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WSTČP
WspóãczeĤnie juİ ponad poãowa populacji Ziemi İyje w miastach, przy
czym tendencja pozostaje wzrostowa. Zwičksza sič takİe mobilnoĤþ spoãeczna, co przy otwarciu granic paęstw z niektórych regionów skutkuje
wzrastajĈcĈ liczbĈ imigrantów w oĤrodkach miejskich. Wzory osiedleęcze
nie majĈ jednolitego charakteru, sĈ teİ róİnie wartoĤciowane. UnikajĈc oceny zjawiska migracji do miast, chciaãbym skupiþ sič na jego przestrzennym
aspekcie. W artykule podjčto próbč omówienia Ĥrodków architektonicznych,
poprzez które stworzono imigrantom przestrzenne enklawy w miastach.
Jako materiaã badawczy wybrano kilka oĤrodków miejskich posiadajĈcych
rozpoznane i nazwane enklawy, gãównie o charakterze etnicznym. WystčpujĈce rozwiĈzania analizowano w szerokim zakresie – od decyzji urbanistycznych po detal architektoniczny. Nie bez znaczenia okazaão sič takİe
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przyjrzenie sič definicjom takich pojčþ, jak: imigrant, enklawa, getto, swój
i obcy, których rozumienie czčĤciowo determinuje problem i jego postrzeganie.

1. PRZYCZYNY MIGRACJI I TWORZENIA ENKLAW
Przyczyn migracji jest wiele: od rodzinnej, religijnej, narodowoĤciowej,
politycznej aİ po zarobkowĈ (Jagielski 1974). Imigranci w duİych miastach
mogĈ w pewnym stopniu kojarzyþ sič z majĈcymi pracč bĈdĮ szukajĈcymi
jej osobami spoza kraju, czasem nawet z innego krčgu kulturowego. Powodem takiego stanu rzeczy mogĈ byþ uwypuklajĈce ich obecnoĤþ róİnice,
chociaİby jčzykowe. Prawdopodobnie osobom bliİszym jčzykowo i kulturowo ãatwiej jest sič zasymilowaþ z lokalnĈ ludnoĤciĈ, a zatem wtopiþ sič
w spoãeczeęstwo (Grzymaãa-Kazãowska, Piekut 2007). Na przebieg integracji
moİe teİ mieþ wpãyw róİnica w kolektywnoĤci stykajĈcych sič kultur (Hall
1976). Osoby z zagranicy nie sĈ jedynĈ grupĈ migrujĈcĈ do miast. StanowiĈ
one, oprócz ludzi z prowincji, innych miast czy osiedlajĈcych sič w pobliİu
duİych oĤrodków ludzi zamoİnych, jedynie czčĤþ wszystkich migrujĈcych –
byþ moİe najãatwiej rozpoznawalnĈ. Kaİda ze zmiennych kulturowych,
prawnych czy Ĥrodowiskowych bčdzie miaãa wpãyw na wzory osiedleęcze,
a zatem równieİ na charakter i formč ewentualnych enklaw przestrzennych.
Do pewnego stopnia stanowiþ one mogĈ element obrazujĈcy rzeczywistoĤþ,
stanowiĈc jej fizyczny wyraz. Ich zmiany obserwowane na planach miast
i archiwalnych fotografiach stanowiĈ opowieĤþ o losach miasta i ludzi (Hall
1987). Warto teİ rozróİniþ enklawč od getta, pojčþ niejednokrotnie stosowanych zamiennie, czčĤciowo za sprawĈ przenikničcia tego drugiego do kultury popularnej. OdmiennoĤþ owych pojčþ zasadza sič na kwestii woli ich
mieszkaęców: o ile wspóãtworzenie enklawy jest dobrowolne (nawet pomimo ograniczonego, np. ekonomicznie, wyboru), o tyle getta nie zawsze
(Haynes, Hutchison 2008).
Podziaã na „swoich” i „obcych” – pierwotnie insider i outsider (Relph
1976) – jest juİ mniej czytelny, stanowi natomiast dobry poczĈtek rozwaİaę
o przyczynach konfliktów przestrzennych (Chang 2000). Nie pozostaje bez
znaczenia, jak zostanĈ okreĤlone granice tej odmiennoĤci, zawsze jednak
wytworzĈ one grupy majĈce swoje wãasne cele wobec przestrzeni. Moİna
spróbowaþ oprzeþ je na podziale pomičdzy rezydentami a osobami wizytujĈcymi, w tym turystami. Juİ taki podziaã nie bčdzie jednak caãkowicie jednoznaczny, tak jak nie moİna powiedzieþ, İe kaİdy turysta czuje sič obcym,
a kaİdy mieszkaniec utoİsamia ze swojĈ dzielnicĈ. Jest tak po czčĤci dlatego,
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İe obie te grupy znajdujĈ sič w innej sytuacji: osoba odwiedzajĈca jest
w danym miejscu najczčĤciej z wãasnej woli i chčci, rezydent natomiast moİe
byþ zmuszony na przykãad niekorzystnĈ sytuacjĈ ekonomicznĈ. Podobnie
grupy etniczne, których rozmieszczenie w mieĤcie niekoniecznie pokrywa
sič z wystčpowaniem enklaw przestrzennych je reprezentujĈcych, ukazujĈ
zacieranie sič granic pomičdzy tym, co wewnĈtrz, a tym, co na zewnĈtrz.
Przykãadem moİe byþ wspólne korzystanie z przestrzeni enklawy podczas
ĤwiĈt religijnych bĈdĮ narodowoĤciowych, co dowodzi, İe funkcjonuje ona
jako symboliczne centrum dla danej, nawet rozproszonej terytorialnie, kultury. Byþ moİe jednak waİniejszym podziaãem w duchu tej teorii jest podziaã na uİytkowników przestrzeni z jednej strony i wãadze miasta oraz
planistów z drugiej. Stoi za nim takİe asymetria w rozdysponowaniu Ĥrodków przeksztaãcania (Bockmeyer 2006). Dysponowanie wãadzĈ wobec przestrzeni, moİnoĤþ jej dopasowywania wedãug wãasnej woli stanowiþ moİe
narzčdzie polityczne. Przykãadem sĈ tu procesy urbanistycznej odnowy
(Tunbridge 1984) czy relokacja ludnoĤci (Yuen 2005). Za poszczególnymi
grupami stojĈ inne cele, a bčdĈcy wypadkowĈ konfliktu i kompromisów
rozwój urbanistyczny (Short 1996) stanowi ich Ĥwiadectwo. Uproszczony
model skãada sič z dwóch stron: skoncentrowanych w danym rejonie imigrantów, chcĈcych utrzymaþ niezaleİnoĤþ i ksztaãt swojej dzielnicy, oraz
z wãadz miejskich, w których subiektywnej ocenie istniejĈca sytuacja moİe
byþ problemem (Jaãowiecki, Szczepaęski 2006).

2. NARZČDZIA PRZEKSZTAâCANIA PRZESTRZENI
Imigranci wykorzystujĈ narzčdzia, które moİna by okreĤliþ mianem
mičkkiej architektury, w ramach ich ograniczonych prawem oraz zasobami
moİliwoĤci. Zmiany majĈ raczej powierzchowny charakter, obejmujĈc swoim zasičgiem pewien wycinek dostčpnej im skali. Takie umiejscowienie
i zaznaczenie swojej obecnoĤci za pomocĈ Ĥrodków architektonicznych bliİsze jest budowaniu lokalnego „centrum”, punktu na mapie poznawczej
(Lynch 2011), niİ tworzeniu granic – a zatem stanowiĈc wartoĤþ dodanĈ, jest
pozytywne. Wydaje sič, İe dziaãania przestrzenne mieszkaęców enklaw
etnicznych majĈ na celu zaakcentowanie swojej obecnoĤci, w rozumieniu
miejsca w przestrzeni (Tuan 1987), na wzglčdnie jednolitym terenie oĤrodka
miejskiego. Pewnym wyjĈtkiem mogãyby byþ pojawiajĈce sič w niektórych
enklawach bramy, np. w rejonie Little India w Singapurze, Chinatown
w Londynie, Vancouver czy Manili. StanowiĈ co prawda symbol granicy,
jednak nie funkcjonujĈ jako przegrody w systemie urbanistycznym.
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Brama Chinatown w Londynie (fot. J. Kubera)

W historii urbanistyki znaleĮþ moİna przykãady enklaw etnicznych, które stanowiãy barierč przestrzennĈ zarówno w rozumieniu dosãownym –
fizycznym – jak i symbolicznym. SĈ wĤród nich wyznaczane przez Niemców
podczas II wojny Ĥwiatowej getta İydowskie w okupowanych miastach, np.
w Warszawie, âodzi czy Budapeszcie. Chociaİ o ludnoĤci İydowskiej, nawet
w tamtym okresie, trudno mówiþ jako o imigrantach – nie byãa ona bowiem
w miastach nowa – to, stanowiĈc wyraĮnie odrčbnĈ grupč i czčsto koncentrujĈc sič terytorialnie, pozwala zobrazowaþ omawianĈ tematykč wãaĤnie
w aspekcie przestrzennym. Getta tworzone w trakcie II wojny Ĥwiatowej
stanowiĈ skrajne przykãady wãadzy nad przestrzeniĈ miejskĈ i zajmujĈcymi
jĈ ludĮmi. W odróİnieniu od enklaw, stanowiĈcych punkt bĈdĮ rejon na
mapie miasta, byãy wycičtymi z jego tkanki biaãymi plamami, a takİe „etnicznym negatywem”. Uİycie Ĥrodków architektonicznych do ich wyznaczenia leİaão wyãĈcznie po stronie osób z zewnĈtrz – wãadzy. Elementem
powtarzajĈcym sič jest zastosowanie muru – zarówno jako fizycznej bariery
oddzielajĈcej getto od reszty miasta o ograniczonych i ĤciĤle okreĤlonych
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warunkach jej przekraczania (takİe ustalanych jednostronnie przez wãadzč),
jak i symbolu. Jak wielkĈ ma on moc, Ĥwiadczy chociaİby liczba pozostawionych i oznaczonych historycznych fragmentów murów dzielĈcych ludzi,
np. w Berlinie, Warszawie czy Budapeszcie (mur odbudowany w 2008 r.,
w dwa lata po jego rozebraniu). Jakkolwiek getta, zwãaszcza İydowskie,
kojarzone sĈ najczčĤciej z okresem II wojny Ĥwiatowej i Holocaustem, majĈ
o wiele dãuİszĈ historič. Juİ w nowoİytnoĤci niektórym spoãecznoĤciom
wyznaczano konkretny teren do osiedlenia sič, czasem takİe ograniczajĈc
prawa. Byão tak zarówno w przypadku getta, powszechnie okreĤlanego jako
pierwsze, zaãoİonego w 1516 r. w Wenecji (Haynes, Hutchison 2008), jak
i krakowskiego Kazimierza, do którego įydów zaczčto przesiedlaþ juİ pod
koniec XV wieku (Jaãowiecki, Szczepaęski 2006). Zabiegi takie byãy tym czytelniejsze przestrzennie – a zarazem symbolicznie – jeĤli byãy wspomagane
przez fizyczne uksztaãtowanie terenu. Miasto Kazimierz znajdowaão sič pomičdzy odnogĈ a gãównym korytem Wisãy, którĈ to sytuacjč moİna potraktowaþ jako wydzielenie przestrzenne – a zatem granicč, poza którĈ zostali
wysiedleni jego mieszkaęcy. Teren getta byã takİe oddzielony parkanem
i murem. W przypadku Ghetto Nuovo w Wenecji – zalĈİka getta weneckiego – byãa to wyspa, poãĈczona z resztĈ miasta mostami, których przekraczanie przez įydów byão obwarowane Ĥcisãymi reguãami (Haynes, Hutchison
2008). Powstanie, ewolucja i charakter urbanistyczny gett İydowskich stanowi osobny, interesujĈcy problem choþby z tego powodu, İe sama spoãecznoĤþ İydowska, zgrupowana w hermetyczne Ĥrodowiska, podobnie jak inne
mniejszoĤci etniczne, czčsto nie dĈİyãa do asymilacji ze wzglčdu na odmiennoĤþ kulturowĈ.

3. ZAZNACZANIE SWOJEJ ODRČBNOģCI W MIEģCIE
Inaczej na mapie miast odciskajĈ sič enklawy spoãecznoĤci cechujĈcych
sič mniejszym dĈİeniem do separacji. Zaznaczanie bowiem swojej odrčbnoĤci wobec miasta, które stanowi tão, odbywa sič przy wičkszym wykorzystaniu Ĥrodków architektonicznych niİ granic oczytanych w skali urbanistycznej. Powszechne dla enklaw etnicznych jest wykorzystanie rodzimego
jčzyka na szyldach, jak ma to miejsce na przykãad w rejonie tzw. Polish
Triangle w Chicago, znakach, tablicach pamiĈtkowych i w nazwach ulic,
wraz z nagromadzeniem lokali oferujĈcych tradycyjne jedzenie, które juİ
samo nie jest kulturowo neutralne (Martini, Chee 2001). Dziaãanie takie ma
kilka efektów. Z jednej strony, stanowi informacjč dla pozostaãych czãonków
grupy posãugujĈcych sič wyãĈcznie tymİe jčzykiem lub teİ szukajĈcych
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rodzimych towarów, z drugiej, jest elementem przyciĈgajĈcym turystów –
stĈd wystčpuje nawet w najbardziej skomercjalizowanych i podporzĈdkowanych tkance miejskiej enklawach etnicznych – gdyİ buduje tzw. klimat
miejsca. Wreszcie jest takİe jednym ze sposobów fizycznego osadzenia tejİe
enklawy na mapie miasta. Umieszczone w doĤþ sporym zagčszczeniu szyldy i znaki w jčzyku ojczystym danej mniejszoĤci stanowiĈ bowiem w odbiorze miasta rodzaj punktu charakterystycznego – bĈdĮ rejonu w przypadku
wičkszej przestrzeni (Lynch 2011). Podobne zadanie wypeãniajĈ kolejne elementy odwoãujĈce sič estetykĈ do pochodzenia danej grupy, w tym tzw.
maãa architektura, czyli np. stylizowane latarnie, ãawki, murki. W przypadku wičkszych grup, a takİe przy sprzyjajĈcych warunkach, zaznaczenie
swojego terytorium jest silniejsze (Baęka, 1999). W skali architektonicznej
obserwujemy wtedy zwičkszone wystčpowanie obiektów architektury wernakularnej, budynków stylizowanych, czy teİ ĤwiĈtyę, jak np. Sri Veeramakaliamman na terenie Little India w Singapurze czy koĤcióã Ĥw. Stanisãawa
Kostki w Chicago. Co ciekawe, mogĈ to byþ zarówno budynki stawiane od
podstaw, których nagromadzenie pogãčbia efekt rejonu etnicznej enklawy,
jak i wtórne – powstaãe jako przeksztaãcenie architektury zastanej. Z ich metamorfozy, zwãaszcza jeĤli dotyczy to odlegãych od siebie kultur, powstaþ
moİe niespotykane nigdzie indziej poãĈczenie, które bčdzie lokalnym „stylem architektonicznym” enklawy.
Modyfikowanie istniejĈcej zabudowy jest zjawiskiem poĤród enklaw
czčstym, jako İe spora czčĤþ emigracji zewnčtrznych grup etnicznych do
miast odbywaãa sič na etapie, kiedy tkanka urbanistyczna ich przestrzeni
centralnych juİ istniaãa. Pewnego rodzaju wyjĈtkiem spoĤród nich jest przykãad dzielnicy chięskiej w San Francisco, która w 1906 r. po trzčsieniu ziemi
i bčdĈcych jego nastčpstwem poİarach zostaãa wraz ze znacznĈ czčĤciĈ miasta zniszczona i odbudowana od podstaw.
Jedne z najwyraĮniejszych przykãadów enklaw, budujĈcych wraİenie
ciĈgãoĤci trwania, znaleĮþ moİna w Singapurze. To zaãoİone w pierwszej
poãowie XIX wieku przez Brytyjczyków miasto od samego poczĈtku byão
mieszankĈ kultur i nacji. Znalazão to swój wyraz juİ w pierwszym powstaãym dla niego opracowaniu urbanistycznym, tzw. planie Jacksona (Dale
1999). Wytyczono w nim osobne rejony dla poszczególnych grup etnicznych –
Chięczyków, Hindusów, Brytyjczyków (tzw. European Town), Arabów
i Malajów. W trakcie rozwoju miasta czčĤþ dzielnic przesuničto, a ich przestrzeę zostaãa wchãoničta w tkankč urbanistycznĈ. Ten los jednak oszczčdziã
Chinatown, które znajdujĈc sič w tym samym miejscu od czasu lokacji, stanowi jeden z najlepszych przykãadów enklaw etnicznych. Jej rdzeę – dzielnica ta bowiem rozrosãa sič i skãada obecnie z kilku obrčbów – odcina sič od
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reszty zabudowy charakterem obiektów w stopniu, który nie pozostaje bez
znaczenia w skali urbanistycznej. Chinatown jest obok Little India, drugiej
znaczĈcej enklawy etnicznej Singapuru, jednĈ z niewielu czytelnych na mapie miasta dzielnic. Inaczej wyglĈda ich znaczenie w siatce komunikacyjnej
metropolii. System transportowy caãkowicie wchãonĈã obie te dzielnice,
a takİe nowsze tereny Chinatown. ZdajĈ sič one zatem funkcjonowaþ wewnĈtrz nowoczesnego miasta „na pewnych warunkach”, co zmienia ich
status enklawy. Kolejnym minusem jest ich wĈtpliwa autentycznoĤþ. Dzielnice te, pomimo swojej tradycji i skali, nie oparãy sič bowiem komercjalizacji.
Polityka urbanistycznej odnowy miasta przydaãa im cech skansenu lub parku
tematycznego. CzčĤþ terenów zostaãa objčta specjalnym nadzorem, fasady
budynków odnowiono z myĤlĈ o turystach, co podniosão jakoĤþ estetycznĈ
i walor tej przestrzeni jako atrakcji turystycznej, jednak kosztem ich oryginalnoĤci. Enklawy staãy sič przestrzeniami reprezentacyjnymi, a ich metamorfoza nie odbyãa sič bez skutków dla zmiany ich wartoĤci w ocenie
wãadz. NastĈpiãa ona wraz z komercjalizacjĈ, gdy to, co widziane jako inne,
a byþ moİe i gorsze, przeobrazião sič w przyciĈgajĈcĈ ciekawostkč, dodajĈcĈ
miastu kolorytu. Utraciãy wičc swój pierwotny charakter, zmieniajĈc niejako
swojĈ orientacjč z wewnĈtrz na zewnĈtrz. Ukierunkowanie na turystów i na
kulturč konsumpcji staão sič cechĈ Little India w Singapurze, dostrzeganĈ
takİe przez samych odwiedzajĈcych (Chang 2000).
Zadaþ by zatem naleİaão pytanie, czy sĈ to jeszcze enklawy etniczne. Czy
moİe zostaãy z nich juİ tylko, podporzĈdkowane polityce wãadz miejskich
i planistów, a sãuİĈce gãównie przemysãowi turystycznemu, skanseny-parki
tematyczne? Pytanie to, jak sič wydaje, dotyczy szczególnie dzielnicy chięskiej w Singapurze, o której poczĈtkach decydowaãy warunki demograficzne, a konkretnie fakt, İe ludnoĤþ pochodzenia chięskiego stanowiãa na tle
reszty mniejszoĤþ, co ulegão zdecydowanej zmianie. Obecnie Chięczycy sĈ
w Singapurze wičkszoĤciĈ – w 2011 r. stanowili 74,1% populacji (Population
Trends 2011).

4. ģRODKI ARCHITEKTONICZNE
W RČKACH PLANISTÓW I WâADZY
Osobami ksztaãtujĈcymi „z zewnĈtrz” przestrzeę enklaw w miastach sĈ
planiĤci, majĈcy wãadzč i narzčdzia do jej egzekwowania. MajĈ oni takİe
inne cele i zamierzenia wobec enklaw etnicznych, które, jak pisze Relph
(1976), oparte sĈ na logice, racjonalnoĤci i skutecznoĤci. Trudno jednak
stwierdziþ, İe dziaãania wãadz caãkowicie i zawsze pozbawione sĈ emocji
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i politycznego wymiaru – juİ sam przykãad niektórych gett temu przeczy.
MoİliwoĤci, jakie majĈ osoby odgórnie ksztaãtujĈce przestrzeę, doĤþ dobrze
obrazujĈ przykãady z historii. Z jednej strony moİe to byþ zburzenie caãego
kwartaãu, jak miaão to miejsce w St. Louis w Stanach Zjednoczonych,
w miejscu, w którym powstaão póĮniej znane osiedle Pruitt-Igoe (Bell i in.
2004). Kolejnym przykãadem moİe byþ próba nakazania odbudowy enklawy
w innym miejscu, jak miaão to miejsce w San Francisco po katastrofie z 1906 r.
(Choy 2012). Ustalana przez wãadze relokacja ludnoĤci wystčpuje teİ pod
innymi szyldami. Moİna by do niej zaliczyþ politykč mieszkaniowĈ Singapuru w latach szeĤþdziesiĈtych i siedemdziesiĈtych ubiegãego wieku, która
swoim zasičgiem objčãa teİ istniejĈce na terenie miasta enklawy etniczne
(Yuen 2005), wspomniane osadzanie spoãecznoĤci w gettach, a takİe ogólne
akty prawne, jak choþby obowiĈzujĈcy w Stanach Zjednoczonych w latach
1882-1943 Chinese Exclusion Act (Gyory 1998). Nieodlegãym przykãadem
jest teİ rewitalizacja i idĈca za tym gentryfikacja (Stavrides 2010).

5. POZAETNICZNE PODSTAWY PODZIAâU
InteresujĈce z punktu badawczego, dla rozpoznania wzorców urbanistycznych enklaw na terenie miast, jest teİ ukazanie tych opartych na pozaetnicznej podstawie. Okazuje sič bowiem, İe korzystajĈ one z podobnych
rozwiĈzaę. OpierajĈc sič zatem na wspólnym mianowniku w postaci przeksztaãceę struktury z wyróİnieniem grup na „wewnčtrzne” i „zewnčtrzne” –
na podstawie dowolnych kryteriów – otrzymujemy pewnego rodzaju analogič. SpoĤród nieomawianych tutaj szerzej przykãadów takie grupy czy
enklawy mogĈ stanowiþ tereny naleİĈce do wãadzy politycznej, wojska,
struktur religijnych bĈdĮ zamkničte tereny wystawowe, np. Mičdzynarodowe Targi Poznaęskie. Moİna równieİ zaklasyfikowaþ do nich ogrodzone
tereny mieszkalne, tzw. gated communities, dla których czynnikiem wyróİniajĈcym sĈ finanse, ale takİe podziaãy na tle rasowym, np. póãnocne dzielnice Johannesburga (Dirsuweit, Wafer 2006). Specyficznym przypadkiem
enklawy jest Watykan, choþ w tym przypadku granice podkreĤlajĈ odrčbnoĤþ paęstwowĈ. Warto teİ wspomnieþ o samozwaęczej enklawie kulturowej w Kopenhadze – Christianii. Przytoczone przykãady majĈ ponadto charakterystyczne dla niektórych typów historycznych enklaw etnicznych ĤciĤle
ustalone reguãy przekraczania granic. WystčpujĈ w róİnym natčİeniu, mogĈ
mieþ innĈ formč, zaleİnie od charakteru danej spoãecznoĤci i tego, co czyni jĈ
odmiennĈ. Róİny stosunek do samego faktu podziaãu bčdzie to dodatkowo
podkreĤlaã. CzčĤþ z podziaãów moİe byþ powszechnie akceptowana z obu
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stron – i bčdzie tak najprawdopodobniej w przypadku wydzielenia terenów
wojskowych czy obszarów zajmowanych przez wãadzč. ZnajdĈ sič teİ i takie, których przynajmniej czčĤþ z bezpoĤrednio zwiĈzanych z nimi osób nie
oceni pozytywnie. Wydaje sič, İe choþby podziaãy zawierajĈce w sobie element wartoĤciowania mogĈ do takich wãaĤnie naleİeþ.

6. POLSKA
Na polskim gruncie cičİko mówiþ o tworzeniu sič enklaw etnicznych
majĈcych swoje przestrzenne odbicie w strukturze urbanistycznej miast
w podobnym stopniu jak w przytoczonych przykãadach. Jednym z gãównych powodów takiego stanu rzeczy jest stosunkowo niewielka liczba imigrantów na terenie kraju – wedãug danych Urzčdu ds. Cudzoziemców jest to
zaledwie 0,2% (Grzymaãa-Kazãowska, Piekut 2007). Jak piszĈ autorki badajĈce wzorce osiedleęcze ludnoĤci ukraięskiej i wietnamskiej w Polsce, jedynie
ta druga zdradza zalĈİki skupiania sič w przestrzeni, niemniej jest to zjawisko o bardzo niewielkiej skali, brak teİ dowodów na staãy charakter koncentracji, niebčdĈcy wynikiem sezonowych zmian na rynku pracy. Specyficznym rodzajem enklaw, obecnych takİe na terytorium Polski, sĈ formowane
przez ludnoĤþ romskĈ tabory. StanowiĈ raczej obozowiska przylegãe do
miast i wsi niİ staãe osiedla wewnĈtrz nich, co nasuwa pytanie, czy podlegajĈ ocenie za pomocĈ tych samych kryteriów co omówione wczeĤniej przykãady. WspóãczeĤnie zjawisko cygaęskich taborów jest w Polsce Ĥladowe,
a staão sič tak za sprawĈ dziaãaę ze strony wãadz PRL, które znacznie ograniczyãy ich liczbč (Krzyİanowski, Pytlak, Boęczuk 2002).

ZAKOĘCZENIE
Wãadza ma wiele moİliwoĤci dziaãaę twardych, w tym bezpoĤredniej
ingerencji w strukturč urbanistycznĈ miasta, jego architekturč oraz rozmieszczenie jego mieszkaęców. Moİna do nich zaliczyþ tworzenie stref
o specjalnych warunkach prawnych dotyczĈcych architektury, opróİnianie
konkretnej dzielnicy z mieszkaęców i przemieszczanie ich w ramach miasta
bĈdĮ wyznaczanie im lokalizacji poza nim. BčdĈ teİ nimi szeroko rozumiane
programy urbanistycznej odnowy i gentryfikacja, ale takİe masowe wyburzenia czy blokowanie moİliwoĤci budowy. Równieİ podporzĈdkowywanie
dzielnic racjonalnej, regularnej siatce komunikacyjnej jest zabiegiem wpãywajĈcym na poziom odrčbnoĤci enklaw. Z kolei ich uİytkownicy, chcĈc

134

Oskar Amiri

zaznaczyþ swojĈ obecnoĤþ, stosujĈ róİne techniki, majĈce jednak w duİej
mierze charakter powierzchowny i estetyczny; moİna by powiedzieþ, İe
dopasowujĈ architekturč do swoich wymagaę, wpãywajĈc na jej warstwč
zewnčtrznĈ. WĤród owych technik znaleĮþ moİna szerokie wykorzystanie
swoiĤcie rozumianej „szaty informacyjnej” miasta (Wallis 1979), a wičc nagromadzenie szyldów, nazw ulic, elementów maãej architektury oraz detalu
architektonicznego w bezpoĤrednim nawiĈzaniu do swojej kultury i etnicznoĤci, zwãaszcza z wykorzystaniem rodzimego jčzyka. W miarč posiadanych moİliwoĤci zmieniajĈ równieİ architekturč zajmowanego przez siebie
terenu, bĈdĮ to stawiajĈc nowe budynki, bĈdĮ przerabiajĈc istniejĈce. Nie
bez zmiany pozostajĈ takİe funkcje obiektów – pojawiajĈ sič ĤwiĈtynie, restauracje z tradycyjnym jedzeniem czy sklepy z oryginalnymi wyrobami
danej spoãecznoĤci. Wokóã swoich terenów stawiajĈ teİ czasem symbole
granic. Poszczególne przytoczone powyİej przypadki, a prawdopodobnie
i pozostaãe, o których nie byão mowy, sĈ inne, a ich forma wynika z historii
miejsca oraz ze specyfiki i siãy kultur, których koegzystencji dotyczĈ. Ich
wspóãczesna kondycja i ksztaãt teİ nie pozostajĈ bez znaczenia – stanowiĈ
obraz sytuacji, którĈ moİna interpretowaþ, czytajĈc jčzyk architektury. PrzechylajĈce sič na korzyĤþ miast dane iloĤciowe w statystykach demograficznych oraz kontynuacja migracji do duİych oĤrodków miejskich, np. w zachodniej Europie, sugerujĈ, İe omówione tu zjawisko bčdzie sič rozwijaþ,
byþ moİe wytwarzajĈc nowe, na miarč naszych czasów, wzorce przestrzenne, które stanowiþ bčdĈ w przyszãoĤci interesujĈcy materiaã badawczy.
Z jednej strony caãkowita segregacja etniczna w miastach, wraz ze ĤciĤle
przestrzeganymi warunkami przekraczania granic, prowadziþ moİe do spoãecznej izolacji grup, a nawet do ich dyskryminacji. Dzieli takİe przestrzeę
urbanistycznĈ, rozbijajĈc jej spójnoĤþ i tworzĈc na jego mapie niedostčpne
biaãe plamy. Z drugiej jednak, jak pisaã Alexander (Alexander i in. 2008: 43),
mozaika podkultur o czytelnie okreĤlonych granicach wspomaga swobodč
wyboru stylu İycia oraz integruje sĈsiedztwa, natomiast „homogeniczny
i jednolity charakter wspóãczesnych miast zabija róİnorodnoĤþ stylów İycia
i hamuje rozwój indywidualnoĤci”.
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