce zdyscyplinowaþ „İywioãowego miasta” i nieumiejĈce zorganizowaþ efektywnego
nadzoru nad miastem. Skoro bowiem wszystkie te mniej lub bardziej malownicze, ale teİ irytujĈce, np. z perspektywy biurka miejskiego konserwatora, szefa straİy miejskiej czy gãównego miejskiego planisty, rezultaty
i korelaty nieefektywnego nadzoru nad przestrzeniĈ miejskĈ zostaãy juİ
zinwentaryzowane, skategoryzowane i wystawione na widok publiczny,
znaczy to, İe rozpoczĈã sič proces ich oswajania, ich normalizacji, i İe
w zwiĈzku z tym nie bčdzie (juİ) trzeba wystčpowaþ przeciwko nim, nie
bčdzie trzeba ich zwalczaþ.
Zdarza sič zatem, iİ spoãeczne uwidzialnienie zjawiska, które – jak
„niewidzialne miasto” – wywoãywaþ moİe skrajnie róİne reakcje: poczynajĈc od szczerej fascynacji jego osobnĈ estetykĈ i jego potencjaãem uwičziawiajĈcym, a koęczĈc na traktowaniu go jako zbioru nielegalnych aktów
samowoli psujĈcych „miejski charakter miasta”, skutkuje atmosferĈ sprzyjajĈcĈ powstrzymaniom. W przypadku „niewidzialnego miasta” udzieliþ sič
ona moİe zarówno jego „kibicom” (przeĤwiadczonym, o czym byãa juİ
mowa, İe „niewidzialne miasto” nie potrzebuje ich wsparcia), jego twórcom
i uİytkownikom (przeĤwiadczonym z kolei, İe skoro coĤ zostaão uznane za
godnĈ uwagi wartoĤþ, to jest do przyjčcia, nawet jeĤli wczeĤniej traktowano
to coĤ jako substytut), jak i tym wszystkim, którzy z racji peãnionych przez
siebie funkcji odpowiadajĈ za porzĈdek i ãad estetyczno-przestrzenny
w mieĤcie. Ci ostatni skãonni bčdĈ zapewne uznaþ, iİ „rozgãos nadany
sprawie” automatycznie rozprasza urzčdniczĈ odpowiedzialnoĤþ za jej –
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takie bĈdĮ inne – zaãatwienie (czyniĈc je zadaniem wszystkich, wičc poniekĈd niczyim).
Wszystkiego za duİo. Jest oczywiste, İe ogrom dzisiejszych baz danych, w tym bazy zdjčþ dokumentujĈcych przejawy „niewidzialnego miasta”, bčdĈcy (to takİe oczywista uwaga) konsekwencjĈ rosnĈcej ãatwoĤci
technologicznej, z jakĈ da sič obecnie wytwarzaþ i dystrybuowaþ rozmaite
rodzaje danych (równieİ wizualnych), musi koniec koęców dziaãaþ onieĤmielajĈco i zniechčcajĈco. Skoro bazy danych sĈ tak przepeãnione, skoro na
pierwszy, drugi i dziesiĈty rzut oka odnieĤþ moİna wraİenie, iİ niczego
(bĈdĮ niewiele) juİ im (i w nich) brakuje, İe stajĈ sič one niemal reprezentacjami 1:1, nieuchronnie przechodzi ochota, by coĤ jeszcze do nich (od siebie)
dorzuciþ9.
Ów ogrom, ów imponujĈcy gigantyzm baz danych dziaãa wičc (takİe)
demotywujĈco. Wynika to z – trafnego skĈdinĈd – przeĤwiadczenia, İe osobisty, indywidualny gest polegajĈcy na przysãowiowym „dorzuceniu wãasnej cegieãki” do takiej bĈdĮ innej bazy w niczym lub prawie w niczym nie
zmienia juİ jej wartoĤci uİytkowej, nie wzbogaca jej o nic nowego, nie skutkuje İadnym – po cichu oczekiwanym – efektem synergii, nie rzuca na
zgromadzone zasoby nowego Ĥwiatãa, nie prowokuje do ich powtórnego
uporzĈdkowania w nowy sposób.
Gigantyzm dzisiejszych baz danych – zwãaszcza tych, które oparte sĈ na
formule Web 2.0 – unieruchamia równieİ dlatego, İe uzmysãawia wĈtpliwĈ
opãacalnoĤþ angaİowania sič w rolč dostarczyciela darmowego kontentu.
Nie chodzi juİ nawet o to, İe osoby dodajĈce rekordy do wielkich baz internetowych majĈ znikomy wpãyw na sposób ich przetwarzania i póĮniejszego
wykorzystania. Chodzi o to, İe osoby te, widzĈc bãyskawiczne rozrastanie
sič zasilanych wãasnymi materiaãami baz, muszĈ prčdzej czy póĮniej zaczĈþ
podejrzewaþ, iİ albo gatekeeperzy tych baz zadowalajĈ sič czymkolwiek (co
siãĈ rzeczy nie moİe sič podobaþ bardziej wymagajĈcym wobec siebie i wobec innych internautom), albo teİ ostatecznym celem nie jest tu wcale gromadzenie takich czy innych potencjalnie wartoĤciowych dla spoãeczeęstwa
danych, lecz (tylko) wywoãywanie ruchu w Sieci. Ten zaĤ jest oczywiĤcie korzystny dla wszystkich, najbardziej jednak dla tych, którzy umiejĈ zamieniþ
go w İywy pieniĈdz bĈdĮ wykorzystaþ jako narzčdzie wãadzy10.
Wreszcie ogromne rozmiary wspóãczesnych baz danych dobitnie uzmysãawiajĈ rosnĈcĈ zãoİonoĤþ Ĥwiata spoãecznego i jego coraz bardziej emergentny charakter. Ofiarami ich gigantyzmu stajĈ sič tym razem ci, którzy
_________________

Na ten sam temat zob. L. Manowich, Jčzyk nowych mediów, Warszawa 2006, s. 333-356.
Zob. M. Krajewski, Wãadza horyzontalna. O İyciu po Ĥmierci Michaela Jacksona, [w:] Miasto
przywództwa, red. M. Staniszewski, Poznaę 2010.
9

10
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mieli nadziejč, İe bogactwo zgromadzonego materiaãu pozwoli/pomoİe im
znaleĮþ zupeãnie nowe interpretacje dokumentowanych zjawisk i procesów
spoãecznych. W rzeczywistoĤci dzieje sič wszakİe dokãadnie na odwrót:
gigantyzm baz danych pociĈga za sobĈ narastajĈcĈ bezradnoĤþ interpretacyjnĈ. Ponownie dobrĈ ilustracjĈ tego paradoksu moİe byþ „niewidzialne
miasto”. JeĤli dysponujemy setkami, tysiĈcami przykãadów oddolnych inicjatyw, które tworzĈ miasto i miejskoĤþ, lecz czyniĈ to zarazem na swój sposób i w nikãym zazwyczaj powiĈzaniu z „gabinetowymi” wizjami dobrego,
dobrze urzĈdzonego i nowoczeĤnie zarzĈdzanego miasta, to z jednej strony
moİemy mówiþ – jako badacze – o sporym szczčĤciu, jednak z drugiej – te
setki i tysiĈce przykãadów w jakimĤ stopniu nawzajem sič znoszĈ, utrudniajĈc
lub wrčcz uniemoİliwiajĈc wszelkie „finalne konkluzje”. Ten sam przejaw
„niewidzialnego miasta” moİe byþ równie dobrze zinterpretowany jako
tymczasowa namiastka jakiegoĤ lepszego rozwiĈzania, na które na razie nie
ma co liczyþ, jak i jako taktyczna subwersja wymierzona przeciwko politycznym i ekonomicznym wãaĤcicielom przestrzeni miejskiej. Moİe byþ
odczytany jako gest zapraszajĈcy do szukania nowych form uwičziowienia
bĈdĮ przeciwnie: jako swoiste votum separatum, które ma sygnalizowaþ chčþ
poszerzania sfery prywatnej oraz stworzenia i podtrzymywania zupeãnie
nowych linii demarkacyjnych oddzielajĈcych „nowych swoich” od „nowych obcych”. Moİe byþ uznany za dowód brikolaİowej pomysãowoĤci
estetycznej lub za Ĥwiadectwo zãego smaku. Koniec koęców, najãatwiej
i najbezpieczniej powiedzieþ, İe poszczególne przejawy „niewidzialnego
miasta” sĈ najczčĤciej wieloma rzeczami naraz, İe najzwyczajniej nie da sič
ich w İaden prosty sposób skategoryzowaþ i İe cechuje je permanentna
mediacyjnoĤþ (mičdzy prywatnym a publicznym, mičdzy odzyskiwanym
a traconym, mičdzy „ãadnym” a „brzydkim”, mičdzy pro- a antymiejskoĤciĈ, mičdzy tymczasowoĤciĈ a trwaãoĤciĈ, mičdzy oryginalnoĤciĈ a naĤladownictwem itd.)11.
Permanentna próba generalna. Wiele baz danych – jak sič wydaje – ma
skãonnoĤþ do pozostawania swoistymi magazynami-poczekalniami. Grozi
im, İe w którymĤ momencie zmieniĈ sič w „cyberrupieciarnie” czy „cyberpawlacze”, do których upycha sič co popadnie (rzeczy-widoki, z którymi
jeszcze nie wiadomo, co zrobiþ, na których zastosowanie nie ma dotĈd pomysãu, lecz których – na wszelki wypadek – nie decydujemy sič jeszcze
wyrzuciþ/skasowaþ/zdelejtowaþ). Jakkolwiek trywialnie by to zabrzmiaão:
_________________
11 Wičcej na temat dylematów dotyczĈcych interpretacji poszczególnych przejawów
„niewidzialnego miasta” oraz na temat jego mediacyjnoĤci zob. R. Drozdowski, Miejskie miejsca spotkaę – niewidzialne prywatne w niewidzialnym publicznym, [w:] Formy zamieszkiwania.
Publiczne i prywatne przestrzenie miasta, red. P. Woãyęski, Poznaę 2010.
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ãatwiej gromadziþ, zbieraþ dane, niİ je przetwarzaþ, ãatwiej je przetwarzaþ,
niİ je interpretowaþ (bo niekoniecznie i nie zawsze musi to byþ to samo).
âatwiej je interpretowaþ, niİ wykorzystywaþ w jakimĤ konkretnym celu
i w zaplanowany sposób.
JeĤli mam w tej kwestii choþ trochč racji, naleİaãoby teraz powiedzieþ, İe
przynajmniej niektóre bazy danych majĈ tendencjč do tego, by w wygodny
dla siebie sposób przedstawiaþ sič (jedynie) jako miejsca gromadzenia danych, by
trwaþ – najdãuİej jak sič da – jako swoiste wersje Beta, które stajĈ sič jednak
w koęcu tylko permanentnymi przymiarkami do jakiegoĤ nastčpnego, bardziej zaawansowanego pod wzglčdem metodologicznym etapu projektu.
OczywiĤcie, moİna temu zapobiec, z góry okreĤlajĈc, co ma i co powinno
sič dziaþ z gromadzonymi danymi. Problem w tym, İe kaİde podpowiadane z poziomu zaãoİeę bazy postčpowanie z jej zasobami w jakimĤ stopniu
wyklucza inne (byþ moİe równie dobre lub lepsze) sposoby ich wykorzystania. To, co moİna by nazwaþ dyscyplinĈ bazy, moİe równie dobrze
uwiarygadniaþ jĈ w oczach jej uİytkowników, jak i skutecznie do niej zniechčcaþ. Postčpowanie, które w oczach jednych uchodziþ bčdzie za przemyĤlanĈ i dobrze skonstruowanĈ procedurč porzĈdkujĈcĈ nie tylko to, kto,
czym i na jakich warunkach moİe zasilaþ bazč, lecz i to, jaka ma byþ póĮniejsza metodologia „obróbki” gromadzonych danych, drudzy skãonni bčdĈ
uznaþ za niedopuszczalne „formatowanie wyobraĮni”. Zatem i tak Įle, i tak
niedobrze.
Od kolekcji do bazy danych (i z powrotem). Uporczywe samoredukowanie sič baz danych do zbiorów danych oczekujĈcych na jakieĤ dalsze decyzje
(dotyczĈce tego, co i jak dalej z nimi robiþ) jest tym bardziej prawdopodobne, im bardziej wierzymy – sãusznie czy nie, to juİ zupeãnie inna sprawa – İe
dane, którymi dysponujemy, które juİ zgromadziliĤmy i nadal gromadzimy, majĈ jakĈĤ szczególnĈ wartoĤþ, İe sĈ w jakiĤ specjalny sposób cenne.
Wówczas szybko narasta pokusa, by zaczĈþ przeksztaãcaþ bazč danych
w coĤ w rodzaju kolekcji lub by zaczĈþ myĤleþ o niej jako o zbiorze informacji, który jest w stanie uratowaþ przed „przypadkowymi” interpretacjami i przed „niewãaĤciwymi” sposobami uİycia dopiero ktoĤ, kto zachowa sič wobec niego jak nowoczesny kurator, to znaczy potraktuje go
jako punkt wyjĤcia do stworzenia jakiejĤ autorskiej opowieĤci zamkničtej
nastčpnie na przykãad w formč wystawy, nieinteraktywnej strony WWW
lub albumu.
Kãopot w tym, İe podobne sposoby obchodzenia sič z bazami danych
likwidujĈ wičkszoĤþ pierwotnie wiĈzanych z nimi nadziei i oczekiwaę.
Przemienianie baz danych w kolekcje, dokonywanie ich swoistej muzealizacji lub redukowanie ich do roli tworzywa sãuİĈcego budowaniu mniej
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bĈdĮ bardziej arbitralnych narracji chcĈc nie chcĈc niszczy ich poczĈtkowy
demokratyzm, pozbawia je moİliwoĤci ewoluowania w nowych kierunkach, eliminuje ich (dosãownie i w przenoĤni rozumianĈ) nieobliczalnoĤþ,
czyniĈc je projektami coraz bardziej zamkničtymi i zarazem coraz nudniejszymi, bo niemal w caãoĤci przewidywalnymi.
Byþ moİe postrzeganie wspóãczesnych baz danych jako swoistych kolaboratoriów12 lub/i jako demokratycznych forów sãuİĈcych agregowaniu
oraz porównywaniu z sobĈ moİliwie wielu punktów widzenia grzeszy
naiwnoĤciĈ. Zapewne jeszcze bardziej naiwne wydaþ sič moİe oczekiwanie,
by bazy danych (przynajmniej te obywatelskie, zakãadajĈce, İe kaİdy jest
w stanie wãĈczyþ sič w ich wspóãtworzenie) zaczčãy byþ traktowane jako
repozytoria „wiedzy lokalnej”, w rozumieniu pokrewnym do sensu, jaki
nadaã temu terminowi Clifford Geertz13, i by staãy sič tym samym miejscami
sãuİĈcymi eksponowaniu wartoĤci, przekonaę i roszczeę tych wszystkich,
którzy czujĈ sič wykluczani. Nie zmienia to faktu, İe kaİde dziaãanie, które
„domyka” bazč danych (przeksztaãcajĈc jĈ w kolekcjč, podnoszĈc jĈ do rangi muzealnego zbioru, podwyİszajĈc progi dostčpowe do niej, kanalizujĈc
kierunki jej dalszego rozwoju itd.), uspokajajĈc jednych (zazwyczaj jej inicjatorów i merytorycznych gospodarzy), czčĤciowo odbiera jĈ drugim (osobom zainteresowanym wpãywaniem na jej ksztaãt, wykorzystywaniem jej
„po swojemu”, szukaniem dla niej nowych zastosowaę itd.).

2. TRZY WYMIARY PERFORMATYWNOģCI BAZ DANYCH
Chcč na koniec spróbowaþ odpowiedzieþ na pytanie, czy moİna sobie
wyobraziþ performatywnoĤþ baz danych trochč inaczej, niİ to zapropono_________________
12 Wičcej na temat idei kolaboratorium i praktyk kolaboratoryjnych zob. Kolaboratorium.
Zmiana i wspóãdziaãanie, red. M. FrĈckowiak, L. Olszewski, M. Rosięska, Poznaę 2011. Przywoãujč tu „procedurč kolaboratoryjnĈ”, która – w najwičkszym skrócie – sãuİyþ ma urefleksyjnianiu takich bĈdĮ innych problemów i szukaniu sposobów ich rozwiĈzywania z wykorzystaniem moİliwie wielu perspektyw poznawczych, moİliwie wielu odmian wiedzy (nie tylko
eksperckiej, lecz równieİ praktycznej, potocznej, wytwarzanej w toku codziennych praktyk
i potwierdzanej w codziennych doĤwiadczeniach), poniewaİ jest ona, jak sĈdzč, bardzo
zbieİna z ideĈ nowoczesnej bazy danych. Przyzwyczajamy sič chyba do traktowania baz
danych jako miejsc ekstraegalitarnych, i to w potrójnym sensie. Po pierwsze, zakãadamy, İe sĈ
to miejsca otwarte: kaİdy ma prawo wzbogacaþ je dostarczanymi przez siebie treĤciami. Po
drugie, uznajemy, İe wszystkie punkty widzenia sĈ w takich ekstraegalitarnych bazach równowaİne, nie ma „gorszych” i „lepszych” danych. Po trzecie, zakãadamy równieİ, İe kaİdy
ma dostčp do zasobów i, co wičcej, reguãy dostčpowe sĈ takie same dla wszystkich.
13 Zob. C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Kraków
2005.
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waã Marek Krajewski14? Wydaje sič, İe tak. Owa inna performatywnoĤþ baz
danych oznaczaþ moİe (równieİ) prowokowanie do dziaãaę wymierzonych
przeciwko nim samym, przeciwko wszystkim najwaİniejszym wpisanym
w nie zaãoİeniom, porzĈdkom, hierarchiom i reguãom.
Zãe bazy bčdĈ to czyniþ bezwiednie. BčdĈ sprowadzaþ na siebie coraz to
nowe podejrzenia, w rezultacie których w szybkim tempie rosnĈþ bčdzie
grono „sabotaİystów”, gotowych celowo je zaĤmiecaþ, nieİyczliwie szukaþ
szczelin w ich regulaminach, odgrywaþ sič na ich zarzĈdcach „projektowaniem chaosu” itd. Dobre bčdĈ prowokowaãy do oporu wobec siebie intencjonalnie – liczĈc na to, İe ów opór obnaİy ich braki, uchroni je przed
skostnieniem i bčdzie wymuszaã na nich dotrzymywanie kroku zmieniajĈcym sič oczekiwaniom (zarówno ich wspóãtwórców, jak i tych wszystkich,
którzy chcĈ z nich korzystaþ i „na nich pracowaþ”).
Dlaczego zaprojektowanĈ prowokacyjnoĤþ baz danych obliczonĈ na wywoãywanie dziaãaę skierowanych przeciwko nim samym skãonny tu jestem
uznawaþ za ich walor, a nawet za przejaw ich instynktu samozachowawczego? PerformatywnoĤþ baz pojčta jako ich zdolnoĤþ do uruchamiania
dziaãaę urefleksyjniajĈcych (i w konsekwencji: naprawczych, uwičziawiajĈcych, innowacyjnych, podporzĈdkowanych zmianom na lepsze) w oczywisty sposób zaleİy od ich performatywnoĤci rozumianej jako zdolnoĤþ
ĤciĈgania na siebie uwagi (skutkujĈcej wystarczajĈcĈ liczbĈ zarówno dostarczycieli kontentu, jak i jednostek chcĈcych potem coĤ z tym kontentem zrobiþ).
Owa zdolnoĤþ ĤciĈgania na siebie uwagi jest jednak powiĈzana – wãaĤnie –
z moİliwoĤciĈ prowadzenia z bazĈ czegoĤ w rodzaju gry, do której zachčca
sama baza. KtoĤ moİe chcieþ w tej grze sprawdzaþ, czy i w jakim stopniu
architektura bazy jest modyfikowalna pod wpãywem oddolnych presji, ktoĤ
inny moİe postanowiþ „przetestowaþ” bazč pod kĈtem jej politycznej bezstronnoĤci, zaĤ jeszcze ktoĤ inny – na przykãad pod kĈtem jej zdolnoĤci do
pielčgnowania i konserwowania wičzi, jakie powstajĈ pomičdzy zaangaİowanymi w jej tworzenie jednostkami i instytucjami.
Byþ moİe znów grzeszč naiwnoĤciĈ, ale sĈdzč, İe performatywnoĤþ baz
danych rozumiana jako wciĈganie w grč, która koniec koęców sãuİy okreĤlaniu granic autonomii i sprawstwa wszystkich aktorów zaangaİowanych
w ich tworzenie, jest niezbčdnym warunkiem spoãecznej wiarygodnoĤci
podobnych przedsičwzičþ. Bazy danych majĈ dokumentowaþ rzeczywistoĤþ, majĈ próbowaþ jĈ porzĈdkowaþ i inspirowaþ do jej nowych odczytaę.
JeĤli majĈ równieİ uruchamiaþ dziaãania, które stawiajĈ sobie za cel przeksztaãcanie porzĈdku zbiorowego, czynienie go lepszym i bardziej satysfakcjonujĈcym, muszĈ same uwolniþ sič od pokusy prezentowania siebie jako
sztywnych, nienegocjowalnych porzĈdków.
_________________
14

Zob. przywoãywany juİ artykuã M. Krajewskiego PerformatywnoĤþ baz danych…
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