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Spotkanie miasta i procesów migracyjnych we Francji ma charakter
przede wszystkim emocjonalny. Z punktu widzenia migrantów narasta
pewne sprzeczne uczucie. To, co geografowie, policjanci, dziennikarze czy
politycy nazywajĈ migracjĈ, z punktu widzenia ludzi, którzy jĈ przeİywajĈ,
jest zarazem ekscytujĈcĈ przygodĈ odkrywania Ĥwiata i przeszywajĈcym
bólem wygnania. Tobie Nathan (2001), sam bčdĈc emigrantem, mówiã
o wygnaniu, İe jest ono jednym z najdotkliwszych cierpieę, jakie mogĈ spotkaþ czãowieka.
Zjawisko migracji jest zapisem, w formie statystyk i sloganów, indywidualnych i kolektywnych İyciowych wstrzĈsów i zwrotów, w których trudno wyróİniþ to, co wynika z İyciowej koniecznoĤci, od tego, co bierze sič
z osobistego wyboru. Kaİdy emigrant ratowaã swĈ skórč, podejmujĈc podróİ (Wihtol de Wenden 2005). Z perspektywy zaĤ tych, którzy sĈ tego fenomenu Ĥwiadkami i odbiorcami, zatem ludzi stĈd, tych, którzy juİ tu sĈ,
migracja jawi sič jako roziskrzony korowód kolorów, zapachów, idei, jčzyków, zwyczajów i spojrzeę, który nasyca i oİywia tão kolorystyczne kraju,
dzielnicy, caãych miast, nie przestajĈc jednoczeĤnie wzbudzaþ wszelkich
innych emocji, od pragnienia po niechčþ czy odrzucenie.
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WãaĤnie miast, przede wszystkim miast, z ich nieuprzywilejowanymi
dzielnicami robotniczymi1, dotyczy proces migracyjny naszej epoki. W przeciwieęstwie do uprzejmego kosmopolityzmu bogatych dzielnic, w których
polega on zwãaszcza na przyswajaniu póãnocnoamerykaęskich odniesieę
telewizyjnych i jčzykowych, róİnorodnoĤþ kulturowa, która rozwija sič
w niİszych klasach spoãecznych, jest zmysãowa, grzmiĈca i swoim ogromem
pokrywajĈca caãĈ planetč. Redukowanie tego zjawiska do danych statystycznych dotyczĈcych przemieszczania sič ludnoĤci i do reakcji, jakie ono
wywoãuje, jest intelektualnym oszustwem, uniemoİliwiajĈcym zmierzenie
sič twarzĈ w twarz z problemem. A zmierzyþ sič z nim trzeba – staão sič to
koniecznoĤciĈ psychicznĈ (dla ludzi) i politycznĈ (dla zbiorowoĤci), zaĤ koniecznoĤþ ta wymaga najpierw nabrania pewnego dystansu.
Ruchy migracyjne sĈ staãym elementem İycia istot İywych. Ludzie migrowali, odkĈd potrafimy to zaobserwowaþ, najprawdopodobniej od zawsze. Czy chodzião o przeprawč ludzi przybyãych z Mongolii przez CieĤninč
Beringa, czy o to, co Europejczycy nazwali WielkĈ WčdrówkĈ Ludów, ludzie przemieszczali sič masowo z powodów, które interpretujemy dziĤ
przez nasze projekcje i pewne ogólne obserwacje klimatu. Zwierzčta przemieszczajĈ sič i na lĈdzie, i w oceanach. ģredniowieczne wiersze przypominajĈ, İe Europa zamieszkana byãa niegdyĤ przez lwy. Owady idĈ dalej
i przemieszczajĈ sič wedãug wytyczonych tras, wãaĤciwych danemu gatunkowi, bakterie przenoszĈ sič, przeistaczajĈ i znów przenoszĈ. RoĤliny zasiedlajĈ
nowe obszary przez przypadkowe powiewy wiatru, pozwalajĈce ziarnom
próbowaþ swych siã na róİnych podãoİach i w róİnorodnych warunkach.
Migracja jest jednym ze sposobów przystosowywania sič istot İywych,
wĤród których migracja ludzi jest zaledwie anegdotĈ. Adaptacja – przystosowanie – nie ogranicza sič zresztĈ do poszukiwania lepszych warunków do
przeİycia, lecz zawiera byþ moİe, takİe dla innych İyjĈcych gatunków, element tego, co ludzie nazywajĈ przyjemnoĤciĈ, ciekawoĤciĈ, dĈİeniem do
spotkania, radoĤciĈ z bycia razem w nowym otoczeniu, we wspóãistnieniu
z innymi gatunkami. O tym nie wiemy prawie nic. To kolejna tajemnica, do
której nie znamy klucza. Wiemy jedynie, İe – ponad ich naturĈ i kulturĈ –
_______________
1 We Francji przymiotnik populaire odnosi sič do charakterystycznego dla tego kraju binarnego podziaãu kulturowo-ekonomicznego na dwie klasy spoãeczne zwane bourgeoise (dosã.
mieszczaęska) i populaire (dosã. ludowa). Odpowiednikiem francuskich quartiers populaires, czyli
dzielnic zamieszkiwanych gãównie przez przedstawicieli classe populaire, sĈ polskie dzielnice
robotnicze. PrzyjmujĈc takie wãaĤnie tãumaczenie, trzeba jednak pamičtaþ, İe w jčzyku francuskim okreĤlenie classe populaire ma szersze znaczenie niİ klasa robotnicza (classe ouvrière)
w rozumieniu Marksowskim. Gdy autor mówi, tylko raz, o klasie robotniczej w tym wčİszym
rozumieniu (kontekst zimnej wojny i wzrostu popularnoĤci Partii Komunistycznej we Francji),
jest to wyraĮnie zaznaczone w tekĤcie tãumaczenia (przyp. tãum.).
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ludzie sĈ nieustajĈcymi wčdrowcami. Oto tão obrazu, o którego detalach
bčdzie tutaj mowa.
Nie wszystkie migracje zwiĈzane sĈ z miastem. Fernand Braudel (1986),
podobnie jak Hermann Hesse (1930) lub inni, wskazuje na fakt, İe w Ĥredniowiecznej, czy nawet wspóãczesnej, Europie liczba masowych migracji
wynikaãa z zapotrzebowania na siãč roboczĈ w rolnictwie, z wyniszczajĈcych
wojen, z powracajĈcych zaraz i plag, z historycznych uwarunkowaę, przebiegajĈc wytyczonymi wczeĤniej szlakami. Od dawna jednak miasta odgrywajĈ w procesie migracji bardzo waİnĈ rolč. Niektóre z legendarnych
niemal miast, po których zostaãy nam archeologiczne lub literackie Ĥlady,
mieĤciãy w sobie mozaiki kulturowe, odpowiadajĈce rozlegãoĤci i róİnorodnoĤci geograficznej dawnych wspaniaãych imperiów.
Babilon opisany w Ksičdze Estery, cesarstwo rzymskie w pierwszych
wiekach ery chrzeĤcijaęskiej, Londyn Izraela Zangwilla, Chicago lat dwudziestych XX wieku i metropolie ery globalizacji, jakimi sĈ dziĤ Nowy Jork,
Londyn, Moskwa, Abu Dhabi, Paryİ, Dakar, lecz równieİ Ĥrednie miasta
z pierwszej linii frontu globalizacji, wszystkie one zaludnione sĈ malowniczĈ, oĤlepiajĈcĈ kompozycjĈ, skontrastowanĈ ze Ĥwiatem i z epokĈ. We
Francji, jak zresztĈ w caãej Europie, kaİde przedmieĤcie zawiera w sobie
patchwork kultur, zmieniajĈcych sič niemal co przecznicč w zaleİnoĤci od
lokalnej historii, miejskiej polityki osiedlania, niespodziewanych podobieęstw, dziwnych potrzeb i przypadków. Kilkutysičczne miasta powičkszajĈ
wielopičtrowe zabudowania kilku dzielnic, w których, z wielu powodów,
takich jak wzglčdy ekonomiczne czy administracyjne, pomysãy burmistrza,
inwestycje wãadz oraz presja spoãeczna, umieszcza sič rodziny przybyãe
z Mali, z dawnej Jugosãawii, Komorów, Czeczenii wraz z dawnymi pokoleniami imigrantów i rodzin francuskich, od dawna zasiedlajĈcych kontynent.
Migracjč dzisiejszych czasów zainicjowaãa dziewičtnastowieczna rewolucja przemysãowa. Od powstania manufaktur w Anglii, a nastčpnie w caãej
Europie, caãa populacja chãopów bez prawa do dziedziczenia, brutalnie wygnanych czy zagubionych w nowym modelu rolnictwa, wyruszyãa na podbój
przedmieĤþ wielkich miast. Tam, chcĈc nie chcĈc, stali sič oni bezbronnymi
kandydatami do pracy zarobkowej. Starzenie sič dotychczasowej formy
i techniki rolnictwa zbiegão sič z eksplozjĈ zapotrzebowania na siãč roboczĈ
w manufakturach, kopalniach i fabrykach. Jej napãyw rozpoczĈã sič z regionów najbliİszych oĤrodkom przemysãowym. Mieszkaęcy Owernii, Bretanii,
Langwedocji zaczčli opuszczaþ rodzinne wioski, by zasiliþ szeregi robotniczej Francji. W dwudziestoleciu mičdzywojennym kopalnie przyjčãy do pracy rzesze Polaków, Chięczyków, Wãochów. Grupy mčİczyzn ze wszystkich
stron Ĥwiata zbieraãy sič w mniej lub bardziej pokĈtnych miejscach, próbujĈc
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swego szczčĤcia – w pracach sezonowych, u wrót fabryk, za dziennĈ pensjč
pozwalajĈcĈ sič wyİywiþ i przemieszczaþ. U poczĈtków i pod koniec II wojny Ĥwiatowej w budynkach mieszkalnych, wĤród sãuİby domowej, pojawili
sič Portugalczycy i Hiszpanie, opuszczajĈcy swe targane wewnčtrznymi
konfliktami kraje. Historia napičtych relacji francusko-algierskich wytyczyãa
szlak peãen najpierw samych mčİczyzn, potem caãych rodzin. Podobnie
rzecz miaãa sič z Marokaęczykami, Tunezyjczykami, a nastčpnie ludĮmi
z gãčbi kontynentu afrykaęskiego (z Senegalu, Gabonu), póĮniej Wietnamu
itd. DziĤ prĈdy migracyjne oddaliãy sič od kolonialnej historii, by wejĤþ na
drogi wytyczone chociaİby przez wojny na Baãkanach, Bliskim Wschodzie
czy w Afryce. WciĈİ jeszcze to zwãaszcza rolnicy i osoby pochodzenia
chãopskiego opuszczajĈ swoje ziemie, by obsãugiwaþ maszyny, wznosiþ mury miast i wykonywaþ drobne roboty, których potrzebujĈ bogate oĤrodki.
We Francji, niemal niezmiennie od stu lat, 7-8% populacji kraju to imigranci.
Te 7-8% to w sporej czčĤci wynik napãywu ludnoĤci wiejskiej do miast, który
potwierdza powolne zmiany cywilizacyjne.
Od poãowy XIX wieku do lat pičþdziesiĈtych XX stulecia Europa rzeczywiĤcie przeİywa artystycznĈ gorĈczkč zmierzajĈcĈ ku ãagodzeniu obyczajów i stosunków mičdzyludzkich, o której opowiadajĈ mičdzy innymi
Proust (W poszukiwaniu straconego czasu), Forster (Howards End) czy Tomasz
Mann (ģmierþ w Wenecji). To samo miasto, którego pičkne dzielnice wytyczone
zostaãy wedãug zaãoİeę Art Nouveau, Bauhausu czy stylu nowoczesnego, jest
w swych dzielnicach robotniczych maszynĈ przemieniajĈcĈ zãamanych chãopów w posãusznych pracowników. Miasto szufladkuje, straszliwie organizuje, kumuluje i wzburza przypãywy imigrantów, umieszczajĈc ich na przedmieĤciach i zapewniajĈc minimalny poziom przyzwoitej egzystencji (Orwell
1933), co miaão zapobiec – nie zawsze jednak skutecznie – rozruchom i buntom. Dziewičtnastowieczne rewolucje we Francji i rewolucyjne próby zmiany ustroju w Niemczech w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku
dowodzĈ licznych niesprawiedliwoĤci i okrutnych naduİyþ, a miasto nie jest
bynajmniej ich biernym Ĥwiadkiem, ale raczej nienasyconĈ bestiĈ. Niemniej
wówczas jeszcze oĤrodki miejskie wytyczane byãy logikĈ mieszania czy
przynajmniej krzyİowania warstw i grup spoãecznych, róİnych ludzi i dziaãalnoĤci. Dla nowo przybyãego kaİda dzielnica jest mikrokosmicznym wyobraİeniem rozpoĤcierajĈcego sič przed nim makrokosmosu spoãecznego.
Miasto jest w ten sposób, aİ do lat trzydziestych XX w., gãównym motorem
i aktorem polityki najpierw asymilacji, a nastčpnie integracji, bčdĈcej gãównĈ
cechĈ francuskiego stosunku do zjawiska migracji. Zmienia sič to diametralnie wraz z nadejĤciem ery İelbetu i totalitarnych zapčdów XX w., w momencie, gdy miasto skãania sič ku funkcjonalizmowi.
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Beton pozwala budowaþ duİo, wysoko, szybko, bez gãčbokich wykopów. To manna z nieba dla tych, którzy marzĈ, juİ caãkiem gãoĤno, o miastach nowego czãowieka, którego fantazmat nawiedza i karmi te podwójnie
szalone lata. Karta Ateęska z 1933 r. postuluje postrzeganie budowy miast
w kategoriach organizacyjnej funkcjonalnoĤci, która miaãaby zastĈpiþ powolne i swobodne osiedlanie oraz odciĈþ sič od europejskich tradycji urbanistycznych. Powojenna Francja, naznaczona mocnym pičtnem Colberta
i planistycznym wpãywem kolektywizmu, z rozmachem wičkszym niİ jakikolwiek inny kraj Europy, rozpoczyna konstrukcjč miast idealnych, które
zapewniãyby ubogim bieİĈcĈ wodč, a nawet gaz, i w których spotkaãyby sič
wreszcie i pogodziãy wyİsze i niİsze klasy spoãeczne. We wspaniaãym, podatnym na obróbkč i modelowanie betonie zbudowano by szkoãy, wyznaczono trasy autobusom, oddalono fabryki, tak by ich haãas nie zakãócaã zasãuİonego odpoczynku robotnikom. Po jakimĤ czasie, po latach chudszych
i tãustszych, nawet biedni Francuzi staliby sič posiadaczami zamieszkanych
przez siebie mieszkaę. Rozrysowano by szerokie aleje, zgodne z koncepcjĈ
nowego czãowieka. I tak by sič to rozegraão – myĤlano.
Ale projekt nowego czãowieka rozbiã sič o mur totalitarnych absurdów.
Klasa Ĥrednia opuĤciãa doĤþ szybko zdegradowane, nowe tereny podmiejskie, by zasiedliþ ĤródmieĤcia, jeszcze wtedy przyjazne i İywe; co sič zaĤ
tyczy prawa wãasnoĤci dla robotników, ta sãuszna idea wymagaãa jednak,
przyznajmy, gãčbszej refleksji. Wszak to wãaĤnie wówczas szeroko otwierajĈ
ramiona spragnione taniej siãy roboczej przemysãy: przetwórczy i budowlany, by zatrzĈĤþ tymi trzydziestoma latami, które nazwie sič póĮniej chwalebnymi2 i które tak bardzo rozwinĈ i wzbogacĈ Francjč. Szuka sič wičc
w Maroku i Algierii, w Mali i Senegalu chãopców, którzy nie oczekujĈc wiele, zadowolĈ sič ulokowaniem ich w przytuãkach dla imigrantów, a nastčpnie w mieszkaniach opuszczanych przez przedstawicieli klasy Ĥredniej zniesmaczonych obcowaniem z proletariatem.
Betonowe miasta, zbudowane na marzeniach o pogodzeniu ze sobĈ klas
spoãecznych, sãuİĈ wičc za schronienie dla ogromnej rzeszy imigrantów,
którĈ wpuszczono do Francji w latach 1960-1980, by uczynili z niej krainč
miodem i mlekiem pãynĈcĈ. IroniĈ historii betonowe miasta przetapiajĈ sič
w zbiór imigrantów; te same miasta, które w zaãoİeniu miaãy byþ funkcjonalne, stajĈ sič domem ludzi przybyãych z róİnych stron, którzy, nie znajĈc
tych wszystkich niuansów historycznych, osiedlili sič w nich i tam juİ zostali. W wielu miastach o zabudowie wertykalnej proporcje autochtonów
_______________
2 Les Trente Glorieuses – trzydzieĤci powojennych zãotych lat gospodarki francuskiej (przyp.
tãum.).
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i przybyszów z zewnĈtrz sĈ wyrównane. Merów i burmistrzów to zjawisko
mocno dezorientuje. Ci dzierİawcy publicznych stanowisk, które zajmowaþ
mieli w imič sãuİby spoãeczeęstwu, oĤmielajĈ sič wprowadzaþ politykč segregacji oraz inne kombinacje, oparte na ich szczĈtkowej i powierzchownej
wiedzy o odmiennych kulturach i religiach. Tych kilku galijskich wyrobników usiãuje zatem zmierzyþ sič z problemem, bazujĈc na swych republikaęskich przekonaniach, nierzadko ulegajĈc panice w obliczu tych, absolutnie
nierozumianych przez nich, ludzi. Wãadze nie podejmujĈ İadnych kroków,
by pomóc nowej spoãecznoĤci, której tak trudno zrozumieþ sič wzajemnie ze
Ĥrodowiskiem, w jakim zamieszkujĈ, wtopiþ sič w nie lub po prostu z nim
wspóãistnieþ; pomóc jej znaleĮþ swe godne miejsce we francuskim spoãeczeęstwie. Miasto stopniowo wprowadza w İycie przemyĤlanĈ politykč
segregacji spoãecznej.
W latach 1945-1960, kiedy klasa robotnicza (w rozumieniu marksistowskim) podnosi gãowč, İĈdajĈc choþ trochč RównoĤci i Braterstwa, idea odizolowania biedoty bliska jest projektom zakãadajĈcym stworzenie duİych skupisk mieszkalnych na obrzeİach miasta. Bogate mieszczaęstwo zaczyna sič
baþ. Partia Komunistyczna regularnie zdobywa w wyborach parlamentarnych 25-30% gãosów. Zimna wojna zawãaszcza pierwsze wydania telewizyjnych dzienników. Autorzy koncepcji miasta spoãecznego, zbici z tropu przez
zwrot historii, którego nie przewidzieli, zadowalajĈ sič widokiem tych nieznanych przybyszów wyrzucanych poza zasičg ich wzroku, poza kontrolč,
a najlepiej poza granice Republiki. Skoro Francuzi nie mieszajĈ sič z autochtonami w koloniach, niech imigranci nie mieszajĈ sič z Francuzami w metropolii.
W 1981 r. kandydujĈcy na urzĈd prezydenta z ramienia Partii Socjalistycznej François Mitterand postuluje w ramach jednej z obietnic przyznanie
prawa gãosu w wyborach do wãadz lokalnych obcokrajowcom spoza Europy. Jednak juİ w 1986 r. Front Narodowy Jean-Marie Le Pena z silnie antyimigracyjnĈ kampaniĈ zdobywa 9,8% gãosów w wyborach parlamentarnych.
Natomiast w wyborach prezydenckich z 1988 r., z kampaniĈ zbudowanĈ
wokóã tego samego hasãa, Le Pen zdobywa juİ 14,4% gãosów. Wyborcy panikujĈ. Prawica podpisuje sič pod przeciwnĈ migrantom politykĈ Frontu
Narodowego. W ciĈgu czternastu lat spčdzonych u wãadzy prezydent-socjalista z miesiĈca na miesiĈc coraz bardziej oddala sič od obiecanej debaty o prawie do gãosowania dla nie-Europejczyków. Segregacja polityczna
odpowiada segregacji w miastach, gdzie oddalenie od centrum dzielnic robotniczych zamieszkiwanych przez imigrantów bynajmniej nie sprzyja wzajemnemu poznaniu z resztĈ spoãeczeęstwa. Z kolei segregacja ekonomiczna
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wyraİa sič w niezmiennej od lat (wedãug danych urzčdów pracy) wysokiej
stopie bezrobocia wĤród aktywnych zawodowo mieszkaęców przedmieĤþ.
Od poczĈtku XXI wieku ma miejsce postčpujĈca (poprzez powtarzalnoĤþ) banalizacja antyimigracyjnego dyskursu politycznego. We wrzeĤniu
2005 r. Nicolas Sarkozy bierze sič za tych, którzy – jak twierdzi – zagraİajĈ
bezpieczeęstwu Francuzów, w pierwszej kolejnoĤci za osoby bez staãego
miejsca pobytu, mãodzieİ z przedmieĤþ, nielegalnych imigrantów. OdtĈd
podobne zwroty, zabarwione kulturĈ róİnych politycznych ugrupowaę,
stanowiĈ gãównĈ linič politycznĈ Francji wobec zjawiska migracji. GdzieĤ
pomičdzy segregacjĈ miejskĈ, ekonomicznĈ i politycznĈ nakrčca sič w obszarze İycia politycznego antyimigracyjna spirala. Na okreĤlenie tego zjawiska moİemy przywoãaþ równieİ pojčcia rasizmu instytucjonalnego czy rasizmu paęstwowego. Chodzi w kaİdym razie o instytucjonalne odrzucenie
zjawiska migracji poprzez potčgujĈce sič wzajemnie efekty bezrobocia, wykluczenia z przestrzeni miejskiej i rasistowskiego dyskursu.
W wyborach prezydenckich w 2012 r. kandydat socjalistów na nowo
obiecuje prawo gãosu w wyborach lokalnych cudzoziemcom spoza Europy.
Jednakİe, poza kilkoma uãatwieniami dla studentów, minister nadzorujĈcy
dziaãania policji kontynuuje nakãadanie kar na nielegalnych imigrantów,
a takİe intensyfikuje proces odsyãania ich do krajów pochodzenia (zwãaszcza Romów).
Jednakİe w spoãeczeęstwie francuskim, szczególnie w Ĥrodowiskach robotniczych i nisko sytuowanych, jeĤli nawet róİne formy odrzucenia i dyskryminacji mieszajĈ sič i wzajemnie podsycajĈ, bardzo wiele przykãadów
dobrosĈsiedzkich stosunków, a takİe ogólnodostčpne statystyki dotyczĈce
mieszanych zwiĈzków miãosnych, zawodowych i przyjacielskich ĤwiadczĈ
o tym, iİ ludzie, w bezpoĤrednim zetkničciu z omawianym zjawiskiem
i pomimo wãasnych trudnoĤci, sami w sobie nie sĈ wrogo nastawieni do
migracji, a tym bardziej do obcokrajowców, którzy zamieszkujĈ oddalone od
centrum osiedla. A byþ moİe nawet to, co wãaĤnie sič tam formuje, jest dokãadnĈ odwrotnoĤciĈ wrogoĤci.
JeĤli jeszcze uwaİniej przyjrzymy sič relacji mičdzy miastem a migracjĈ
we Francji, nieuchronnie trzeba nam bčdzie wziĈþ pod uwagč kilka niuansów. Wszak nie wszyscy imigranci zamieszkujĈ wysokie blokowiska na
miejskich peryferiach. Takİe nie wszyscy mieszkaęcy kolorowych dzielnic
pochodzĈ z migracyjnego przypãywu. Pomičdzy ĤródmieĤciami, przedmieĤciami, dzielnicami, osiedlami, strefami podmiejskimi, miasteczkami nasycenie i charakter migracji róİniĈ sič i nie sĈ ostatecznie zdefiniowane, otwierajĈc miejskĈ dynamikč na wszelkiego rodzaju badania i eksploracje. Tu
kilka centralnych dzielnic zamieszkaãych jest przez rodziny imigrantów.
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Tam strefy podmiejskie pozwalajĈ przybyãym przed wieloma laty wyzyskiwaþ nowo przybyãych i ich koniecznoĤþ znalezienia dachu nad gãowĈ. Niektórzy mieszkaęcy blokowisk nie opuszczajĈ nigdy swoich czterech Ĥcian.
Gdzie indziej przemieszczajĈ sič we wszystkie strony. Tutaj mãodzieİ krzyİuje sič i miesza. Gdzie indziej fundamentaliĤci przeciwstawiajĈ wzajemnym
spotkaniom i szacunkowi swĈ wybiórczĈ nieufnoĤþ.
RóİniĈ sič w zaleİnoĤci od miejsca przede wszystkim kombinacje kolorystyczne kulturowego patchworku, w wyniku czego miasta sĈ jednymi
z najbardziej zãoİonych laboratoriów badaę nad globalizacjĈ nie towarów,
lecz ludzi wãaĤnie.
W osiedlach mieszkaę socjalnych zadomowiãa sič pewnego rodzaju wieloetnicznoĤþ. WičkszoĤþ zamieszkujĈcych je osób i rodzin naleİy jednoczeĤnie do róİnych grup etnicznych – i etycznych, by przywoãaþ sformuãowanie
Arjuna Appaduraia (1996); i uznania takiej przynaleİnoĤci sič domaga. Wielu z nich w sercu czuje sič Francuzami, co nie przeszkadza im jednoczeĤnie
angaİowaþ sič w rodzimĈ kulturč, kulturč pochodzenia, niezaleİnie od tego,
czy owo pochodzenie jest mityczne, nostalgiczne czy podsycane wizytami
na ziemi ojczystej. CiekawoĤþ mãodych dynamizuje zarówno historycznĈ
i kulturowĈ zaİyãoĤþ, jak i przynaleİnoĤþ artystycznĈ czy sĈsiedzkĈ. W ten
sposób wičzy krwi i ziemi sĈ rozciĈgničte w mnogoĤci nici splecionych
w poszukiwaniu form przynaleİnoĤci otwartych, czčĤciowych, ulotnych.
Ludzie przedmieĤþ sĈ mnodzy.
RóİnorodnoĤþ kultur doĤwiadczana podczas codziennych spotkaę zmusiãa tych ludzi do wypracowania rytuaãów interakcji opartych na nowym
modelu relacji, który pojawiã sič jednoczeĤnie w Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Brazylii, Francji i na innych obszarach – mianowicie na
szacunku (Sennett 2003). Szacunek ten jest wyrazem pewnego kredytu zaufania i poszanowania a priori, w kombinacji z odpowiedniĈ dozĈ wzajemnego dystansu. Dziaãa tutaj zasada: „Nie znam cič, gdyİ za bardzo sič ode
mnie róİnisz. KoniecznoĤþ naszego wspóãistnienia obok siebie skãania mnie
jednak do zaufania ci. A w mičdzyczasie nie podróİujmy zbyt blisko siebie,
jeĤli pozwolisz”. Ta lokalna pomysãowoĤþ w zakresie budowania relacji wzajemnego szacunku wydaje sič wygodnym i elastycznym sposobem na spotkania w globalnej wiosce, dalece bardziej niİ podporzĈdkowanie zamkničtym i zhierarchizowanym stosunkom biznesowym na wzór amerykaęski.
Wyspiarski charakter osiedli imigrantów, nieustannie zasilanych przez
nowe fale przybyszów, pozwoliã im wreszcie staþ sič miejscem spotkaę pomičdzy pomysãowĈ zaradnoĤciĈ przedmieĤþ trzeciego Ĥwiata a metodami
produkcji i funkcjonowania wysoko rozwiničtych metropolii. Inna globalizacja roztacza sič na tych obszarach: taka, która przekracza granice i lokalne
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zasady, przygotowujĈc czãowieka XXI wieku na prawdziwie globalnĈ kulturč i technologič.
W tych urbanistycznych caãoĤciach, jakimi sĈ kolorowe, robotnicze
dzielnice francuskich przedmieĤþ, rozwija sič po cichu, wynajdywana kaİdego dnia przez samych mieszkaęców, subtelna sztuka zmiany, mĈdre
uspokajanie migracyjnych burz. Mówiþ moİna takİe o istniejĈcym tam swego rodzaju humanizmie róİnorodnoĤci. SĈ to zjawiska ĤwiadczĈce niewĈtpliwie o nieustajĈcej pogoni za marzeniem o humanizmie przeciwstawiajĈcym sič groĮbie nieokieãznanej rywalizacji, fundamentalizmu i wykluczenia.
Tãumaczenie z jčzyka francuskiego
Ewa Grabowska
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