
Warszawska Praga sta³a siê w ostatnich
latach dzielnic¹ kontrowersyjn¹. Do jej ustalonej
reputacji �z³ej� czê�ci Warszawy do³¹czy³y g³osy
o nowych zjawiskach, o tym, ¿e ponoæ staje siê
dzielnic¹ artystyczn¹... Praga przyci¹ga uwagê,
zmienia siê jej wizerunek. Budzi emocje,
pobudza wyobra�niê. Skrajnie ró¿ne wypowiedzi
na jej temat i wra¿enie jakiego� nowego
fermentu sprawi³o, ¿e zajê³am siê Prag¹ na
powa¿nie: zaczê³am j¹ poznawaæ, rozmawiaæ
z lud�mi, zagl¹daæ do pracowni i zak³adów
krawieckich. W efekcie powsta³a antropolo-
giczna praca licencjacka. Na mój materia³ z³o¿y³y
siê przede wszystkim wywiady antropologiczne
z cz³onkami �rodowiska artystycznego wynaj-
muj¹cymi lokale na warszawskiej Pradze,
wywiady z mieszkañcami Pragi, artyku³y
prasowe oraz obserwacje uczestnicz¹ce. Celem
badañ by³a analiza narracji cz³onków �grupy
artystycznej� na temat ich zwi¹zków z Prag¹ i na
temat samej Pragi. Miejscem badañ by³y g³ównie
ulice In¿ynierska i 11 Listopada, choæ zjawiska,
które opisujê, dotycz¹ terenu znacznie
szerszego, miejsc na ulicach Z¹bkowskiej,
Grochowskiej, Bia³ostockiej, Jagielloñskiej
i innych.

W czasie moich badañ i pisania pracy
przekona³am siê, ¿e nie sposób mówiæ o Pradze
i aktualnych zdarzeniach bez wcze�niejszej
analizy tego, co ka¿dy s³uchacz czy czytelnik
i tak ma ju¿ w g³owie. ̄ eby w ogóle zacz¹æ pisaæ
o Pradze musia³am zdaæ sobie sprawê z silnych
mitycznych obrazów, które zdominowa³y
my�lenie o Pradze, Pra¿anach i praskich
artystach. Musia³am opisaæ te kulturowe mity
(mit rozumiem tak jak wspó³czesn¹ mityczno�æ
rozumia³ Rolland Barthes), wyizolowaæ je
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i dopiero wypl¹tawszy siê z nich � zabraæ siê za
interpretacjê narracji moich rozmówców.
Wychodzê z za³o¿enia, ¿e ¿aden fakt spo³eczny
nie dzieje siê w pró¿ni. Mówi¹cy o Pradze
mieszkañcy, arty�ci i dziennikarze, odwo³uj¹ siê
do jakiej� ogólnej wiedzy o tym, czym jest
�dzielnica artystyczna�. Dlatego w pierwszej
czê�ci tekstu szkicujê ów �kontekst kulturowy�:
wprowadzam pojêcie rewitalizacji, przypominam
mit bohemy artystycznej, opisujê modelowy
proces powstawania �dzielnicy artystycznej�.

W drugiej czê�ci przytaczam praskie
zdarzenia i narracje ilustrowane cytatami
z wywiadów. Objêto�æ tego artyku³u nie pozwala
na omówienie wszystkich badanych przeze mnie
zjawisk, przede wszystkim opisujê wiêc ten
aspekt moich badañ, który wi¹¿e siê z ró¿nymi
rodzajami postrzegania zetkniêcia cz³onków
�rodowiska artystycznego z mieszkañcami Pragi
nienale¿¹cymi do tego �rodowiska (analizujê
obraz prasowy i g³osy artystów).

Proces miejski

Miasto, �rodowisko naturalne wspó³czes-
nego cz³owieka, do�wiadcza w swoim rozwoju
pewnych cykli i powtarzalnych, choæ nieprze-
widywalnych, procesów. Kiedy czê�æ tkanki
miejskiej obumiera, by po jakim� czasie nape³niæ
siê nowym ¿yciem, mówimy o rewitalizacji.

�Rewitalizacja� to taka sytuacja, w której
nisko cenione miejsce (fragment tkanki miejs-
kiej), nies³u¿¹ce ju¿ celom, do których zosta³o
stworzone, zyskuje nowych u¿ytkowników,
przystosowuj¹cych je do swoich potrzeb
i wykorzystuj¹cych je na nowe sposoby. Zmiana
przebiega w kierunku od wykorzystania

* Artyku³ powsta³ na podstawie badañ terenowych prowadzonych od lipca 2004 roku do 2006 roku na warszawskiej
Pradze w ramach laboratorium i seminarium licencjackiego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Warszawskiego. Materia³y zbierane przez dwa lata sta³y siê podstaw¹ pracy licencjackiej pod tytu³em �Warszawska
Praga. G³os artystów�.
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produkcyjnego/przemys³owego itp. do wyko-
rzystania w celach zwi¹zanych z us³ugami,
kultur¹, rozrywk¹ lub zamieszkaniem. Zmiany te
niekoniecznie musz¹ byæ efektem serii zaplano-
wanych dzia³añ, zainicjowanych/finansowanych
przez w³adze miasta lub regionu (na przyk³ad
powstawanie sk³otów te¿ jest rodzajem
rewitalizacji).

W tej definicji mie�ci siê tak¿e
powstawanie �dzielnic artystycznych�. W czasie
tego procesu pewien fragment miasta podlega
realnej rewitalizacji fizycznej i znaczeniowej,
w miarê formowania siê jego szczególnego mitu.
Mówiê o micie, poniewa¿ nazwa takiej dzielnicy
zyskuje ogromn¹ si³ê oddzia³ywania, a miejsce
to staje siê swego rodzaju miejscem �wiêtym,
celebrowanym, nasyconym znaczeniami.

G³ówn¹ rolê w tworzeniu tego mitu gra
bohema, cyganeria (u¿ywam tych s³ów
zamiennie). Elizabeth Wilson w swojej ksi¹¿ce
Bohemians � the Gamorous Outcasts stawia
tezê, ¿e �bohema� to kulturowy mit, który powsta³
w odpowiedzi na pytania o miejsce sztuki
i artysty we wspó³czesnym kapitalistycznym
spo³eczeñstwie. Próbuje poradziæ sobie
z paradoksem sztuki, która znajduje siê zarówno
wewn¹trz, jak i poza komercj¹, a tak¿e pogodziæ
przekonanie o wy¿szo�ci artystycznego powo³a-
nia i geniuszu z ekonomiczn¹ niepewno�ci¹
zwi¹zan¹ z artystycznym zawodem.

Mit ten rozkwit³ w dziewiêtnastym wieku,
a ukszta³towa³y go, miêdzy innymi, nazwiska
George�a Gordona Byrona, Henry�ego Murgera,
Arthura Rimbauda i Paula Verlaine�a, Oskara
Wilde�a czy Amedeo Modiglianiego... Mit bohe-
my, ³¹cz¹cy wywy¿szenie geniuszu, twórczego
buntu, autentyzmu z aur¹ tajemniczo�ci
i wystêpku (a nawet autodestrukcji) zyska³
ogromn¹ popularno�æ i przenikn¹³ do popkultury.

Mówi¹c w kategoriach teorii Pierre�a
Bourdieu, ka¿dy gracz w polu artystycznym musi
siê dzi� odnie�æ do mitu bohemy, zagadnienia
awangardy i ci¹g³ych rewolucji, na które skazane
jest wspó³cze�nie to pole. Moim zdaniem mo¿na
powiedzieæ, ¿e obecno�æ artystów w danej
dzielnicy jest czê�ci¹ ich gry w polu
artystycznym, jest atutem w grze. Wa¿niejsza od
ich relacji z miejscowymi mieszkañcami jest ich
relacja ze �wiatem sztuki. Arty�ci narzucaj¹
swoje kategorie opisu Pragi w ramach walki
o wp³ywy. Praski klimat nale¿y widzieæ jako co�

konstruowanego i narzucanego przez artystów.
S³owem, trzeba pytaæ nie o to, co wyj¹tkowego
kryje siê w Pradze, co pozwala jej rodziæ nowe,
awangardowe zjawiska kulturalne (pytanie to
zak³ada istnienie �esencji prasko�ci�), nale¿y
raczej pytaæ o to, co arty�ci robi¹ z Prag¹
w ramach swojej gry.

Wróæmy do procesu powstawania dziel-
nic artystycznych. Omówiê pewien modelowy
proces zrekonstruowany przez Elizabeth Wilson
na podstawie studiów nad bohem¹, w ró¿nych
wariantach obserwowany w Londynie (Camden
Town), Pary¿u (Montmartre), Nowym Jorku
(Greenwich Village) i innych miastach.

Proces ten zaczyna siê, kiedy bohema
artystyczna zaczyna siê interesowaæ pewnym
fragmentem przestrzeni miejskiej (czasem
podmiejskiej), która uwa¿ana jest za dzik¹,
dziwn¹, niebezpieczn¹, peryferyjn¹. Mog¹ to byæ
tereny poprzemys³owe, dzielnice biedniejsze
(czasem imigranckie), maj¹ce cechy przestrzeni
zdegradowanej, negatywnie naznaczone,
o wyra�nym stereotypie. Co przyci¹ga do nich
bohemê? Cechy pogranicza, peryferyjno�æ,
odleg³o�æ od kulturowego centrum. Jest to
przestrzeñ nie do koñca wyg³adzona, opisywana
jako ró¿norodna, nieunormowana, obca. Privat
d�Anglemont porównywa³ dzielnice biedy Pary¿a
do dzikich terenów Pó³nocnej Ameryki. Podobnie
Henry Mayhew opisywa³ East End w Londynie
jako �nieodkryty l¹d�. W latach osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych dziewiêtnastego wieku
East End nazywany by³ �darkest London�. By³o
to nawi¹zanie do okre�lenia �darkest Africa�,
oznaczaj¹cego �czarn¹ Afrykê�, czyli �rodkow¹
i po³udniow¹ czê�æ kontynentu, znajduj¹c¹ siê
poza wp³ywami kultury �ródziemnomorskiej
(tajemnicz¹ i niecywilizowan¹). Dziko�æ
dzielnicy wo³a o odkrywców.

Nowi przybysze znajduj¹ lokale w odpo-
wiednich cenach, miejsca do zagospodarowa-
nia. Pracownie, mieszkania, a przede wszystkim
kawiarnie artystyczne staj¹ siê o�rodkami
spotkañ, wymiany my�li, nawi¹zywania kontak-
tów, robienia interesów. S¹ to te¿ szczególne
miejsca, gdzie cz³onkowie bohemy mog¹ braæ
udzia³ w spektaklu bycia bohem¹. Tu nieznany
artysta zmienia siê w cygana.

Nowi przybysze stykaj¹ siê z mieszkañ-
cami naznaczonej dzielnicy, z lud�mi biednymi,
ró¿norodnymi, marginalizowanymi, czasem
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egzotycznymi, czasem niebezpiecznymi. Te dwa
�rodowiska mog¹ siê interesuj¹co mieszaæ,
przechodziæ w siebie. Takie miejsce i tacy ludzie
mog¹ byæ opisywani zarówno jako �trudni�,
�ciê¿cy�, jak i �inspiruj¹cy�, �ciekawi�, �klimatycz-
ni�. Najwa¿niejsze okre�lenia, jakie mog¹
dzielnicy przypisaæ arty�ci, to �autentyczna�.
Oznacza ono co� nieska¿onego z³ymi ideami,
co� bliskiego ¿yciu, praktycznego, szczerego
i przez to warto�ciowego. Istotny jest tu element
ukrycia: autentyzm dostrzegano pod szorstk¹
powierzchni¹ pozorów. Niewtajemniczeni w tê
grê odwróconych znaków nazywali te miejsca
i ludzi po prostu brzydkimi. Zas³ug¹ artystów
by³o ich �odkrycie� i dowarto�ciowanie. Czê�ci¹
�odkrywania� wybranej dzielnicy jest przypomi-
nanie jej historii. Historia, wygl¹d miejsca i jego
mieszkañcy, wszystko to mo¿e stawaæ siê
inspiracj¹ dla sztuki. Dzielnica ma szansê staæ
siê tematem poematów i obrazów albo miejscem
akcji powie�ci.

Dom, inspiracja, odkrycie � tym mo¿e
staæ siê dzielnica dla artystów, którzy w istocie
u¿ywaj¹ jej, aby pomna¿aæ swój kapita³
kulturowy w toku gry w polu artystycznym.
Trzeba tu zaznaczyæ wyra�nie, ¿e arty�ci
potrzebuj¹ dzielnicy artystycznej, by staæ siê
bohem¹, stworzyæ swój mit i budowaæ swoje
powodzenie. W przypadku wielu dzielnic artys-
tycznych mo¿na obserwowaæ, jak kapita³
symboliczny (pozytywna legenda) przek³ada siê
ostatecznie na kapita³ ekonomiczny: kiedy
dzielnica staje siê modna, ruchliwa, podnosz¹
siê ceny nieruchomo�ci. Tu zaczyna siê proces
spieniê¿ania legendy. Tury�ci i popularne lokale
sprawiaj¹, ¿e odwiedzanie dzielnicy traci
posmak uczestniczenia w czym� tajemnym.
I �prawdziwa bohema� musi przenie�æ siê dalej,
w poszukiwaniu bardziej nieznanych miejsc.
Zostawia za sob¹ w pe³ni zrewitalizowan¹
dzielnicê.

Praga jako dzikie miejsce

�Dziki� wizerunek Pragi 1  sprawi³, ¿e ta
�wyklêta� warszawska dzielnica sta³a siê ideal-
nym gruntem dla mitu dzielnicy artystycznej.

Istnieje silny stereotyp Pragi jako miejsca
niebezpiecznego, peryferyjnego, zakazanego.
Wie to ka¿dy mieszkaniec Warszawy,
potwierdza to analiza artyku³ów prasowych
i wypowiedzi mieszkañców Pragi, z którymi
rozmawia³am. Jako przyk³ad podam zamiesz-
czony w �Newsweeku� artyku³ Violetty
Ozminkowski, która tak komentuje renowacjê
ulicy Z¹bkowskiej:

Trójk¹t wyznaczany przez trzy praskie ulice:
Brzeska, Z¹bkowska i Targowa dot¹d
nazywany jest trójk¹tem bermudzkim, bo
w ciemnych podwórkach przedwojennych
kamienic ludzie i rzeczy potrafi¹ znikn¹æ bez
�ladu. Warszawska Praga Pó³noc to z³a
dzielnica, kraina z³odziei i potomków ¿ulii,
od �witu s¹cz¹cych wino w bramach.
A mimo to Z¹bkowskiej nie pozna³by dzi�
nikt, kto bywa³ tu przed kilku laty. Ulica, dla
wiêkszo�ci warszawiaków ci¹gle jeszcze
symbol �zakazanego miasta�, od kilku
miesiêcy pokazuje inna twarz: odrestauro-
wane XIX-wieczne fasady kamienic,
stylowe latarnie, stuletni bruk z kostek
ró¿owego granitu. Z ruin wrasta nowa
dzielnica2 .

Wyra¿enia �trójk¹t bermudzki�, �kraina
z³odziei�, �zakazane miasto� sugeruj¹, ¿e Praga
to miejsce odleg³e, obce, a przede wszystkim
oddzielne, z granicami wewn¹trz, których
obowi¹zuj¹ normy inne ni¿ w reszcie miasta.
Jakby �miasto bezprawia� wewn¹trz Warszawy.
Mamy te¿ wra¿enie, ¿e s³yszymy historiê
opowiadan¹ ju¿ wiele razy, obiegow¹ opiniê.
Autorka przedstawia z³¹ s³awê Pragi jako co�
oczywistego, wiedzê powszechn¹, fakt
uznawany przez ogó³ mieszkañców miasta
(fragment �dla wiêkszo�ci warszawiaków [...]
symbol zakazanego miasta�, wzmianka o nazwie
�trójk¹t bermudzki� jako o nazwie zwyczajowej).

Wiele artyku³ów prasowych mniej lub
bardziej wprost przekazuje taki obraz Pragi jako
legendarnej dzielnicy niebezpiecznej, wyklêtej.
Obraz ten wzbogacony jest o wzmianki o istnie-
niu specyficznego klimatu, który Praga zawdziê-

1 U¿ywam nazwy Praga w odniesieniu do terenu administracyjnego Pragi Pó³noc (Nowa Praga, Stara Praga,
Szmulowizna), choæ czêsto mo¿na siê spotkaæ z nazywaniem Prag¹ ca³ej prawej strony W is³y.
2 (Ozminkowski Violetta, 2002).
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cza swojej historyczno�ci (wiele budynków
przetrwa³o wojnê). �Praga stanowi ¿yw¹,
rdzenn¹ cz¹stkê miasta. [...] �lady historii widaæ
tu na ka¿dym kroku. Dziewiêtnastowieczne
studzienki kanalizacyjne, kafelki z czasów Belle
Epoque i mury podziurawione kulami podczas
wojny�3 .

Autorzy artyku³ów wspominaj¹ te¿ takie
tytu³y jak Boso, ale w ostrogach Stanis³awa
Grzesiuka, Z³y Leopolda Tyrmanda oraz
felietony Stanis³awa �Wiecha� Wiecheckiego
jako �ród³a legendy o rdzennej ludno�ci Pragi.
Mia³y by to byæ �Ch³opy równe jak rzadko,
niecykoryjne i z salonowem kodeksem karnem
oblatane�4 .

Sami mieszkañcy Pragi, z którymi robi³am
wywiady, byli zgodni co do tego, ¿e Praga jest
dzielnic¹ w jaki� sposób zdegradowan¹. ¯yj¹ tu
biedniejsi ludzie ni¿ w innych dzielnicach. Du¿o
jest bezrobotnych i rodzin z problemem
alkoholowym. Budynki s¹ zaniedbane, warunki
¿ycia czêsto trudne. Wiêkszo�æ rozmówców
zdawa³a sobie sprawê z tego, ¿e Praga jest
postrzegana jako z³a dzielnica, ale te¿ niektórzy
wykazywali siê pewn¹ lojalno�ci¹, zapewniaj¹c,
¿e to tylko etykietka, która przylgnê³a do okolicy:
�Ale bo to jest os³awienie. To nie jest prawda
wcale.� (w. 1, s. 3). Charakterystyczna
wypowied� �miejscowego� zapewniaj¹cego, ¿e
Praga jest po prostu zwyk³¹ dzielnic¹: �Praga siê
nie ró¿ni z innymi dzielnicami. S¹ jeszcze
gorsze� (w. 1, s. 9).

Nieodmiennie powraca³ w wywiadach
temat bezpieczeñstwa. Tu jako badaczka
poczu³am siê z pocz¹tku zdezorientowana:
ka¿dy mówi³ co innego. Opinie na temat
bezpieczeñstwa by³y skrajnie ró¿ne, jedni
zapewniali, ¿e Praga jest dzielnic¹ niezwykle
bezpieczn¹, inni przeciwnie, zgadzali siê
z pani¹, która powiedzia³a: �[...] �rodkowa, ten
tak zwany trójk¹t bermudzki, gdzie jak kto� chce
sobie skróciæ ¿ycie, to nie musi siê du¿o wysilaæ.
Niech pójdzie wieczorem na spacer� (w. 6, s. 2).
Opinie z obydwu stron s¹ z regu³y ilustrowane
opowie�ciami z w³asnego ¿ycia lub ¿ycia
znajomych, przyk³adami napadów, kradzie¿y

i innych przestêpstw lub odwrotnie: spokojnych
letnich wieczorów, w czasie których mi³o wybraæ
siê na spacer po praskich ulicach.

Podsumowuj¹c, istnieje pewien wyrazisty
obraz Pragi postrzeganej jako dzielnica niebez-
pieczna, zaniedbana, dzika. Jej dodatkowe
cechy to historyczno�æ, dawno�æ (choæ zanied-
bana, wymagaj¹ca �wydobycia�) i istnienie
�rdzennych� Pra¿an z prask¹ gwar¹.

Artystyczna kolonizacja

Prasa w wiêkszo�ci akceptuje czarny
stereotyp Pragi. �Kiedy� twórcy wychodzili na
ulicê by obra¿aæ mieszczan. Teraz chc¹ brataæ
siê z ludem.�5  � g³osi podtytu³ artyku³u
prasowego zawiadamiaj¹cego o instalacji video
w sklepie spo¿ywczym (czê�æ festiwalu). Te dwa
wersy mówi¹ nam bardzo wiele: ich autor za³o¿y³
istnienie jednolitej grupy miejscowych Pra¿an
(jakby tubylczego ludu) i jednolitej grupy
romantycznych artystów/cyganów, by zderzyæ
ich ze sob¹ w opowie�ci o �Pradze artystycznej�,
miejscu niezwyk³ych spotkañ. Nawi¹zanie do
�obra¿ania mieszczan� unaocznia nam,
¿e dziennikarze w swoich artyku³ach wprost
uto¿samiaj¹ nowych praskich osadników
z parysk¹/nowojorsk¹ bohem¹, której mit
ukszta³towa³ siê w dziewiêtnastym wieku.

Wystarczy taka krótka wypowied� celnie
odwo³uj¹ca siê do naszych stereotypów, a ju¿
przed naszymi oczami staje bajroniczny artysta
w d³ugim p³aszczu, nie�miertelne wcielenie
Baudelaire�a, który, mêczony spleenem,
przesiaduje w zadymionych kawiarniach i czeka
na natchnienie. Naprzeciwko niego warszawski
cwaniak w czapce cyklistówce, niebezpieczny,
�charakterny�, ale budz¹cy sympatiê ze wzglêdu
na swój cebulasty wdziêk i kozackie podej�cie
do ¿ycia. Powstaje dynamiczny obraz
konfrontacji �rodowisk: wyrafinowanej cyganerii
z proletariackim �ludem�, z którym ci pierwsi
przybyli siê �brataæ�.

Te stereotypy, zarówno na temat Pragi,
praskich �autochtonów� (których spotka³am
najwy¿ej trzech), jak i �bohemicznych artystów�

3 (JOT, 2006).
4 (JOT, 2006).
5 (Jarecka Dorota, 2003).
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to obrazy mityczne. Nie chcê przez to
powiedzieæ, ¿e s¹ nieprawd¹. S¹ prawdziwe na
tyle, na ile pojawiaj¹ siê w wypowiedziach
rozmówców, wp³ywaj¹ na wyobra�niê, decyduj¹
o tym, jak kto Pragê rozumie i odbiera. Ale
rozmowy z cz³onkami praskiej �bohemy� czêsto
demaskowa³y te obrazy, ukazywa³y realia ich
dzia³alno�ci i ods³ania³y inne, niemityczne
aspekty ich obecno�ci na Pradze.

Kim w ogóle byli �arty�ci�, z którymi
rozmawia³am, czym siê zajmowali? Bohaterami
moich wywiadów by³y osoby ze �rodowiska
artystycznego, które wynajmuj¹ na Pradze
lokale zaadaptowane na pracownie, galerie,
profesjonalne studia fotograficzne, knajpy, teatry
(poni¿ej bêdê ich wszystkich zbiorowo nazywa³a
po prostu �artystami�). Niewielu z nich mieszka
na badanym przeze mnie terenie, wiêkszo�æ
tylko tam pracuje. Proces zape³niania kolejnych
lokali dzia³alno�ci¹ artystyczn¹ rozpocz¹³ siê
oko³o 1994 roku (czyli dwana�cie lat temu).
W tym okresie wprowadzili siê na Pragê Roman
Wo�niak, Zelda Klimkowska, Piotr Antonów; od
1997 Pawe³ Althamer, Katarzyna Górna,
Katarzyna Kozyra i inni. Niew¹tpliwie, to jedne
z najwiêkszych nazwisk polskiej sztuki
wspó³czesnej.

Pionierzy powoli �ci¹gali nastêpnych
osadników. Roman wyró¿nia trzy etapy
zasiedlania Pragi przez artystów. Pierwszy,
opisany wy¿ej, siêga do dwunastu lat wstecz
i by³ to �dosyæ jednorodny set towarzyski.
W zasadzie jedna pracownia � Kowalskiego
z rze�by. Podobna generacyjnie. Po czym to
posz³o kolejnymi setami.� (w. 9, s. 4) Wtedy
lokale w bardzo ciê¿kim stanie brali �straceñcy�,
którzy remontowali je i adaptowali na pracownie.

I ten upust czynszowy [na niektóre lokale
miasto oferuje piêædziesiêcioprocentowy
upust czynszowy absolwentom ASP] to jest
tak lekko w cudzys³owie, bo tak na prawdê,
to s¹ lokale, które mniej wiêcej od piêciu lat
s³abo chodz¹ [...]. Dwa, ¿e one s¹ na ogó³
w bardzo z³ym stanie technicznym, na
przyk³ad s¹ z³e warunki termiczne. I w tym
znaczeniu ta ich oferta upustu na kulturê to
jest taki akt rozpaczy i podpuchy. [...] Czyli
to jest taki pozorny gest w stronê kultury, ale
zaowocowa³ tym, ¿e w³a�nie straceñcy
chêtnie wchodzili. (w. 9, s. 4)

Drugi typ �emigracji praskiej� nast¹pi³
oko³o sze�ciu lat temu (a wiêc oko³o 1999 roku)
i w mniejszym stopniu dotyczy³ samodzielnych
artystów, przyniós³ za to studia fotograficzne,
agencje reklamowe. �To ju¿ by³ taki drugi rzut
snobuj¹cy ju¿ bardziej.� (w. 9, s. 4) �Trzeci rzut�,
który nast¹pi³ oko³o 2003 roku, oznacza³ �dalsze
osprzêtowanie dzielnicy w dobra towarzyskie,
czyli knajpki Krawiec, Pingwin� (w. 9, s. 4).

Warto zwróciæ uwagê na figurê
�straceñców�, samotnych bohaterów, którzy
z trudem przystosowuj¹ lokale na potrzeby
uprawiania sztuki. Jest to figura w jaki� sposób
zgodna z mitem bohemy. �Straceñcy� robi¹ co�,
na co nikt inny by siê odwa¿y³ i w czym nikt inny
nie widzia³by sensu. Podejmuj¹ walkê z trudnymi
realiami, aby zbudowaæ co� ca³kiem nowego.
�Najsilniejsze, odwa¿ne jednostki udaj¹ siê
w du¿¹ przygodê. [...] Zatem w�ród tak dyna-
micznych jednostek znajduje siê ciut wiêkszy
procent ciekawych artystów. � (w. 9, s. 16)

Motyw heroicznego remontu pojawia siê
w prawie ka¿dej historii za³o¿enia pracowni,
galerii, knajpy artystycznej. Dlaczego arty�ci
wk³adaj¹ tyle trudu w oswojenie praskich
przestrzeni? Dlaczego wybieraj¹ sobie za
siedzibê z³¹ dzielnicê? Zwyczaj ka¿e wybraæ
takie miejsce zamieszkania, które odpowiada
pozycji spo³ecznej lokatora. Okolica, w której siê
mieszka i wygl¹d mieszkania �wiadcz¹ o sta-
tusie spo³ecznym w³a�ciciela, s¹ jego
po�wiadczeniem. Zamieszkanie w z³ej dzielnicy
zdaje siê decyzj¹ nieracjonaln¹, z³¹ z punktu
widzenia budowania swojego presti¿u.

Zelda Klimkowska i Roman Wo�niak
opowiadaj¹ o tym, jak szokuj¹ca dla znajomych
Zeldy by³a ich decyzja o zamieszkaniu na
Pradze:

Z: Jak poznali�my siê z Romanem, to ja
wcze�niej siê obraca³am w takim krêgu
filmowo-artystycznym, bardziej aktorzy te¿,
muzycy mo¿e. I ró¿ne salony poetyckie
i inne te rzeczy.                       .
R: Aa, to ³adne, to ³adne, co powiesz.      .
Z: I jak ja siê pozna³am z Romanem i my�my
postanowili, ¿e bêdziemy razem, to oni
kiedy� przyjechali tu do nas na Pragê,
znaczy przypadkowo, odwozili mnie
i powiedzieli: Bo¿e, co ty robisz, to jest taka
degradacja spo³eczna!               .



Przestrzeñ warszawskiej Pragi. G³os artystów                                Mishellanea w Internecie nr 2 (6) / 2007

R: [...] ¿e przywozimy ciê do tej ohydnej
kamienicy na tej obrzydliwej dzielnicy.
[...] .
R: A dzisiaj sikaj¹ po nogach, ¿eby kupiæ na
Pradze mieszkania. (w. 9, s. 37)

Oto dlaczego arty�ci mog¹ siê wpro-
wadziæ do dzielnicy, która nie odpowiada ich
presti¿owi: staæ ich na to. Ilo�æ i rodzaj ich
kapita³u kulturowego sprawia, ¿e mog¹ przelaæ
go na dzielnicê, podzieliæ siê nim i byæ jednym
z g³ównych czynników, które sprawi¹, ¿e dziel-
nica stanie siê modna i wzro�nie jej warto�æ
rynkowa. Tym szczególnym kapita³em artystów
jest zdolno�æ nadawania znaczeñ. To, co jest
cenione przez artystów, staje siê po¿¹dane
i przez inne grupy.

Z czasem praskie osadnictwo rozwija³o
siê, za pierwszymi artystami pod¹¿ali nastêpni.
Dzi� tylko na ulicach In¿ynierskiej i 11 Listopada
mie�ci siê kilkadziesi¹t pracowni, kilka galerii,
studia fotograficzne, knajpy, dwa offowe teatry.
Najwiêksze skupisko zjawisk artystycznych to
kamienice na ulicy In¿ynierskiej 3. Podwórko to
bywa³o okre�lane w wywiadach jako �ma³e
miasteczko�, �ma³a spo³eczno�æ�. Lokatorzy
In¿ynierskiej 3 stworzyli wspóln¹ stronê
internetow¹. Drugim wa¿nym punktem jest
podwórko na ulicy 11 Listopada 22, gdzie mie�ci
siê Teatr Academia, knajpa Sk³ad Butelek, klub
Saturator i kilka pracowni malarskich.

Wyrazem woli tej wspólnoty, twórczym
ukonstytuowaniem siê jest festiwal �S¹siedzi dla
S¹siadów� organizowany od 2002 roku. Jego
czê�ci¹ jest �dzieñ otwartych pracowni�,
w czasie którego wszyscy arty�ci bior¹cy udzia³
w festiwalu umo¿liwiaj¹ zwiedzaj¹cym obejrze-
nie swojej pracowni, zapoznanie siê z pracami.
Ten punkt programu przyci¹gn¹³ kiedy� znaczn¹
ilo�æ okolicznych mieszkañców, którzy �na
pierwsze otwarte pracownie przychodzili
punktualnie jak do ko�cio³a i ubrani od�wiêtnie�
(w. 9, s. 9). Festiwal co roku zawiera element
ulicznych akcji artystycznych, zapraszani s¹
go�cie z zagranicy, ca³a impreza koñczy siê
koncertem na dziedziñcu In¿ynierskiej 3 (piwo
sprzedaje zaprzyja�niony mieszkaniec Pragi
znany jako Pan Rysio). Festiwal jest jedno-
cze�nie wa¿nym wydarzeniem kulturalnym
i rodzajem rozmowy miêdzy s¹siadami-artystami
i s¹siadami-mieszkañcami.

Moi rozmówcy zdecydowanie krytykowali
wizerunek Pragi tworzony przez prasê, okre�lali
go jako stereotypowy. Odrzucaj¹ czarny stereo-
typ Pragi � �miertelnie niebezpiecznej dzielnicy.
Opowiadaj¹c o swojej pracy rozwiewaj¹ jedno-
znaczne skojarzenia z romantyczn¹ bohem¹.
Podkre�laj¹ zalety praskich lokali, wspominaj¹
o piêædziesiêcioprocentowym upu�cie dla
absolwentów ASP. Ró¿nie reaguj¹ na okre�lenie
Pragi jako dzielnicy artystycznej. Niektórzy, jak
projektantka mody Patrycja Morka, twierdz¹,
¿e nazywanie Pragi �dzielnic¹ artystyczn¹� jest
przesadne, naci¹gane. Zna na swoim podwórku
wiele osób zwi¹zanych ze sztuk¹, ale Praga na
pewno nie jest jeszcze miejscem identyfiko-
wanym przez Warszawiaków jako zwi¹zane
z kultur¹. Przeciwnie, nadal budzi niechêæ.
Porównania do Soho podsumowuj¹: mo¿e
mo¿na tu obserwowaæ podobne tendencje, ale
warunki, skala, dynamika zjawisk jest zupe³nie
inna. Licz¹ na zmiany na lepsze, ale ich zdaniem
postêpuj¹ one powoli. Roman Wo�niak doda³,
¿e kiedy ju¿ Praga bêdzie przyci¹gaæ ludzi
i inwestycje, arty�ci zaczn¹ kolonizowaæ
Ursynów lub Tarchomin.

Znamienne, ¿e pytanie o zalety Pragi
prowokuje wypowiedzi o jej �klimacie�. Niektórzy,
jak Roman Wo�niak, zaprzeczaj¹ jego istnieniu,
inni szeroko o nim opowiadaj¹. Bez wzglêdu na
ten podzia³ obie grupy u¿ywaj¹ tego pojêcia
w rozmowie, powo³uj¹ siê na jego dzia³anie,
umiej¹ wyja�niæ w czym tkwi jego istota. Czym
jest �praski klimat�?

�Klimat� to trudno definiowalna mieszan-
ka cech, która czyni miejsce niepowtarzalnym.
Jego sk³adniki to po pierwsze historyczno�æ
Pragi, jej dawno�æ. Dzielnica, o której mowa, nie
zosta³a zburzona w czasie wojny i dlatego bywa
chwalona jako pozosta³o�æ prawdziwej
przedwojennej tkanki miejskiej.

To jest trochê nieopisane, na czym to
polega. Ale mi siê wydaje, ¿e tu zachowa³a
siê taka najbardziej pozytywna czê�æ, taka
przedwojennej Warszawy. Poniewa¿
architektura zosta³a stara, budynki. I chyba
to tworzy ten klimat, ¿e jednak Warszawa
nie jest tylko taka nowoczesna, nie jest tylko
takim centrum, rozproszonym, takim
nijakim, tylko ma tak¹ swoj¹ historiê.
W³a�nie na Pradze to widaæ, ¿e ona ma tak¹
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swoj¹ historiê. ¯e te budynki s¹ wysokie,
¿e maja stare czerwone ceg³y. ¯e s¹ takie
przedwojenne zachowane klimaty. Nas
to urzek³o tutaj i do siebie przekona³o.
(w. 17, s. 19) [...] te budynki rzeczywi�cie s¹
autentyczne.

Atutem Pragi jest wiêc przede wszystkim
jej architektura, która przetrwa³a wojnê
i przechowa³a pewne przedwojenne warto�ci.
Nawet zaniedbanie praskich ulic, ich niepo-
rz¹dny wygl¹d staje siê zalet¹, jest �wiadectwem
ich historyczno�ci. Okazuje siê, ¿e nieotynko-
wany budynek mo¿e byæ piêkny: �Dla mnie ten
praski klimat jest w³a�nie tym, co pozosta³o,
takim, t¹ czerwon¹ ceg³¹, tym takim, wiesz,
piêknym brudem, takim fajnym nieporz¹dkiem.�
(w. 18, s. 34) � mówi Remwid B³aszczak.
Okre�lenia, �piêkny brud� i �fajny nieporz¹dek�
daj¹ �wiadectwo specyficznej odwróconej
estetyce, w której to, co brzydkie, jest piêkne.
Nie ka¿dy potrafi siê na tym piêknie poznaæ.
Co do nieporz¹dku, Micha³ P³oski wyrazi³ opiniê,
¿e �wszelkie takie uporz¹dkowanie tego zabije
to moim zdaniem. Tak¿e oby jak najd³u¿ej nikt
tego nie porz¹dkowa³.� (w. 15, s. 17). Nieporz¹-
dek jest tu znakiem tego, co ¿ywe, interesuj¹ce,
indywidualne. Porz¹dek to sztuczno�æ,
automatyczno�æ, unifikacja. Mamy wiêc obraz
�³adu, który niszczy, chaosu, który tworzy�.

Niektórzy odnajduj¹ tu klimat ma³ego
miasta: wolniejszy rytm ¿ycia, bezpo�rednie
relacje z lud�mi, s¹siedztwo. (w. 15, s. 2).
Drugim sk³adnikiem klimatu maj¹ byæ miesz-
kañcy, okre�lani jako specyficzni, szczerzy,
ró¿norodni. �Bo to s¹ prawdziwe rzeczy. Tu nie
ma tak, ¿e tu jest co� podrasowywane.� (w. 22,
s. 5). �Ale oni s¹ bardzo prawdziwi, wiesz, oni
niczego nie udaj¹ i s¹ tacy naprawdê bardzo
¿yczliwi, gdzie� tam mo¿e zagubili siê [...] w te
swoje drogi, ale s¹ bardzo tacy prawdziwi�
(w. 17, s. 20).

Docieramy do pytania o wspó³¿ycie
artystów z mieszkañcami Pragi. �[...] to jest po
pierwsze strasznie trudne, a na pewno nie
sentymentalne� (w. 9, s. 23) mówi Roman Wo�-
niak. Wywiady zawieraj¹ opisy najró¿niejszych
interakcji miêdzy dwoma �rodo-wiskami. I znów,
jako badaczka napotka³am wielk¹ ró¿norodno�æ
opowie�ci i wizji, których nie sposób zamkn¹æ
w jednolitym opisie. Trzeba oddaæ g³os rozmów-

com, daæ miejsce wielu g³osom tak, ¿eby
widoczne sta³o siê pe³ne spektrum ich nasta-
wieñ: od najbardziej �interakcyjnych� i otwartych
do prawie zupe³nie �izolacjonistycznych�,
zamkniêtych.

Je�li chodzi o ró¿ne strategie, jakie
przyjmuj¹ arty�ci w ustalaniu swoich stosunków
z dzielnic¹, jednym z biegunów jest postawa
Paw³a Althamera. Jego zdaniem nie sposób nie
reagowaæ na wyzwania, które okolica stawia
przed artyst¹. Przede wszystkim ludzie, którzy
sami zaczepiaj¹, sami prowokuj¹ kontakt,
stwarzaj¹ okazjê do artystycznego dzia³ania.
Althamer nie ujmuje tej konieczno�ci kontaktu
w kategoriach moralnych. Wynika to raczej
z jego wizji sztuki i artysty. Wed³ug niego sztuka
ma s³u¿yæ do tego, ¿eby odpowiedzieæ na realne
konflikty, problemy. Ma byæ narzêdziem, które
pozwoli ujawniæ ró¿nice, pokazaæ je i pozwoliæ
im siê dziaæ w bezpiecznych warunkach,
w jakich� ramach. Na tym opiera siê miêdzy
innymi pomys³ na projekt skierowany do praskiej
m³odzie¿y. Althamer, z pomoc¹ swojego brata,
chce zorganizowaæ turniej walki kendo, w czasie
którego ch³opcy z Pragi bêd¹ mogli siê zmierzyæ
z przedstawicielami policji na zasadach równej,
sportowej walki. Ka¿da z dru¿yn mia³aby przed-
tem przej�æ miesiêczne szkolenie kendo. Policja
na razie siê nie zgodzi³a.

Postêpowanie artystów, którzy deklaruj¹
gotowo�æ na poszukiwania, a zamykaj¹ siê na
mocne bod�ce pochodz¹ce z bliskiego im
miejsca pracy (Pragi) artysta nazywa �nieporozu-
mieniem�. �I bardzo czêsto mam wra¿enie,
¿e dochodzi do takich nieporozumieñ. ̄ e robimy
imprezê na Pradze, która siê niczym nie ró¿ni od
innych imprez, tylko jest jednorazowym takim
psszuu! Fajerwerkiem i to wiesz, po wszystkim
sp³ywa i nic z tego nie dzia³a. A jak siê kto�
naprawdê chce zaanga¿owaæ i podzia³aæ,
to nagle siê okazuje, ¿e to ma³o kogo interesuje,
bo to ma³o spektakularne jest. Albo zbyt ryzy-
kowne.� (w. 22, s. 24) Althamer jest inicjatorem
wielu akcji artystycznych z udzia³em lokalnych
spo³eczno�ci, równie¿ na In¿ynierskiej.

Postaw¹ przeciwn¹ do pe³nego otwarcia
siê i twórczego skonfrontowania z wyzwaniami,
jakie przynosi dzielnica, jest postawa w pe³ni
izolacjonistyczna. Grupa Galeria Szu Szu nie
tylko podkre�la, ¿e �praski klimat ich nie krêci�
i ¿e nie w³¹czaj¹ siê w ¿ycie towarzyskie
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podwórka In¿ynierskiej. W ich relacji Praga to
�rodowisko ca³kowicie obce, niedostêpne,
nieprzyjazne, nawet wrogie. Kiedy przyje¿d¿aj¹
na Pragê, kieruj¹ siê prosto do pracowni, nie
spaceruj¹, nie klucz¹. S³owem, dzielnica jawi siê
nam jako pustynia, na której Szu Szu ma swoj¹
oazê, jedyne przyjazne miejsce � wnêtrze swojej
pracowni.

Pomiêdzy tymi dwiema skrajnymi posta-
wami ca³kowitej obojêtno�ci i ca³kowitego
zaanga¿owania napotka³am ca³y wachlarz
nastawieñ po�rednich. Wra¿enia artystów
pracuj¹cych na Pradze s¹ bardzo ró¿ne,
a kontakty z mieszkañcami Pragi obejmuj¹
zarówno do�wiadczenia przykre, jak napady
i kradzie¿e, jak i takie, które wspomina siê
z rado�ci¹: od ciekawej rozmowy po nawi¹zanie
d³ugotrwa³ej przyja�ni.

Je�li chodzi o bezpieczeñstwo, to w roz-
mowie arty�ci odrzucaj¹ stereotyp Pragi jako
dzielnicy o bardzo wysokiej przestêpczo�ci,
ale jednocze�nie dostarczaj¹ opisów kradzie¿y
(w³amano siê do wielu pracowni), nawet kilku
pobiæ. Niektórych kradzie¿e przesta³y zaskaki-
waæ, traktowane s¹ jako forma kontaktu. Pani
Zelda Klimkowska mówi, ¿e kiedy sama sta³ siê
ofiar¹ kradzie¿y, nie mia³a du¿ego ¿alu do
sprawców, pamiêtaj¹c o tym, ¿e s¹ to ludzie
bardzo ubodzy. Pawe³ Althamer, kiedy wspó³pra-
cuj¹ce z nim dzieci niepostrze¿enie wynios³y
z pracowni ta�mê filmow¹, któr¹ pó�niej zwró-
ci³y, potraktowa³ to jako kradzie¿ ¿artobliw¹,
zaczepkê.

Niezwykle ciekawe historie opowiada³y
panie Agnieszka Kieliszczyk i Agnieszka
Sandomierz. Obie malarki pochodz¹ z Pragi
i maj¹ tam pracownie, a wiêc ³¹cz¹ perspektywê
osoby �miejscowej� z perspektyw¹ artystki. Nie
czuj¹, ¿eby ich sytuacja materialna albo fakt
bycia artystk¹ jako� szczególnie je zobowi¹zy-
wa³ wobec Pra¿an (opisuj¹ nastawienie niektó-
rych mieszkañców Pragi jako roszczeniowe),
same s¹ Pra¿ankami. Agnieszka Sandomierz,
która przed przeprowadzk¹ na ulicê
11 Listopada mia³a pracowniê na ulicy Z¹bkow-
skiej, tak opowiada o napadzie rabunkowym,
który zdarzy³ jej siê pewnego wieczoru po
wyj�ciu z pracowni:

S: S³uchaj, jak mnie napadli, chcieli
t¹ torebkê wyrwaæ, to ja posz³am na skargê

do takiego bossa podwórkowego i mówiê,
s³uchaj, co siê dzieje, mnie napadli, zaraz
jak wysz³am z pracowni. �Aa, to nasze
ch³opaki.� Ja mówiê, no to we�, no to mnie
napadacie? Przecie¿ tutaj wiesz,
rozmawiam z nimi, znam ich. No tak, ale
s³uchaj, musisz to zrozumieæ, nie dosta³a�
po gêbie. Jakby ciê nie poznali, jakby� nie
by³a st¹d, to by ciê skopali, zabrali ci t¹
torebkê. Atak to ciê tylko poci¹gnêli po
ziemi. .
A: Ale zabrali ci w koñcu tê torebkê?       .
S: Nie, no, w³a�nie nie i on sugerowa³,
¿e mnie poznali i mnie zostawili, bo tak to
by mi zabrali si³¹ tê torebkê. �Zrozum nas,
¿e my musimy z czego� ¿yæ.� Mówiê, no,
dobra, sorry, to w takim razie mam wam
oddaæ wszystko co mam, bo wy musicie
¿yæ? To jest takie my�lenie.

Niektórzy arty�ci podejmuj¹ dzia³ania
granicz¹ce z prac¹ pedagoga, edukuj¹ce
i resocjalizuj¹ce. Pani Zelda prowadzi³a
w Teatrze Academia zajêcia plastyczne dla
dzieci. Pawe³ Althamer by³ jednym z inicjatorów
programu �Klasa Einsteina�, w czasie którego
dzieci z Pragi uczy³y siê elementów chemii
i fizyki, robi³y eksperymenty. Na zakoñczenie
odby³o siê przedstawienie dla rodziców, dzieci
pojecha³y te¿ z Althamerem do Berlina, jako
bohaterowie jego wystawy. Warto podkre�liæ,
¿e ch³opcy zaprzyja�nili siê na sta³e z panem
Paw³em i jego przyjació³k¹ Mate¹, przychodz¹
czasem na obiad, pomagaj¹ przy wnoszeniu
rzeczy do pracowni. Ograniczony dostêp do
kultury, jaki maj¹ dzieci z biednych praskich
rodzin, Althamer pojmuje zarówno jako skutek
ich materialnego niedostatku, jak i kwestiê
mentalno�ci ich �rodowiska. A mentalno�æ,
dowodzi, mo¿na zmieniaæ. Jego próby zainte-
resowania praskiej m³odzie¿y maj¹ na celu
zaszczepienie pasji. Pasja mo¿e sprawiæ,
¿e m³ody cz³owiek uwierzy w siebie, zajmie siê
czym� warto�ciowym (�zakorzeni siê�) i t¹ drog¹
znajdzie sposób wydostania siê z biedy.

W niezwyk³e interakcje z mieszkañcami
Pragi wchodzi fotografka Zelda Klimkowska,
autorka serii fotografii portretuj¹cych Pra¿an we
wnêtrzach ich mieszkañ, a tak¿e serii na temat
Pra¿an-kolekcjonerów. Zdobycie zaufania mo-
deli zajmuje jej du¿o czasu. Powstaj¹ unikalne
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zdjêcia, wystawiane, z tego co wiem, wy³¹cznie
w teatrze Academia oraz na zagranicznych
wystawach.

Jednym z modeli sta³ siê wspomniany ju¿
pan Rysio. Ciesz¹cy siê szacunkiem okolicz-
nych mieszkañców restaurator da³ siê poznaæ od
zaskakuj¹cej strony. Sesja zdjêciowa odby³a siê
w jego mieszkaniu. Na zdjêciu widzimy u�miech-
niêtego grubego cz³owieka w majtkach,
le¿¹cego na bia³ym ³o¿u z lustrem wbudowanym
w wezg³owie, w otoczeniu pluszowych masko-
tek; �wiat³o w tle zielone i ró¿owe. Trudno
uwierzyæ, ¿e nie jest to sytuacja stworzona na
potrzeby ekskluzywnego czasopisma foto-
graficznego. Scena zdaje siê fantastyczna,
a jednak nie jest dzie³em wyobra�ni. Ten cz³o-
wiek, jego dom i to, co zdaje nam siê w nim
dziwaczne, wszystko to istnia³o, niedostrze¿one,
ujawnione dopiero przez fotografkê, która
zaprzyja�ni³a siê z panem Rysiem i namówi³a go
na �zabawê w fotografiê�. To, co powsta³o, jest
niezwyk³e, a zadziwia tym silniej, ¿e jest
zakorzenione w rzeczywisto�ci.

G³osy artystów z³o¿y³y siê na barwny,
zró¿nicowany obraz. Zapytani o stosunki
z mieszkañcami Pragi arty�ci wymieniaj¹ plusy
i minusy, opowiadaj¹ o zetkniêciach zwyk³ych
i ca³kiem niespodziewanych, prezentuj¹ ró¿ne
pogl¹dy na rolê i zadania festiwalu �S¹siedzi dla
S¹siadów�.

Opowie�æ trwa, a tymczasem zjawisk
artystycznych na Pradze przybywa. Aby
wymieniæ tylko kilka: na Lubelskiej powsta³
ca³kiem nowy o�rodek pracowni, Fabryka
Wódek �Koneser� na Z¹bkowskiej sta³a siê
siedzib¹ offowego teatru �Wytwórnia�. Wszystko
wskazuje na to, ¿e nadal bêdziemy obserwowaæ
jak Praga staje siê obiektem nowych dzia³añ
i narracji artystycznych.

S¹siedzi dla S¹siadów

Nie sposób opowiadaæ o artystycznej
Pradze i nie opisaæ choæby w skrócie festiwalu,
który daje wszystkim warszawiakom szansê na
poznanie jej nowego, interesuj¹cego oblicza.
Pocz¹tki festiwalu �S¹siedzi dla S¹siadów�
siêgaj¹ 2002 roku. Roman Wo�niak i Ryszard
Latecki (muzyk) wygrali wtedy przetarg na
dotacjê od Fundacji Forda na imprezê, która
pokaza³aby ¿ydowski genotyp Pragi. Roma

podkre�la, ¿e za ma³e pieni¹dze zbudowali do�æ
du¿¹, istotn¹ imprezê. Fina³em festiwalu by³a
wieczorna impreza na podwórku In¿ynierskiej 3,
z koncertem zespo³u klezmerskiego. �Cukrow
zrobi³ przepiêkne projekcje na murach z ksi¹g
kabalistycznych, z robaczków pisma ¿ydow-
skiego, czyli zrobi³ tak¹ jakby mega-instalacjê.�
(w. 9, s. 9)

Druga edycja festiwalu anga¿owa³a
w znacznie wiêkszym stopniu lokalnych
artystów. Nowo�ci¹ by³y dni otwartych pracowni.

R: I to siê okaza³o strza³em w dziesi¹tkê, bo
to jest chyba najlepszy moment tej
konfrontacji prasko-warszawskiej, prasko-
citowej [od ang. city ], ¿e na pierwsze
otwarte pracownie Pra¿anie przychodzili
punktualnie jak do ko�cio³a i ubrani
od�wiêtnie. To by³a sobota chyba...     .
A: A du¿o ich przysz³o?                   .
R: Spory procent, ale trzeba pokonaæ tu
du¿o jakby w sobie, ¿eby w czym� takim
uczestniczyæ [...] wiêc to generalnie by³o
bardzo dobrze, tak, tak. Pierwsze � chêæ,
i dwa � jeszcze ten rodzaj od�wiêtno�ci.
Podkre�lam, ¿e oni szli jak do ko�cio³a.
(w. 9, s. 9)

Najbardziej �integracyjnym� elementem
tego festiwalu by³ koncert, który odby³ siê na
podwórzu In¿ynierskiej 3. Oprócz zaplanowa-
nych wystêpów odby³y siê te¿ zaimprowizowane
wystêpy w wykonaniu miejscowi m³odzie¿y. Pani
Wanda Masznicz opisywa³a, jak m³odzi ludzie
�piewali piosenki zespo³u Ich Troje i utwory
hiphopowe. �Proszê pana, mo¿emy jeszcze,
mo¿emy jeszcze, jeszcze tê piosenkê? � Dobra,
no to zasuwajcie, zasuwajcie.� (w. 4, s. 16).
M³odzi ludzie pomagali te¿ przy technicznych
przygotowaniach do wystêpów (noszenie,
sprz¹tanie).

Innym punktem programu by³ ekspery-
ment akcjonistów francuskich, którzy prezento-
wali swoje videoinstalacje w sklepie z artyku³ami
metalowymi i w barze mlecznym na ulicy
Stalowej. W³a�ciciele zgodzili siê udostêpniæ
wnêtrza swoich lokali (które na czas festiwalu
nie przerwa³y swojej zwyk³ej dzia³alno�ci) na
pro�bê organizatorów: �My�my ich urabiali
wcze�niej, ambasadorowali ich obecno�æ� �
mówi Roman (w. 9, s. 8). Ale francuscy arty�ci
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pope³nili b³¹d: �oni przywie�li swoj¹ sztukê, a nie
przyjechali wcze�niej, popatrzeæ jak¹ tu sztukê
pokazaæ� (w. 8, s. 9). Nie dostosowali swoich
prac do festiwalowego kontekstu, tylko zapre-
zentowali gotowe instalacje. Mo¿na powiedzieæ,
¿e by³ to bardziej wyk³ad ni¿ rozmowa. Dlatego
ich instalacje, z uci¹¿liw¹, �przemys³ow¹�
muzyk¹ (odg³osy metalowych przedmiotów) nie
zdoby³y uznania uczestników festiwalu.

Tu interesuj¹cy szczegó³. Pan Roman
opowiada³ o reakcji miejscowych mieszkañców
na francuskie videoinstalacje. Jeden z s¹siadów
sklepu ze �rubkami �pomstowa³ z piêtra wy¿ej
do pana Mariusza, [...] rzuca³ kamieniami
i krzycza³: «Mariusz, we� wy³¹cz te ha³asy!» Ale
jak przyjecha³a ekipa telewizyjna, to b³yska-
wicznie zszed³ na dó³ i powiedzia³: [zmienia ton
na niezwykle zadowolony] «To jest nasza
w³a�nie... praca tu... » (w. 9, s. 24)�. Okazuje siê
wiêc, ¿e sztuka, która ingerowa³a w swojskie
przestrzenie obc¹ ekspresj¹, irytowa³a miejs-
cowych mieszkañców, ale w sytuacji zetkniêcia
z pracownikami telewizji szybko okaza³o siê,
¿e jest �nasza� i ¿e Pra¿anie mog¹ byæ z niej
dumni.

W 2004 roku jednym z najwa¿niejszych
wydarzeñ festiwalu by³a wizyta francuskiego
teatru tañca Ex Nihilo. Warsztaty taneczne dla
polskich artystów zakoñczy³y siê wystêpem na
ulicy Ma³ej, w czasie którego tancerze na
przyk³ad uderzali cia³ami o mur, wykonywali
figury przypominaj¹ce chodzenie po �cianach
(�naprawdê hermetyczna ekspresja tañca
dziwnego� (w. 9, s. 11)). Wystêp spotka³ siê
z du¿ym zainteresowaniem, zebra³ brawa,
ale te¿ urozmaicony zosta³ ciekaw¹ reakcj¹
publiczno�ci: z jednego z okien kto� rzuci³
w stronê tancerzy dziesiêcioma jajkami. Nie sta-
³o siê to przyczyn¹ rozczarowania francuskiego
zespo³u, zdaje siê, ¿e byli na co� takiego
przygotowani.

O ile w 2003 i w 2004 roku spotkanie
artystów z s¹siadami by³o siln¹ inspiracj¹
i wa¿nym motywem festiwalu, o tyle w nastêp-
nych latach zesz³o na drugi plan. Twórcy
festiwalu postanowili podj¹æ nowe tematy.
W 2005 roku impreza mia³a podtytu³ �Berlin

Wschodni na Pradze Pó³noc�. W czterech
miejscach na In¿ynierskiej 3 wystawiano zdjêcia
m³odych niemieckich artystów, którzy na pocz¹t-
ku lat dziewiêædziesi¹tych zamieszkali na
w Berlinie Wschodnim. Prascy arty�ci uwa¿aj¹
ten o�rodek za najbardziej podobny do swojego
ze wszystkich europejskich dzielnic artystycz-
nych.

W 2006 roku tytu³ imprezy brzmia³
�Przesiadka na Wschodnim� i jej tematem by³a
�Praga � jako wschodnia rogatka Warszawy.
Wis³a � jako symboliczna granica Europy i Azji.
Etniczna, wielokulturowa mieszanka w dzielnicy
uwa¿anej za wsobn¹ i niezmiennie
«warszawsk¹»�(www.inzynierska.pl/sds2006).
Do wspó³pracy zaproszona zosta³a przedstawi-
cielka warszawskiej mniejszo�ci ¿ydowskiej,
przedstawiciel wspólnoty prawos³awnej oraz
mniejszo�æ wietnamska. Wiele nowych instytucji
i pracowni wziê³o udzia³ w tej edycji festiwalu.
Nie sposób by³o chyba odwiedziæ wszystkie
miejsca festiwalowe, rozrzucone miêdzy ulic¹
In¿yniersk¹ a Stadionem Dziesiêciolecia.

Twórcy festiwalu odwo³ali siê do stereo-
typu �dzikiej� Pragi i Wis³y jako granicy �wiatów.
Wskazali na ró¿norodno�æ etniczn¹ Pragi
i wokó³ poznawania obco�ci zorganizowali
czê�æ programu festiwalu (mo¿na by³o na
przyk³ad odwiedziæ pierwsz¹ �wi¹tyniê buddyjs-
k¹ w Warszawie, zobaczyæ wystêpy wietnam-
skich �piewaczek). Poza tym podwórko na
In¿ynierskiej 3 zmieni³o siê na czas trwania
festiwalu w wielk¹ galeriê. Wiele pracowni
wystawia³o swoje najnowsze prace, otwarte by³y
obydwie galerie (Galeria Melon i Galeria Nizio).
By³o to nie lada wydarzenie dla wielbicieli
fotografii artystycznej (mo¿na by³o obejrzeæ
fotografie Andrzeja £ojko czy Jacka Dziaczkow-
skiego).

Festiwal �S¹siedzi dla S¹siadów� rozwija
siê, co roku podejmuje inny temat, anga¿uje
coraz wiêcej ludzi. Umieszczanie festiwalu jedy-
nie w kontek�cie spotkania arty�ci-miejscowi
by³oby du¿ym uproszczeniem. Poziom
artystyczny festiwalu i bardzo szeroki zakres
zagadnieñ jakie podejmuje sprawia, ¿e staje siê
wa¿nym, ambitnym wydarzeniem kulturalnym.


