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Databases are a form of social performance. This means that their creation is, as Jon McKenzie says,
a challenge to the social order – an attempt to stop the changes or to run them. Databases are constructed mainly in order to cognitively and technically control a fragment of reality, to increase the
effectiveness of our actions. Thus, although the database seems to be something sedate, dead set of
information, its essence lies in the startup of human action, and thus on the transformation of the
existing order. This starts with the collection of information and their transformation into the data,
with correlation them with each other, seeking within them patterns and trends and in the end,
using knowledge for transformation of reality. At each stage of constructing the database we encounter so performance – action that expresses a claim to change reality and that results in starting
the activity of individuals, stimulation of various forces. This look at the database promotes their
defetishisation as hard reference point for our activity – they are at every stage the effect of overlapping of performative actions.
Marek Krajewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii, ul.
Szamarzewskiego 89c, 60-569 Poznaę, Poland.

WSTČP: DZIAâANIE/PERFORMANS
Przez performans rozumiem kaİde dziaãanie, które coĤ zmienia (wpãywa na coĤ/kogoĤ; przeobraİa nasz sposób postrzegania rzeczywistoĤci,
przedefiniowuje wzorce dziaãania, wstrzĈsa nami, dostarcza nowych doĤwiadczeę), nawet wówczas, gdy jego efektem jest powstrzymywanie przeksztaãceę, reprodukowanie pewnego fragmentu Ĥwiata lub systemu1.
W przyjmowanym tu sensie kaİde dziaãanie jest performansem, ale
uİycie tego sãowa w odniesieniu do aktywnoĤci podejmowanych przez
_________________
1

Na ten temat zob. R. Schechner, Wstčp, [w:] idem, Performatyka, Wrocãaw 2006, s. 44.
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jednostki oraz przez stworzone i uruchomione przez czãowieka organiczne
formy istnienia i materialne obiekty pozwala dostrzec takie aspekty dziaãaę,
które umykajĈ nam, gdy stosujemy wobec nich perspektywč behawioralnĈ
czy tekstualnĈ.
Po pierwsze, stosujĈc tč kategorič, dostrzegamy, İe dziaãanie jest zawsze
zakorzenione w pewnym kontekĤcie nie tylko znaczeniowym i normatywnym, ale teİ emocjonalnym, materialnym, cielesnym, technologicznym
i estetycznym, w kontekĤcie, który dostarcza mu zasobów, ale teİ je toruje,
który jednoczeĤnie je umoİliwia i ogranicza jego dowolnoĤþ.
Po drugie, traktujĈc dziaãanie jako performans, jesteĤmy w stanie zauwaİyþ, İe podtrzymuje, stwarza oraz modyfikuje ono kontekst umoİliwiajĈcy jego zachodzenie i to przez sam fakt, iİ ma ono miejsce w jego obrčbie.
To przeobraİanie rzeczywistoĤci za sprawĈ dziaãaę nie rozgrywa sič jednak
tylko na poziomie materialnym (jak dzieje sič to w przypadku pracy materialnej, wysiãku fizycznego majĈcego przeksztaãciþ pewien aspekt materialnej
rzeczywistoĤci) i znaczeniowym (jak chcĈ tego interakcjoniĤci postrzegajĈcy
w dziaãaniu gãównie procesy definicji i interpretacji – tak czyniĈ np. Mead
i Blumer2), ale równieİ we wszystkich innych aspektach konstytuujĈcych jego
kontekst. MówiĈc inaczej, kategoria performans odniesiona do dziaãania pozwala dostrzec, İe chociaİ to ostatnie wyrasta z kontekstu, który je umoİliwia, to dziaãanie ów kontekst nie tyko reprezentuje, przedstawia i wyraİa,
ale teİ go stwarza – i to we wszystkich moİliwych do pomyĤlenia wymiarach.
Po trzecie, uİywajĈc sãowa performans, jesteĤmy w stanie dostrzec, iİ
nawet skrajnie techniczne dziaãanie stwarza i odtwarza porzĈdek spoãeczny
oraz kulturowy, a takİe to, İe kaİde, nawet skrajnie symboliczne, dziaãanie
ma zawsze swój wymiar techniczny i materialny, bez którego nie byãoby
w ogóle moİliwe.
Po czwarte, uİywajĈc kategorii performans, moİemy zauwaİyþ, iİ nawet najbardziej dyskretne, intymne, prywatne dziaãania majĈ zbiorowy
charakter, poniewaİ korzystajĈ ze spoãecznie wypracowanych zasobów
skãadajĈcych sič na ich kontekst, bo niosĈ za sobĈ pewne konsekwencje dla
tego ostatniego, a takİe dlatego, İe wpãywajĈ na innych dziaãajĈcych w obrčbie tego kontekstu3.
Po piĈte w koęcu, kategoria performans pozwala dostrzec, iİ kaİde
dziaãanie opiera sič na uruchomieniu jednostki, narzčdzi, materialnych i organicznych zasobów, i dzički niemu jest moİliwe, a wičc skutkuje powiĈzaniem ze sobĈ aktywizujĈcymi relacjami tego, co pozostaje w – zaledwie
_________________

Na ten temat zob. H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny, Kraków 2007, s. 52-53.
Kaİde dziaãanie ma wičc swojĈ spoãecznĈ historič, która jest aktualizowana lub modyfikowana w trakcie jego realizacji.
2

3
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potencjalnym – zwiĈzku. Uruchomienie jest wičc aktualizacjĈ potencji, odkryciem potencjaãu albo jego wytworzeniem, który to proces staje sič moİliwy dzički nowym typom powiĈzaę pojawiajĈcych sič za sprawĈ dziaãania,
w kontekĤcie, w którym ono zachodzi4.

1. DZIAâANIA PERFORMATYWNE I PREFORMATYWNE
Dziaãania traktowane jako performans moİemy podzieliþ na dwie podstawowe kategorie: pierwsza z nich to te, które majĈ charakter performatywny, druga zaĤ to takie, które Jonas Larsen5 nazywa preformatywnymi.
W pierwszym przypadku chodzi o takie dziaãania, które stwarzajĈ, produkujĈ, rzucajĈ wyzwanie rzeczywistoĤci6, sĈ pomyĤlane jako Ĥrodki jej zmiany, w drugim o takie, które potwierdzajĈ lub reprodukujĈ porzĈdek w sensie, legitymizujĈ go, utwierdzajĈ jednostki w przekonaniu, İe tak, jak jest, byþ
powinno, bo tak byão zawsze. Podstawowa róİnica pomičdzy owymi dwoma
typami dziaãaę nie polega jednak na tym, İe efektem pierwszych sĈ nowe
cechy kontekstu dziaãania, a drugich potwierdzenie uİytecznoĤci juİ istniejĈcych, ale na tym, İe pierwsze naruszajĈ istniejĈcĈ konfiguracjč tych cech,
drugie zaĤ jĈ utrwalajĈ.
MówiĈc jeszcze inaczej, dziaãaniem performatywnym jest propozycja
Marcela Duchampa stworzenia takiego ready-made, którego istotĈ jest „uİycie Rembrandta jako deski do prasowania”7. Dziaãanie to bowiem nie tylko
profanuje kanoniczny zasób kulturowy, ale teİ zastčpuje siatkówkowy model
sztuki – konceptualnym. Dziaãaniem preformatywnym jest zaĤ wyprodukowanie nowego modelu samochodu, zaprojektowanie kolekcji ubraę na
nastčpny sezon, wzičcie Ĥlubu z nowĈ osobĈ, dodanie do istniejĈcej bazy
danych nowych informacji. Wszystkie one sĈ preformowane przez relacje
_________________
4 Uruchomienie moİna równieİ rozumieþ jako powiĈzanie niezaleİnych dotĈd elementów
w to, co Manuel DeLanda, za Gilles’em Deleuze’em okreĤla mianem asemblaİy (zob. M. DeLanda, A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity, London 2006, s. 3-4,
10-26). Autor przez to pojčcie rozumie „caãoĤci okreĤlone przez stosunki zewnčtrznoĤci”
(s. 10). Asemblaİe zãoİone sĈ z heterogenicznych elementów, wzglčdnie autonomicznych
i mogĈcych jednoczeĤnie uczestniczyþ w wielu tego typu „zbiorowoĤciach”, gdzie peãniĈ
odmienne role, zaĤ relacje wiĈİĈce te elementy majĈ charakter przygodny (takimi elementami
mogĈ byþ dziaãania, procesy, ludzie, zwierzčta, roĤliny, ideologie, dyskursy, jčzyki, formy
artystyczne itd.), emergentny i historyczny.
5 Na ten temat 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.
6 Na ten temat zob. J. McKenzie, Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, Kraków
2011.
7 Zob. P. Cabanne, Duchamp & Co., Paris 1997, s. 60-62.
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konstytuujĈce istniejĈcy porzĈdek, nie naruszajĈ teİ w jakikolwiek sposób
logiki, na której jest on oparty.
Róİnica pomičdzy dziaãaniami performatywnymi a preformatywnymi
polega na tym, İe te drugie dodajĈ do istniejĈcego porzĈdku coĤ nowego, co
powoduje jego wzmocnienie, potwierdzenie jego reguã, pierwsze zaĤ dodajĈ
doę tego rodzaju innowacje, które porzĈdek ten przeobraİajĈ, wymuszajĈ
jego zmianč i to pomimo İe korzystajĈ z jego zasobów8.

2. BAZY DANYCH A PERFORMANS
PrzejdĮmy teraz do zwiĈzku pomičdzy bazami danych a performansem.
PierwszĈ uwagĈ, jakĈ powinniĤmy poczyniþ, jest wskazanie, İe mamy tendencje do reifikowania, a przez to równieİ do fetyszyzowania baz danych.
Tendencja ta zresztĈ nie moİe zostaþ uznana za niechcianĈ konsekwencjč
istnienia baz danych – jest ona raczej ich produktem i warunkiem skutecznoĤci opartych na nich dziaãaę. Reifikacja polega na tym, iİ traktujemy bazy
danych jako obiekty, które spadajĈ z nieba, jako rzeczy, które swojĈ obecnoĤciĈ wymuszajĈ na nas dziaãania, İe traktujemy je równieİ jako podstawy
tych dziaãaę, jako oczywisty i niekwestionowany element nowoczesnej,
zmodernizowanej rzeczywistoĤci, bez obecnoĤci którego funkcjonowanie
jakiejkolwiek nowoczesnej instytucji nie byãoby moİliwe. Bazy danych jako
zorganizowane zbiory informacji, reguãy ich przeksztaãcania i technologie umoİliwiajĈce ich przeobraİanie sĈ tak naturalnym elementem rzeczywistoĤci zmodernizowanych spoãeczeęstw, İe zarówno podmioty je konstruujĈce, jak
i biorcy wiedzy dzički nim generowanej oddajĈ sič swoistemu „kultowi
cargo”9. WierzĈ bowiem, iİ bazy danych sĈ nadprzyrodzonym obiektem,
pochodzĈcym z doskonalszej od naszej rzeczywistoĤci, obiektem, który
w cudowny sposób pojawia sič w obrčbie naszego Ĥwiata i który czyni ten
Ĥwiat lepszym. Lepszym w kategoriach, które proponuje sama baza danych –
bardziej wydajnym, poddajĈcym sič ĤciĤlejszej kontroli, bardziej transparentnym, dajĈcym sič uchwyciþ jako przedmiot namysãu i badaę, i to pomimo swojej zãoİonoĤci.
Z czego wynika to doĤwiadczenie nadprzyrodzonoĤci baz danych?
Przede wszystkim z tego, İe wičkszoĤþ z nich w typowy dla nowoczesnoĤci
sposób spãaszcza rzeczywistoĤþ, przeobraİajĈc jĈ w system liczbowych i tek_________________
8 OczywiĤcie, co warto zaznaczyþ, kaİde dziaãanie performatywne jest preformowane
przez porzĈdek w tym sensie, İe opiera sič na zasobach, których ten ostatni dostarcza, ale
jednoczeĤnie wykorzystuje je po to, by ãad ten przeobraziþ.
9 Zob. np. H. Evans, R. Bartholomew, Cargo „cults”, [w:] iidem, Outbreak. The Encyclopedia
of Extraordinary Social Behavior, San Antonio-New York 2009, s. 69-70.
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stualnych reprezentacji, dokonujĈc tym samym cudownej transformacji
tego, co İywe, zãoİone, wielowymiarowe, powiĈzane niezliczonymi relacjami w jednorodny zbiór danych, którego istnienie daje wraİenie peãnej
kontroli (i przeksztaãcalnoĤci) nad pewnym fragmentem rzeczywistoĤci,
którego dotyczĈ informacje zgromadzone w bazie.
WičkszoĤþ baz danych jest wičc preformowana przez nowoczesny porzĈdek, który je zrodziã – przez jego wzrokocentryzm (rozumiany jako skãonnoĤþ do traktowania Ĥwiata jako obrazu, który moİna dowolnie projektowaþ i modelowaþ10), kult obiektywizmu, nauki i systemów eksperckich,
wszechobecnoĤþ systemów abstrakcyjnych, standaryzacji i struktur biurokratycznych, Ĥcisãe powiĈzanie wiedzy i wãadzy, liczne struktury nadzorcze
i dyscyplinujĈce itd.
To preformowanie polega teİ na tym, İe w wičkszoĤci baz danych znajdujemy informacje odnoszĈce sič do kategorii skãadajĈcych sič na system klasyfikacyjny, na którym opiera sič nowoczesny porzĈdek: pãeþ, wiek, narodowoĤþ, wyksztaãcenie, dochody, sytuacja materialna, miejsce na rynku
pracy, czas pracy, zdrowie, kondycja psychiczna, uczestnictwo w kulturze
i İyciu publicznym, liczebnoĤþ populacji, dochód narodowy, wielkoĤþ produkcji w poszczególnych sektorach, inflacja, wydatki paęstwa i jego instytucji, liczba telewizorów, pralek, zmywarek i samochodów, przestčpczoĤþ,
mobilnoĤþ itd. MówiĈc jeszcze inaczej, bazy danych nie gromadzĈ wszystkich moİliwych informacji na temat rzeczywistoĤci, ale z jednej strony wyãĈcznie te, które sĈ kwantyfikowalne (nie ma baz mierzĈcych siãč uczuþ
wiĈİĈcych ludzi we wspólnoty czy tych dotyczĈcych samopoczucia pracowników w poniedziaãkowy poranek), z drugiej zaĤ wyãĈcznie te, które sĈ
przydatne raczej systemowi niİ jednostkom İyjĈcym w jego obrčbie, i to
niezaleİnie od tego, jak bardzo system stara sič przekonaþ je, İe jest inaczej.
Poczucie nadprzyrodzonoĤci baz danych wynika równieİ z tego, İe redukujĈc zãoİonoĤþ Ĥwiata do tych jego aspektów, które dajĈ sič pomyĤleþ
w obrčbie systemu stwarzajĈcego bazy danych, moİna odnieĤþ wraİenie, iİ
pozwalajĈ one na peãnĈ kontrolč rzeczywistoĤci. Dzički nim caãy Ĥwiat staje
sič przeszukiwalny i dostčpny w postaci cyfrowych reprezentacji pojawiajĈcych sič na monitorze komputera, zaĤ operacje dokonywane na liczbach
jawiĈ sič jako toİsame z przeprowadzanymi na tym, do czego same odsyãajĈ, i w wielu wypadkach tak sič wãaĤnie dzieje, bo dziaãania te pociĈgajĈ za
sobĈ realne zmiany ucieleĤnione w polityce spoãecznej, rynkach finansowych czy w ekspulsji niechcianych osób z terytorium okreĤlonego paęstwa.
NadprzyrodzonoĤþ baz danych jest wičc niewĈtpliwie funkcjĈ ich ogromnej
skutecznoĤci i efektywnoĤci jako narzčdzi kontroli. Nie chodzi tylko o to, İe
zawarte w nich informacje na nasz temat przerastajĈ naszĈ samowiedzč
_________________
10

Zob. T. Mitchell, Egipt na wystawie Ĥwiata, Warszawa 2001.
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(baza firmy ubezpieczeniowej duİo precyzyjniej niİ ja sam okreĤla moje
szanse na dãugie İycie, a baza danych stworzona przez Google duİo przejrzyĤciej niİ ja sam zdefiniuje styl İycia, jaki prowadzč), ale teİ o to, İe sĈ
one niepodwaİalnym (bo wyraİonym przez wartoĤci liczbowe) punktem
odniesienia dla decyzji politycznych i administracyjnych, twardĈ podstawĈ,
z którĈ trudno dyskutowaþ, poniewaİ agreguje ona i pozwala przetwarzaþ
informacje, których nie byãby w stanie wchãonĈþ i przeksztaãciþ w wiedzč
nikt z nas z osobna. To poczucie omnipotencji, w jakie wyposaİajĈ bazy
danych, ma jednak swoje Įródão nie w zdolnoĤci do kontroli wszelkich
aspektów rzeczywistoĤci, ale wyãĈcznie tych, które reprezentowane sĈ
w bazie – w tym wãaĤnie rozdĮwičku ulokowana jest doĤwiadczana przez
nas wszystkich ryzykownoĤþ İycia dzisiaj, wszechobecnoĤþ w nim przypadku, niezamierzonych konsekwencji i sprzčİeę zwrotnych. DoĤwiadczenie tego pčkničcia: pomičdzy traktowanym jako oczywiste wyobraİeniem
czãowieka jako pana wszechrzeczy i doĤwiadczanĈ przez nas na co dzieę bezradnoĤciĈ wobec (zbyt) zãoİonej rzeczywistoĤci, paradoksalnie nie prowadzi do delegitymizacji baz danych jako jednego z najwaİniejszych filarów
nowoczesnej kontroli, ale przeciwnie, do wytworzenia w nas poczucia nieadekwatnoĤci, bycia nie na miejscu, wadliwoĤci i zawodnoĤci czynnika ludzkiego – bazy sĈ doskonaãe i stale doskonalone, problemem jest czãowiek,
który nie nadĈİa za tĈ ewolucjĈ.
CudownoĤþ baz danych ma teİ inne Įródão – jest nim ukrycie tych, którzy gromadzĈ informacje i przeksztaãcajĈ je w dane, dokonujĈ na nich operacji. Baza danych jest reprezentowana przez komputerowy interfejs w postaci programu, który daje nam dostčp do zgromadzonych w niej informacji,
poprzez wykresy i tabele przedstawiajĈce wybrane konfiguracje danych
oraz przez ekspertów, którzy performujĈ wiedzč z nich wyprowadzonĈ
podczas prezentacji, medialnych wystĈpieę, ksiĈİkowych publikacji. MówiĈc jeszcze inaczej, cudownoĤþ baz danych jest funkcjĈ ukrycia faktu, İe
baza danych jest tworem ludzkim, efektem pracy ankieterów, robotników
wiedzy, analityków oraz performowania nieludzkiego charakteru eksperta
jako kogoĤ, kto gatunkowo jest nam podobny, ale którego wiedza jest nieporównywalna z wiedzĈ zwykãych Ĥmiertelników.
Kult cargo, który uprawiamy w odniesieniu do baz danych, opiera sič
wičc przede wszystkim na tym, İe sĈ one wytworem Ĥwiata, który je preformuje, i na tym, İe bazy danych, zwrotnie, performujĈ Ĥwiat, który je wytworzyã. Ten samozwrotny mechanizm sprawia, iİ w obrčbie rzeczywistoĤci opisywanej przez bazč danych nie znajdziemy niczego, co nie zostaão
przeksztaãcone w dane w niej zawarte. Preformatywne bazy danych sĈ wičc
niezwykle wydajne systemowo – eliminujĈ bowiem wszystko, czego w obrčbie systemu nie da sič pomyĤleþ.
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3. PERFORMATYWNOģý BAZ DANYCH
Dlatego teİ, jeİeli bazy danych majĈ sãuİyþ nie tylko systemowi i nie
tylko sprawowaniu przezeę sprawniejszej kontroli, musimy pomyĤleþ nad
warunkami, które sprawiĈ, İe stanĈ sič one wydajne spoãecznie, a wičc bčdĈ
poszerzaþ zakres jednostkowej samorealizacji, bčdĈ uspoãeczniaþ, pogãčbiaþ
spoãecznĈ inkluzjč, dostarczaþ narzčdzi pozwalajĈcych identyfikowaþ Įródãa zniewoleę i opresji itd.
Ten warunek nie do koęca speãniajĈ powstajĈce od jakiegoĤ czasu bazy
obywatelskie i spoãeczne (takie jak te tworzone przez organizacje straİnicze – watchdog, monitorujĈce İycie polityczne, wydatki publiczne, zabiegi
cenzorskie, zachowania dyskryminujĈce, dziaãalnoĤþ organizacji siejĈcych
nienawiĤþ, uİywajĈcych mowy nienawiĤci itd.), poniewaİ sĈ one narzčdziami korygujĈcymi system, urealniajĈcymi demokracjč, walczĈcymi
o zgodnoĤþ pomičdzy ideologiĈ systemu a jego rzeczywistym funkcjonowaniem. Problem tych bardzo poİytecznych i niewĈtpliwie poszerzajĈcych
zakres wolnoĤci praw czãowieka i praw obywatelskich baz danych polega
na tym, İe opisujĈ one rzeczywistoĤþ w kategoriach zaproponowanych
przez system, opierajĈ sič na systemach klasyfikacyjnych, które stanowiĈ
jego podstawč, podobnie jak w bazach systemowych niejasny jest, równieİ
w ich przypadku, sposób gromadzenia informacji.
Do omawianego tu typu – baz wydajnych spoãecznie – zbliİajĈ sič natomiast te, które zaproponowano w ramach projektów: Six Billion Others
(http://www.7billionothers.org/)11 czy One Day on Earth (http://www.
onedayonearth.org)12. W obu wypadkach mamy bowiem do czynienia
_________________
11 Projekt ten, zainicjowany w 2003 roku przez Yanna Arthusa-Bertranda, Sybille
d’Orgeval i Baptiste’a Rouget-Luchaire’a, opiera sič na 6000 wywiadów ze zwykãymi ludĮmi
z 84 krajów na caãym Ĥwiecie (a wičc z tytuãowymi Innymi), które tworzĈ ogromnĈ bazč danych dostčpnĈ w internecie. Kaİdy wywiad, zarejestrowany technikĈ filmowĈ, opleciony jest
wokóã 45 dyspozycji (takich jak lčk, radoĤþ, marzenia, trauma itd.), co pozwala przeglĈdaþ
bazč na dwa sposoby: oglĈdajĈc caãĈ rozmowč z konkretnĈ osobĈ lub wypowiedzi wszystkich
respondentów na jeden okreĤlony temat. Tym, co uderza w trakcie zapoznawania sič z bazĈ,
jest z jednej strony uniwersalizm doĤwiadczeę czãowieka i podstawowych ram organizujĈcych jego İycie, z drugiej zaĤ udowodnienie, İe to, co nas róİni, nie jest zakorzenione
w odmiennoĤciach, które podtrzymuje system (pãeþ, wiek, rasa, narodowoĤþ itd.), ale raczej
w skrajnie idiosynkratycznych doĤwiadczeniach biograficznych, zindywidualizowanym sposobie, w jaki przeİywamy İycie.
12
 Projekt jest próbĈ utrwalenia przez ludzi zamieszkujĈcych róİne czčĤci globu jednego,
zwykãego dnia ich İycia. Dzieę ten wskazywany jest przez organizatorów – dotĈd byãy to
10.10.2010 oraz 11.11.2011, zaĤ uczestnicy przedsičwzičcia przesyãajĈ im filmy i zdjčcia, które
tego dnia wykonali w swoim miejscu zamieszkania. CzčĤþ uczestników tego przedsičwzičcia
prezentowaãa to, co jest dla nich najistotniejsze, inni koncentrowali sič na utrwaleniu caãego
dnia – od Ĥwitu do zmierzchu, jeszcze inni dokumentowali niepokojĈce zjawiska w ich okolicy albo tworzyli polityczne manifesty. Istotne jest w tym przypadku to, İe pomysãodawcom
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z próbami pokazania tego, co trudno jest pomieĤciþ w statystykach – prozy
codziennego İycia, emocji, uczuþ, zãoİonoĤci mičdzyludzkich relacji, i to nie
poprzez opisywanie tych czynników, ale poprzez dostarczenie platformy,
na której mogĈ zostaþ one zarejestrowane w postaci filmów i zdjčþ, a dzički
temu dostarczyþ duİo bardziej wielowymiarowego, ugruntowanego w lokalnych kontekstach Ĥwiadectwa, niİ ma to miejsce w przypadku klasycznych baz danych.
Przykãadem bazy danych wydajnej spoãecznie, performatywnej, a wičc
kreujĈcej rzeczywistoĤþ, nie zaĤ jĈ odtwarzajĈcej, jest stworzona przez nas
baza zdjčciowa „Niewidzialne miasto”. Trudno jĈ oczywiĤcie traktowaþ
jako wzorzec baz performatywnych, ale w moim przekonaniu zbliİa sič ona
do niego bardziej niİ wspomniane powyİej i bardzo uİyteczne spoãecznie
bazy watchdogowe. Dlaczego tak sĈdzč?
Po pierwsze dlatego, İe proponuje ona nie tyle gromadzenie informacji
na temat rzeczywistoĤci, co jej przebudowanie na poziomie poznawczym,
zaĤ w dalszym planie równieİ politycznym i moralnym. Przebudowanie jej
na poziomie poznawczym polega w tym wypadku na objčciu obserwacjĈ
i na ujawnieniu tego, co niewidzialne, a wičc tego, co doskonale widoczne,
ale ignorowane, niedoceniane, traktowane jako marginalne i nieistotne,
zatem codziennych dziaãaę mieszkaęców duİych miast nakierowanych na
przeobraİanie ich przestrzeni, na dostosowanie jej do ich potrzeb. KonstruujĈc bazč danych zdjčciowych, udaão sič teİ utworzyþ wiele kategorii opisujĈcych miasto w inny sposób, niİ czyniĈ to urbaniĤci i architekci, kategorii,
które staãy sič podstawĈ porzĈdkowania fotografii.
OczywiĤcie zdjčcia uporzĈdkowane sĈ tu poprzez kategorie systemowe,
takie jak miasto, dzielnica, ulica, na której powstaãa okreĤlona interwencja,
data wykonania fotografii, nazwisko i imič autora zdjčcia, ale oprócz tego
pojawia sič teİ caãy zestaw pojčþ porzĈdkujĈcych, które pozwalajĈ spojrzeþ
na miasto nieco inaczej niİ zazwyczaj: Uİyteczne, Protezy instytucji, Miejsca
dziecičce, Zwierzyniec, Agory i kluby, Polityczne, OdĤwičtne itd.13 Kategorie te
_________________

tego przedsičwzičcia nie tylko udaão sič pokazaþ ludzkĈ róİnorodnoĤþ, ale teİ – o czym wičcej dalej – uprzestrzenniþ dane, pokazaþ szeroki (dzički uİyciu filmu) kontekst İycia tej ludzkiej
wieloĤci, a tym samym podwaİyþ przekonanie, iİ moİe zostaþ ona wyraİona przez liczbowe
reprezentacje.
13 Zdjčcia zgromadzone w bazie zostaãy przez nas uporzĈdkowane w 16 kategoriach.
Przytaczam tu ich krótkie charakterystyki, poniewaİ odzwierciedlajĈ ogromnĈ róİnorodnoĤþ
form „codziennego urbanizmu”: Reklama (tu ulokowano zdjčcia prezentujĈce nieprofesjonalne
formy promocji usãug w przestrzeni miejskiej), Upičkszenia (w tej kategorii znajdujĈ sič zdjčcia
dokumentujĈce oddolne formy estetyzacji przestrzeni miejskiej), Uİyteczne (kategoria ta zawiera fotografie tego, jak mieszkaęcy samodzielnie poprawiajĈ funkcjonalnoĤþ miasta i najbliİszego otoczenia), Architektura (obejmuje przykãady oddolnej i nieprofesjonalnej architektury), Zwierzyniec (do tego zbioru wãĈczono zdjčcia utrwalajĈce dziaãania mieszkaęców na
rzecz zwierzĈt İyjĈcych w miastach), Bramy i ogrodzenia (tutaj zamieszczono fotografie przed-
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sĈ sãowami, którymi sič na co dzieę posãugujemy, ale które rzadko sĈ przez
nas stosowane jako konceptualne narzčdzia, za pomocĈ których kategoryzujemy miasto i myĤlimy o aktywnoĤciach jednostek w jego obrčbie.
Kategorie te pozwoliãy dostrzec, İe mieszkaęcy w wydajny sposób radzĈ sobie w sytuacji, gdy publiczne instytucje sĈ niewydolne, a takİe w jaki
sposób to czyniĈ; umoİliwiãy zarejestrowanie ich ogromnej kreatywnoĤþ
w rozwiĈzywaniu codziennych problemów; uwypukliãy istotnoĤþ dzieci,
jako aktorów wytwarzajĈcych miejskĈ przestrzeę; zwróciãy uwagč na obecnoĤþ w przestrzeni duİych, polskich miast oddolnych i pozainstytucjonalnych form dziaãaę politycznych i nieautoryzowanego przez KoĤcióã İycia
religijnego, na intensywnoĤþ İycia spoãecznego itd. Dzički nim moİliwe
staão sič wičc zarejestrowanie tego wszystkiego, co zazwyczaj umyka naszej
uwadze, gdy przyglĈdamy sič miastu z perspektywy wykreowanej przez
gãówne reİimy wytwarzajĈce przestrzenie zurbanizowane.
Zaproponowanie tej nowej siatki pojčciowej ugruntowaão i urealnião,
w postaci zdjčþ reprezentujĈcych poszczególne kategorie, takie spojrzenie
na miasto, w którym jawi sič ono jako pole walki, sporu, zderzania sič miejskich i korporacyjnych strategii z oddolnymi taktykami samych mieszkaęców, ale teİ to, İe romantyzowanie tych ostatnich jako oporu, walki o polepszenie jakoĤci przestrzeni wspólnych jest czčsto bezzasadne, bo sĈ one
niejednokrotnie jeszcze jednĈ z form prywatyzowania miasta, odbierania
go wspólnocie.
Po drugie, baza „Niewidzialnego miasta” uprzestrzennia dane – sĈ one
co prawda reprezentowane przez dwuwymiarowe fotografie, ale zdjčcia,
uzupeãnione o filmy (panoramy, filmy przedstawiajĈce spoãeczników), tagi
tworzone przez samych fotografujĈcych, pozwalajĈ korzystajĈcym z nich
_________________

stawiajĈce samodzielnie wykonywane bramy, pãoty, ogrodzenia i inne formy obrony prywatnoĤci), Bezpieczeęstwo (w tej kategorii znajdujĈ sič zdjčcia prezentujĈce róİnorodne przejawy
zwičkszania przez mieszkaęców poczucia bezpieczeęstwa), Protezy instytucji (kategoria ta
zawiera fotografie ukazujĈce, w jaki sposób jednostki poprzez udoskonalenia, wynalazki,
interwencje w przestrzeę miejskĈ zastčpujĈ niesprawne lub dziaãajĈce niewãaĤciwie instytucje
organizujĈce İycie w mieĤcie), Agory i kluby (kategoria ta obejmuje dokumentacjč miejsc spotkaę w przestrzeniach publicznych stworzonych przez samych mieszkaęców), Miejsca dziecičce (w tym zbiorze moİna znaleĮþ fotografie przedstawiajĈce te interwencje w miejskĈ przestrzeę, które sãuİĈ zabawie i spčdzaniu wolnego czasu przez dzieci), Mobile (kategoria ta
dokumentuje pojazdy stworzone lub zmodyfikowane przez ich uİytkowników), Sakralne
(w tej grupie ulokowano zdjčcia materialnych przejawów nieformalnej, oddolnej religijnoĤci),
Ogrody (tu znajdujĈ sič fotografie przedstawiajĈce zakãadane i prowadzone przez mieszkaęców zieleęce, klomby, ogrody i ogródki), Polityczne (kategoria ta zawiera fotografie, na których utrwalono róİne formy manifestowania poglĈdów i postaw politycznych w przestrzeni
miejskiej), OdĤwičtne (tu umieszczono zdjčcia pokazujĈce rozmaite formy celebrowania
w przestrzeni miejskiej ĤwiĈt o charakterze zarówno Ĥwieckim, jak i religijnym), Inne
(w ostatniej kategorii znajdujĈ sič zdjčcia przedstawiajĈce te formy interwencji w przestrzeę
miejskĈ, których nie moİna zaliczyþ do İadnej z pičtnastu wymienionych powyİej grup).
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doĤwiadczyþ szerokiego kontekstu, w jakim udokumentowano interwencje
w przestrzeę miejskĈ. Baza ta, podobnie jak inne, oparta jest na kadrowaniu rzeczywistoĤci, ale nie kontroluje juİ ona tego, jakie informacje jej
uİytkownik sczytuje z fotografii, nie próbuje tych informacji ujednoznaczniaþ – jest jedynie propozycjĈ spojrzenia na miasto z innej niİ zazwyczaj
perspektywy.
To uprzestrzennianie informacji polega równieİ na czymĤ innym. Zaproponowane w bazie „Niewidzialnego miasta” spojrzenie na polskie miasta,
spojrzenie zreprodukowane w ponad 6000 zdjčþ, zostaje powielone w tym,
jak z miasta korzystamy na co dzieę. Dzieje sič tak dlatego, İe spojrzenie to
opiera sič na nowych kategoriach poznawczych, które nazywajĈ, a tym samym pozwalajĈ dostrzec fenomen, jaki nam na co dzieę umykaã. Spojrzenie
to jest performatywne, bo po zapoznaniu sič z fotografiami zgromadzonymi
w obrčbie bazy zaczynamy doĤwiadczaþ miasta w sposób przez nie zasugerowany. Baza wyczula wičc na przejawy oddolnych interwencji w przestrzeę miejskĈ i dostarcza konceptualnych narzčdzi ich rozumienia.
Przez uprzestrzennianie danych rozumiem równieİ wszystkie dziaãania
podejmowane, by spopularyzowaþ bazč danych – wystawy, spotkania,
dyskusje, publikacje ksiĈİkowe, wreszcie badania dedykowane analizie
fenomenu, który baza dokumentuje. CechĈ charakterystycznĈ dla tych dziaãaę byãy wywoãane przez nie reakcje. Ich wspólnĈ cechĈ byãa trudnoĤþ
odbiorców z poradzeniem sobie ze sposobem kategoryzacji leİĈcym u podstaw bazy: dla artystów byã on zbyt socjologiczny, dla socjologów zbyt artystyczny; przez wãadze miejskie traktowany byã jako sãownik odnoszĈcy sič
do tego, co z ich perspektywy groĮne, ale teİ marginalne, mieszkaęcom
pokazywaã zaĤ to, czego sič czčsto wstydzĈ; dla wielu fotografujĈcych nie
do przyjčcia byão to, İe zdjčcie nie byão tu traktowane jako akt kreacji, ale
jako dokumentacja itd. Baza – widziana z perspektywy reakcji na niĈ – objawiaãa wičc swojĈ moc performujĈcĈ, stwarzaãa problemy poznawcze
i interpretacyjne, utrudniaãa ocenč, poniewaİ zmuszaãa do konfrontacji
z tym, co hybrydyczne i mieszczĈce sič poza porzĈdkiem.
Uprzestrzennienie danych to w przypadku „Niewidzialnego miasta” równieİ ogromny wysiãek wãoİony w to, by uczyniþ tč bazč transparentnĈ jako
konstrukcjč, która jest tworem zbiorowym, efektem mniej lub bardziej
przemyĤlanych dziaãaę. By tego dokonaþ, bardzo drobiazgowo opisywaliĤmy kaİdy element tworzenia bazy danych, przebieg analiz zawartych
w niej fotografii, staraliĤmy sič urefleksyjniaþ kaİdy etap procesu jej konstruowania14. MówiĈc jeszcze inaczej, nigdy nie sugerowaliĤmy, İe baza ta
_________________
14 Wszystkie te dziaãania zostaãy utrwalone w postaci tekstowej i zawarte na badawczej
stronie projektu: www.nmbadania.info.
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spadãa z nieba, ale przeciwnie, wielokrotnie odgrywaliĤmy performans odtwarzajĈcy to, w jaki sposób doszão do jej powstania.
Po trzecie w koęcu, w przeciwieęstwie do innych baz danych, ta stworzona na potrzeby „niewidzialnego miasta” ma równieİ ogromny potencjaã
uspoãeczniajĈcy. Rozumiem go dwojako. Z jednej strony performans tworzenia bazy zaangaİowaã ponad trzysta osób z caãej Polski, wygenerowaã
caãĈ masč spotkaę, dyskusji i debat, staã sič podstawĈ wičzi i kontaktów,
które urealniaãy sič równieİ w innych niİ tworzenie bazy kontekstach, zaowocowaãy inicjatywami, które bez poĤrednictwa tego performansu nie
byãyby moİliwe. „Niewidzialne miasto” nie tylko uruchomião jednostkowĈ
energič i wolč dziaãania, ale teİ okazaão sič bardzo relacjogenne. Z drugiej
strony performans ten powiĈzaã równieİ badaczy z miastem – przestaão ono
byþ tylko przedmiotem badania, a staão sič teİ mechanizmem uspoãeczniania15, tym, co wprowadza badacza w Ĥwiat respondentów, pozwala lepiej
zrozumieþ ich sposoby İycia, wyposaİa w kompetencje niezbčdne do tego,
by lepiej zrozumieþ motywacje prowadzĈce do oddolnego przeobraİania
miejskiej przestrzeni. Gromadzenie dokumentacji zdjčciowej, rozmowy
z mieszkaęcami i ekspertami performowaãy wičc nas jako uczestników İycia w mieĤcie, jako osoby lepiej rozumiejĈce zachodzĈce w nim mechanizmy
i majĈce moİliwoĤþ ich przeobraİania.
KoęczĈc i podsumowujĈc, warto zwróciþ uwagč na to, İe baza „Niewidzialnego miasta” trudna jest do przeksztaãcenia w jeszcze jedno narzčdzie
systemowej kontroli, nie produkuje teİ wiedzy eksperckiej (ale niewĈtpliwe
tworzy wiedzč, z której mogliby skorzystaþ eksperci planujĈcy przestrzeę,
próbujĈcy przebudowywaþ relacje spoãeczne konstytuujĈce miasto). Powiedziaãbym nawet, iİ jest ona bezuİyteczna w tym sensie, İe bardzo trudno jĈ
spiĈþ z innymi bazami danych i traktowaþ jako Įródão informacji pozwalajĈce na skuteczniejsze zarzĈdzanie miastem.
Jest ona za to niewĈtpliwie wydajna spoãecznie, poniewaİ dostarcza
nowych kategorii poznawczych, pozwala spojrzeþ na miasto i dziaãania jego
mieszkaęców z perspektywy umykajĈcej preformatywnym bazom danych,
a tym samym upublicznia nie tylko inne spojrzenie na procesy zachodzĈce
na zurbanizowanych terenach, ale teİ pozwala uwaİniej przyglĈdaþ sič
innym bazom danych, dostrzegaþ ich odspoãeczniajĈcy charakter.
MiarĈ performatywnoĤci bazy „Niewidzialne miasto” (a wičc jej spoãecznej wydajnoĤci) jest równieİ to, İe nawet jej twórcom sprawia ona
ogromne problemy – przez dãugi czas zastanawialiĤmy sič nad tym, do czego moİna jej uİyþ, jak interpretowaþ zgromadzone w niej dane, w jaki spo_________________
15 Na ten temat zob. M. Krajewski, Miasto. Na tropach tego, co niewidzialne, „PrzeglĈd Socjologiczny” 2011, t. LX, nr 2-3.
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sób powinniĤmy jĈ dalej rozwijaþ i czy w ogóle warto to robiþ. Kãopot, jakiego dostarczyão nam wszystkim jej tworzenie, zaowocowaã jednak tym, İe
zostaliĤmy zmuszeni do zaprojektowania narzčdzi, których moİna uİyþ, by
analizowaþ ogromnĈ bazč zdjčciowĈ, do przemyĤlenia socjologicznych
technik badania miasta i w koęcu do zredefiniowania tego, w jaki sposób
patrzyliĤmy poczĈtkowo na przejawy oddolnych interwencji w przestrzeę
miejskĈ.
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