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Wojciech Gadza³a

Wizerunek miasta w Bladerunner Ridleya Scotta

Miejski labirynt
Labirynt to przestrzeñ nieprzyjazna dla
cz³owieka. Wzbudza strach i przyt³acza iloœci¹
identycznych i pustych komnat. Z drugiej strony
poszukiwanie wyjœcia z labiryntu wymaga
ogromnego wysi³ku i nie mniejszego sprytu.
Ta pomys³owoœæ i skupienie potrzebne do
odnalezienia drogi wyrobi³a w nas przekonanie
o mo¿liwoœci odczytania w labiryncie ukrytych
sensów i u¿ycia ich jako wskazówek. Bo w³aœnie
wiara w istnienie tych sensów daje oparcie
cz³owiekowi uwiêzionemu w labiryncie.
Miasto od lat jest postrzegane w sztuce
i literaturze jako swego rodzaju labirynt, a wiêc
tak¿e jako miejsce ukrywaj¹ce wiele sensów
i symboli. “Struktura labiryntu zawsze
odpowiada jakiejœ koncepcji œwiata, stanowi jego
odbicie. W przestrzeni tej zawsze rz¹dz¹
odmienne prawa i jêzyk zrozumia³y tylko dla
mieszkañców labiryntu. Jednak nawet dla tych,
którzy tu ¿yj¹ nie jest to miejsce przychylne
i przyjazne”1. Labirynt nie zosta³ stworzony dla
komfortu czy to fizycznego, czy psychicznego
jego mieszkañców, którzy zreszt¹ nie go
wybieraj¹ – s¹ jego wiêŸniami. ¯eby nie szukaæ
przyk³adu za daleko: Dedal zbudowa³ labirynt dla
Minosa w³aœnie, by uwiêziæ potwora Minotaura.
Labirynt to z za³o¿enia zamkniêta,
klaustrofobiczna
przestrzeñ.
W filmie
Bladerunner wizja miasta stworzona przez
re¿ysera Ridleya Scotta, scenografa Lawrence’a
G. Paulla i grafika-konceptualistê Syda Meada
to wielki i przyt³aczaj¹cy labirynt brudnych,
ciasnych i zat³oczonych ulic. Ani razu w filmie nie
widzimy otwartej przestrzeni, bo ca³e miasto
wype³niaj¹ potê¿ne budynki. W opozycji do
bogatych wnêtrz korporacyjnych wie¿owców
przestrzeñ miejska zosta³a zredukowana do
tego, co wobec nich “zewnêtrzne”, czyli
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brudnych i niebezpiecznych slumsów –
oœrodka
przestêpczoœci
i niepokojów
spo³ecznych – bêd¹cych pod ci¹g³¹,
acz sprawiaj¹c¹ wra¿enie nieskutecznej,
kontrol¹
w³adz.
Przestrzeñ
ta
jest
cmentarzyskiem pe³nym pustych i zdewastowanych budynków – rozk³adaj¹cych siê trupów.
Wszelkie decyzje podejmowane s¹ gdzie
indziej, a mieszkañcy dzielnic na samej
powierzchni s¹ przedstawieni jako t³um istot
pozbawiony indywidualnych cech.
Ulice tej megalopolis wype³nia ci¹g³y
ha³as. Nie jest to przyjemny, miejski gwar,
ale nieznoœny i mêcz¹cy krzyk ludzi mieszaj¹cy
siê z hukiem pojazdów. Atmosfera zagro¿enia
jest wszechobecna. Potêguj¹ j¹ strugi deszczu,
w którym tonie miasto. Zamiast oczyszczaæ,
deszcz wzmaga wra¿enie brudu. Nawet œnieg,
który pada w jednej ze scen, wydaje siê brudny
i szybko przechodzi w paskudn¹ m¿awkê.
W labiryncie panuje strach i poczucie
zagubienia. W “tradycyjnym” labiryncie, znanym
nam z Faraona Prusa czy mitu o Dedalu i Ikarze,
strach wynika z samotnoœci w walce z beznamiêtn¹ przestrzeni¹. Nie ma nikogo, kto móg³by
pomóc siê wydostaæ. Nie inaczej jest w Bladerunner. Pomimo tego, ¿e ulice s¹ zat³oczone
przez ca³y czas, mieszkaniec miasta nie mo¿e
liczyæ na oparcie w tej masie ludzi pozbawionych
twarzy – jest samotny w t³umie. Ka¿dy
przyzwoity labirynt kryje w sobie jakieœ pu³apki:
mechaniczne zapadnie, ostrza w œcianach i tym
podobne. W miejskim labiryncie takimi pu³apkami s¹ inni ludzie, a brak oparcia w drugim
cz³owieku tylko potêguje poczucie zagubienia
w megalopolis. Mieszkaniec takiego miasta musi
mieæ siê ca³y czas na bacznoœci. “Dziwne
uczucie ¿yæ w strachu, nieprawda¿?”2 – pytaj¹
Leon i Roy, androidy œcigane przez bladerunnera Deckarda. Nie chodzi tu tylko o stale
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towarzysz¹cy im strach przed œmierci¹.
Pytanie to kierowane jest dwukrotnie do ³owcy
androidów, nie jest wiêc elementem przypadkowym, wskazuje na pewn¹ p³aszczyznê porozumienia: zak³ada, ¿e Deckard te¿ odczuwa
strach. “Tak w³aœnie wygl¹da ¿ycie niewolnika”3
– konkluduje to pytanie Roy w fina³owej scenie
filmu. Aby prze¿yæ w tym mieœcie, niewolnik
strachu musi zapomnieæ o innych i dostosowaæ
siê do twardych praw labiryntu, a to zabija
w nim wszystko, co ludzkie. “Oto miasto sta³o
siê przestrzeni¹ niszcz¹c¹, dokonuj¹c¹ dezintegracji cz³owieczeñstwa”4.
Labirynt to jednak przede wszystkim
poszukiwanie wyjœcia, z którym wi¹¿e siê
najcenniejsza z nagród: wolnoœæ. Wiêkszoœæ
wiêŸniów godzi siê ze swoj¹ niewolnicz¹
egzystencj¹, tylko nieliczni maj¹ odwagê siê
sprzeciwiæ. W tym zdehumanizowanym,
mechanicznym œwiecie wyrazem sprzeciwu
i drog¹ do wolnoœci jest odzyskanie
cz³owieczeñstwa w sobie i w innym, nawet je¿eli
inny mia³by byæ androidem. System jednak nie
pozostaje bierny wobec buntu. Rozkazem w³adz
ka¿dy android przebywaj¹cy na Ziemi ma zostaæ
zabity, poniewa¿ kontakt z du¿¹ liczb¹ ludzi
mo¿e prowadziæ do wykszta³cenia w nim
ludzkich uczuæ. Deckard musi uciekaæ przed
w³adzami, poniewa¿ zwi¹za³ siê z androidem,
w którym odnalaz³ cz³owieka.

Nowy Babilon
Miasto przysz³oœci w Bladerunner rozwija siê na dwóch p³aszczyznach: horyzontalnej
i wertykalnej. Ta druga p³aszczyzna jest szczególnie istotna dla jego wizerunku. Wspomina³em
ju¿ wczeœniej o dwóch diametralnie ró¿nych
przestrzeniach: brudnej, zat³oczonej powierzchni i eleganckiej, nowoczesnej “nadbudowie”
wie¿owców. Pionowy rozwój jest wiêc odbiciem
stratyfikacji spo³ecznej: im wy¿ej mieszkasz, tym
lepsza jest twoja pozycja w spo³eczeñstwie. Ten
pêd “ku górze” narzuca tak¿e inne skojarzenie –
z biblijn¹ Wie¿¹ Babel.
Wed³ug Ksiêgi Rodzaju na pocz¹tku
wszyscy ludzie pos³ugiwali siê wspóln¹ mow¹.
W miarê rozwoju cywilizacji zapragnêli oni
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dorównaæ Bogu, dlatego postanowili stworzyæ
“miasto i wie¿ê, której wierzcho³ek bêdzie
siêga³ nieba” (Rdz. 11, 4). Bóg, gdy zobaczy³
ten ogrom pychy, rzek³: “S¹ oni jednym ludem
i wszyscy maj¹ jedn¹ mowê, i to jest przyczyn¹, ¿e zaczêli budowaæ. A zatem w przysz³oœci nic nie bêdzie dla nich niemo¿liwe,
cokolwiek zamierz¹ uczyniæ. ZejdŸmy wiêc
i pomieszajmy tam ich jêzyk, aby jeden nie
rozumia³ drugiego!” (Rdz. 11, 6-7). Bóg
pomiesza³ wiêc ich mowê i rozproszy³ po ca³ej
ziemi, aby nigdy nie mogli dokoñczyæ budowy
tego miasta i tej wie¿y.
Porównanie z Wie¿¹ Babel pojawia siê
od razu: w pierwszych scenach filmu miasto
przysz³oœci ukazane jest z lotu ptaka. W kolejnych ujêciach, z dymu unosz¹cego siê nad
megalopolis, wy³aniaj¹ siê kolejne budynki
wygl¹daj¹ce jak piramidy o œciêtych wierzcho³kach, nad którymi góruje siedziba TYRELL
CORP – firmy produkuj¹cej androidy. Wed³ug
archeologów nazwa “Wie¿a Babel” odnosi siê do
zikkuratu Etemenanki (“fundament nieba i ziemi”) wznosz¹cego siê w kompleksie œwi¹tynnym
Esagila w staro¿ytnym Babilonie. Zikkurat to
monumentalna budowla w formie tarasowo
ukszta³towanej wie¿y (wygl¹da w³aœnie jak
piramida ze œciêtym wierzcho³kiem), który
zwieñcza³a kaplica lub œwi¹tynia, gdzie czczono
staro¿ytnych bogów. Te w³aœnie budowle by³y
inspiracj¹ dla molochów architektonicznych
w Bladerunner.
Motyw Wie¿y Babel mo¿na odczytywaæ
tak¿e na innej p³aszczyŸnie, nie odnosz¹c go do
poszczególnych budynków, nawet jeœli uznamy,
¿e fabryka androidów TYRELL CORP jest czymœ
na kszta³t œwi¹tyni przysz³oœci, ale do miasta
jako ca³oœci. Miasto ukazane w Bladerunner jest
Babilonem, w którym ¿yj¹ ludzie ow³adniêci
chêci¹ dorównania Bogu. Ta postawa wyra¿a siê
nie tylko w budowlach siêgaj¹cych nieba,
ale tak¿e w próbie dorównania Stwórcy w jego
kreacji – w stworzeniu sztucznego cz³owieka,
androida. Cz³owiek jednak ró¿ni siê od Boga
tym, ¿e ze swego dzie³a stara siê uczyniæ
niewolnika. Dlatego w³aœnie twórca androidów,
Tyrell, zostaje ukarany – zabity przez swoje
w³asne dzie³o.
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Miasto podwójne
Pisa³em ju¿ o ha³asie nieod³¹cznym
w mieœcie przysz³oœci Ridleya Scotta. S³uch
jednak¿e nie jest jedynym zmys³em, który
w sposób nienaturalny jest stymulowany
w megalopolis. Przedmiotem ci¹g³ego naporu
wra¿eñ jest tak¿e wzrok. Ciasna i zat³oczona
przestrzeñ miejska ukazuje siê jako ca³kowicie
zajêta, jej sta³ym elementem s¹ “poupychane”
w ka¿dym miejscu plakaty, banery i neony
reklamowe. Nie brak ich tak¿e na œcianach
wie¿owców. “Z niebosiê¿nych budynków atakuj¹
potê¿ne reklamy, na których skoœnooka kobieta
namiêtnie reklamuje narkotyki maj¹ce
wprowadziæ cz³owieka w sztuczny œwiat fantazji,
wyimaginowanych doznañ”5 . W niemniejszym
stopniu bombardowany przez wra¿enia jest
dotyk czy wêch. Na pierwszy wp³ywa ci¹g³y œcisk
panuj¹cy na ulicach, wynikaj¹cy z ¿ycia
w t³umie. Drugi atakowany jest tysi¹cami
zapachów unosz¹cych siê nad straganami czy
budkami z jedzeniem, których pe³ne s¹ ciasne
uliczki przypominaj¹ce Chinatown.
Georg Simmel w eseju Mentalnoœæ
mieszkañców wielkich miast opisuje skutki
nieustannych zmian zewnêtrznych i doznañ
wewnêtrznych,
spowodowanych
przez
bombardowanie
ludzkiej
œwiadomoœci
intensywnymi bodŸcami. “Cz³owiek – pisze
Simmel – jest istot¹ uwra¿liwion¹ na ró¿nice,
jego œwiadomoœæ rejestruje ró¿nice miedzy
doznaniem
aktualnym,
a doznaniem
poprzednim. Powtarzaj¹ce siê doznania, ma³o
siê od siebie ró¿ni¹ce, na pamiêæ znany rytm ich
kolejnych nawrotów mniej zu¿ywa – je¿eli mo¿na
tak powiedzieæ – œwiadomoœæ ni¿ nat³ok szybko
zmieniaj¹cych siê obrazów, nieci¹g³oœæ
i zró¿nicowanie
doznañ
jednoczeœnie
bombarduj¹cych œwiadomoœæ, nieoczekiwane
wra¿enia”6. W takim wypadku jedynym mechanizmem obronnym jednostki jest zobojêtnienie
na wiêkszoœæ bodŸców, których nat³oku
w takiej jaskrawej formie mog³aby nie
wytrzymaæ ludzka œwiadomoœæ. Przyk³adem
takiego zobojêtnienia mo¿e byæ sytuacja
cz³owieka w t³umie, przedstawiona w Bladerunner. Na ka¿dym kroku w zat³oczonej uliczce
5

23

czeka cz³owieka bliski kontakt fizyczny z inn¹
osob¹ toruj¹c¹ sobie drogê w masie ludzkiej.
Taki kontakt z za³o¿enia zarezerwowany jest dla
kontaktów prywatnych, nale¿y do ludzkiej sfery
intymnej. W momencie, w którym sfera
intymnoœci cielesnej jest naruszana na ka¿dym
kroku, cz³owiek przyjmuje postawê agresywn¹.
Normalne (wrêcz instynktowne) dla tej postawy
jest skupienie siê na cechach “przeciwnika”, dla
wykrycia jego s³abych stron. Niestety, gdy
cz³owiek ma tylko u³amek sekundy na takie
rozpoznanie, szybko przestaje zwracaæ uwagê
na cechy indywidualne i zaczyna traktowaæ
innych jako pozbawione indywidualnoœci
przeszkody na drodze. To zaœ prowadzi do
poczucia wyobcowania w labiryncie – t³umie
pozbawionym ludzkich twarzy.
W momencie, w którym przestrzeñ
miejska na ka¿dym kroku narusza intymnoœæ,
nie dziwi, ¿e cz³owiek szuka ucieczki w miejsce,
które da mu poczucie prywatnoœci. Z drugiej
jednak strony, cz³owiek jest, jak to powiedzia³
Arystoteles, zoon politikon, czyli zwierzêciem
spo³ecznym, a wiêc wrodzona jest mu potrzeba
kontaktu z innymi ludŸmi i zawi¹zywania z nimi
ró¿nych wspólnot. Zagadnienie to analizuje
Florian Rötzer w eseju Miejskoœæ w epoce
cyfrowej. Wed³ug niego cz³owiek jest w stanie
pogodziæ te dwa skrajnie przeciwne sobie
d¹¿enia dziêki wkroczeniu w jego ¿ycie
technologii cyfrowych. Rötzer twierdzi, ¿e wraz
z nimi wykszta³ci³ siê nowy rodzaj komunikacji –
telekomunikacja. Mieszkaniec globalnej wioski
mo¿e nie ruszaj¹c siê z domu zrobiæ zakupy,
zap³aciæ rachunki, wypo¿yczyæ film, czy te¿
dokonaæ wielomilionowych transakcji. Rötzer
wskazuje na zal¹¿ki ludzkiej kompetencji
i gotowoœci ludzi do spotykania siê w przestrzeni
wirtualnej, jak na przyk³ad tworzenie ró¿norakich
“wspólnot” internetowych: “okreœlanie grup
nawi¹zuj¹cych kontakt za poœrednictwem sieci
relacje spo³eczne jako «wspólnot» wskazuje,
¿e w telekomunikacji znów pok³ada siê nadziejê
na intensyfikacjê wiêzi interpersonalnych i na
prze³amanie izolacji. [...] tworzeniu siê tych
nowych wspólnot ma sprzyjaæ nie przestrzenna
bliskoœæ, lecz w³aœnie intymnoœæ na dystans”7.
Pojêcie intymnoœci na dystans, rozpatrywane
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z logicznego punktu widzenia, jest absurdem.
W praktyce jednak, dziêki technikom cyfrowym,
taka forma intymnoœci jest nam dostêpna
i bêdzie siê rozwijaæ “poniewa¿ potrzeby
i oczekiwania doznañ bynajmniej nie maj¹ byæ
spe³niane w bezpoœredniej bliskoœci”8.
Przestrzeñ wirtualna i ca³a sfera
teleus³ug traktuje rzeczywist¹ przestrzeñ,
tak¿e miejsk¹, jedynie jako odskoczniê. Dla
cz³owieka, który wiadomoœci o swoim
otoczeniu czerpie poprzez œrodki masowego
przekazu czy sieci komputerowej i który dziêki
teleus³ugom zaspokaja swe potrzeby,
przestrzeñ rzeczywista traci na znaczeniu.
“¯ycie w elektronicznej jaskini [...] bêdzie
pog³êbiaæ izolacje jednostek.”9 Stad te¿ “przera¿aj¹ce wizje przedstawiaj¹ce elektronicznego globtrotera, otaku czy komputerowego
dandysa”10 . Dla jednostki przedstawionej
w takich wizjach materialne otoczenie cia³a nie
ma znaczenia, poniewa¿ jego ¿ycie jest
organizowane i inscenizowane wed³ug czysto
funkcjonalnych kryteriów podporz¹dkowanych
jego wirtualnej osobowoœci. Jest to ostateczny
etap wyobcowania, o którym pisa³em wczeœniej
– ca³kowite odciêcie od œwiata postrzeganego
jako nudny i niebezpieczny.
W filmie Ridleya Scotta tak¿e ukazany
jest ten aspekt wp³ywu technologii na ludzkie
¿ycie. Pisa³em ju¿ o pionowym podziale miasta.
Bladerunner nie przedstawia bynajmniej ludzi
¿yj¹cych na najwy¿szych piêtrach wie¿owców,
czyli tej wy¿szej sfery spo³ecznej, jako
“komputerowych dandysów”, dla których nawet
najbli¿sze otoczenie, czyli przestrzeñ mieszkalna, nie ma znaczenia, poniewa¿ s¹
pod³¹czeni do centrum medialnego. Mieszkañcy
zikkuratów przysz³oœci odgradzaj¹ siê jednak od
innych warstw spo³ecznych, co umo¿liwiaj¹ im
w³aœnie technologie opisywane przez Rötzera.
Redukuj¹ do minimum swój kontakt
z niebezpieczn¹ powierzchni¹. Ich mieszkania
to twierdze, których broni¹ skomplikowane
systemy bezpieczeñstwa – elektroniczne zamki,
zdalnie sterowane windy, potê¿ne drzwi i bramy.
Pracuj¹ tam, gdzie ¿yj¹. Przedk³adaj¹ komuni8
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kacjê body to body nad face to face, czego
wyrazem jest powszechne u¿ywanie wideofonu. Zamiast ludŸmi, otaczaj¹ siê
przedmiotami, co w efekcie przek³ada siê na
uprzedmiotowienie ich stosunków z innymi.
Wszystkie te czynniki tylko pog³êbiaj¹ ich
izolacjê.
Pisa³em ju¿, ¿e w³aœciw¹ przestrzeñ
miejsk¹ w Bladerunnerze , czyli powierzchniê,
stanowi¹ brudne i zat³oczone uliczki. Od razu
narzuca siê skojarzenie z wielkomiejskimi
slumsami. S¹ to obszary bezprawia, które
wymykaj¹ siê kontroli w³adz. W slumsach
wszechobecne s¹ media: ludzie tam ¿yj¹cy
dziêki œrodkom masowego przekazu ca³y czas
widz¹ to, czego nie mog¹ mieæ i czym nie mog¹
byæ – co jest powodem ich frustracji. Rötzer
wskazuje, jak proces mediatyzacji ujemnie
wp³ywa na rozwój spo³eczny jednostek. Wed³ug
niego sprzê¿enie z mediami “prowadzi w kierunku wyprzê¿enia z najbli¿szego œrodowiska”11. Media s¹ wiêc kolejnym czynnikiem,
który prowadzi do izolacji jednostek. Media
zastêpuj¹ sferê ¿ycia publicznego. Mieszkañcy
powierzchni nie maj¹ prawie ¿adnego kontaktu
z ludŸmi z góry i tak jak mieszkañcy gett
opisywanych przez Rötzera “coraz g³êbiej
ukrywaj¹ siê przed ¿yciem spo³ecznym
w niszach i zaryglowuj¹ swoje bunkry, w których
pracuj¹, mieszkaj¹ i ¿yj¹”12 . Ludzie tam siê
wychowuj¹cy s¹ wykorzenieni, ich ¿ycie nie ma
nawet pozoru stabilnoœci i spokoju. Dlatego ich
kontakty z innymi obci¹¿one s¹ nieufnoœci¹,
strachem i wrogoœci¹.
Mieszkañcy wysokich wie¿owców
odcinaj¹ siê œwiata zewnêtrznego w swych
mieszkaniach-twierdzach bêd¹cych skorupami
wype³nionymi przedmiotami i technologiami,
zastêpuj¹cymi kontakty z innymi. Z kolei ludzie
z mieszcz¹cych siê ni¿ej slumsów i gett s¹
odciêci – pozbawieni szans wyrwania siê z nich,
¿yj¹ w przestrzeni brudnej i mecz¹cej. Te dwie
przestrzenie stykaj¹ siê tylko fizycznie, poza tym
nie maj¹ ze sob¹ nic wspólnego. Konsekwencj¹
takiego dychotomicznego podzia³u miasta, jego
niespójnoœci, jest brak poczucia regionalnych
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wiêzi i to¿samoœci, a tak¿e frustracja jego
mieszkañców – jednych odcinaj¹cych siê,
drugich – odciêtych.

Obawy o miasto
Je¿eli przyjrzeæ siê sposobom
przedstawiania miast przysz³oœci w filmach
o tematyce science-fiction, to uderza podobieñstwo wielu wizji. Monumentalne, ale zarazem
odarte z cz³owieczeñstwa wizerunki miasta,
w swym przedstawieniu podobne do metropolii
z Bladerunner, obecne s¹ np. w Metropolis
Fritza Langa (1927), serii Batmana, z której
pierwsz¹ czêœæ wyre¿yserowa³ Tim Burton
(1989), Sêdzim Dreddzie Dannego Cannona
(1995) czy Pi¹tym elemencie Luca Bessona
(1997). Nie twierdzê oczywiœcie, ¿e wielka
metropolia pe³na wie¿owców i slumsów na
powierzchni ziemi to jedyny sposób przedstawiania w kinie miast przysz³oœci (wystarczy
wspomnieæ wizje Godarda, Jeuneta czy
Szulkina), ale ¿e cechy wspólne wizji ukazanych miêdzy innymi w wy¿ej wymienionych
filmach pozwalaj¹ mówiæ o pewnym nurcie.
Kwestia porównania i zdefiniowania wszystkich
cech wspólnych jest zbyt szeroka jak na tê
pracê. Chcia³bym jednak poœwiêciæ chwilê
rozwa¿aniom na temat wytworzenia siê takiego
nurtu, które mog¹ byæ przyczynkiem do g³êbszej
analizy tego zagadnienia.
Literatura, a póŸniej film science-fiction,
za sw¹ naczeln¹ zasadê obra³y diagnozowanie
wspó³czesnych zagro¿eñ cywilizacyjnych
i poprzez rzucenie ich w przysz³oœæ, dok³adniejsze kreœlenie problemów z nimi zwi¹zanych,
w sposób niedostêpny innym gatunkom
twórczym. Jednym z takich problemów, któremu
poœwiêcono uwagê w filmie s-f , s¹ kierunki
rozwojowe w urbanistyce. Filmowe wizje œwiata
przysz³oœci sta³y siê odbiciem nadziei i obaw
zwi¹zanych z rozwojem miast.
Miasto europejskie, rozwijaj¹ce siê
przez stulecia wzglêdnie harmonijnie w ci¹gu
ostatnich dwóch wieków poddane zosta³o
gwa³townym perturbacjom ery industrialnej.
W XIX wieku doœwiadczy³o brutalnej agresji

przemys³u przystosowuj¹cego miasto do
swoich potrzeb i fizycznie niszcz¹cego jego
historyczn¹ tkankê13.
Z tym zjawiskiem urbanistycznego
chaosu ery przemys³owej zwi¹zane s¹
pierwsze obawy o kierunek rozwoju miasta. Dla
cz³owieka pocz¹tku XX w. nienaturalna
wydawa³a siê urbanistyczna i architektoniczna
dowolnoœæ s³u¿¹ca rozwi¹zaniom w za³o¿eniu
tym-czasowym, które jednak zostawa³y na
d³ugo, a w wielu przypadkach do dziœ.
Niemo¿liwe do przyjêcia by³o odrzucanie
elementów miasta, które kszta³towa³y siê przez
wieki, na rzecz nowych dzielnic industrialnych,
gdzie wielkie fabryki s¹siadowa³y z zaniedbanymi kamienicami dla proletariatu i które
odciête od zdominowanych przez bur¿uazjê
œródmieœæ tworzy³y swego rodzaju getta.
Najpe³niejszym wyrazem sprzeciwu przeciwko
takiemu podzia³owi miast by³o na przyk³ad
wczeœniej wspomniane Metropolis Fritza Langa
pokazuj¹ce miasto przysz³oœci jako podzielone
na dwie czêœci: podziemia dla bezimiennego
t³umu, pracuj¹cego na rzecz powierzchni
zamieszkanej przez bogaczy sprawuj¹cych
w³adzê.
Przeciwko industrialnemu chaosowi
wieku XIX wyst¹pili gwa³townie urbaniœci XXwieczni. “Wiek XX podda³ miasto rygorowi
doktryn modernistycznych, które bogat¹ treœæ
miasta redukowa³y do najprostszych schematów
funkcjonalnych i odpowiadaj¹cych im struktur
przestrzennych, rodem z filozofii przemys³owej
organizacji produkcji”14 . Zamiast entropii,
zaproponowali utopiê. Ich reakcja by³a na tyle
gwa³towna, ¿e w poszukiwaniu idealnego
miasta zanegowali znaczenie historycznego
rozwoju. Pisze Zygmunt Bauman w Globalizacji:
“Wizja miasta doskona³ego poci¹ga za sob¹
ca³kowite odrzucenie historii i starcie z powierzchni ziemi wszystkich jej materialnych
pozosta³oœci”15. Jednym z twórców “idealnego
miasta” by³ s³ynny Le Corbusier, który “oskar¿a³
wspó³czesne miasta o niefunkcjonalnoœæ [...],
niezdrowe warunki ¿ycia i obrazê poczucia
estetyki”16. W swoich koncepcjach postulowa³
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usuniêcie z miasta spontanicznoœci, chaosu
i nie³adu, czyli œmieræ ulicy jako “domeny
przypadku i wieloznacznoœci”17.
Wizja Le Corbusiera pozosta³a na
papierze, ale szansê realizacji podobnego
przedsiêwziêcia otrzyma³ Oskar Niemeyer, który
zaprojektowa³ miasto Brazyliê, czyli now¹
stolicê Brazylii-pañstwa. Architekt ten tworzy³
“widz¹c w ka¿dym z nich [przysz³ych
mieszkañców] sumê okreœlonego naukowo
i starannie zmierzonego zapotrzebowania na
tlen oraz jednostki ciep³a i œwiat³a”18 . Jednak¿e
uporz¹dkowana w ka¿dym calu struktura
zaprojektowanego od podstaw miasta wyklucza³a koniecznoœæ dokonywania wyboru,
niweczy³a mo¿liwoœæ przypadkowego spotkania
innego cz³owieka i w ogóle eliminowa³a element
przypadkowoœci z ¿ycia ludzkiego. Dlatego dla
swych mieszkañców Brazylia sta³a siê
koszmarem. Symptomami tej miejskiej patologii
by³y: “brak t³umu i t³oku, puste rogi ulic, anonimowoœæ miejsc i ludzkie postaci pozbawione
twarzy oraz odrêtwia³a monotonia otoczenia,
które nie kryje ¿adnych zagadek, pozbawione
jest wszystkiego, co mog³oby podniecaæ lub
W ten
sposób
utopie
zdumiewaæ”19 .
urbanistyczne ujawni³y siê jako odzieraj¹ce
z elementów najistotniejszych dla cz³owieczeñstwa, a tym samym jako niemo¿liwe do
zrealizowania.
W³aœnie sytuacja, w której upad³ mit
“idealnego miasta”, a nie powsta³a ¿adna nowa
koncepcja dotycz¹ca rozwi¹zania problemów
miasta w XX w., spowodowa³a powrót do wizji
miast przysz³oœci wyrastaj¹cych z chaosu
urbanistycznego ery przemys³owej. Dlatego te¿
wizje miast podzielonych spo³ecznie, pe³nych
chaotycznych i tymczasowych rozwi¹zañ
architektonicznych (mo¿na by wrêcz powiedzieæ: rozwi¹zañ ad hoc), zdominowa³y filmy
science-fiction i zyska³y realizacje miêdzy
innymi w wymienionych wczeœniej produkcjach.
Sposób przedstawienia miasta w Bladerunner
wpisuje siê w³aœnie w ten nurt. Po raz drugi
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odsy³am tutaj do pierwszych ujêæ filmu, kiedy
to ukazana jest panorama megalopolis. Na
pierwszy plan wysuwaj¹ siê buchaj¹ce ogniem
i dymem kominy fabryczne – ogromna dzielnica
industrialna, bêd¹ca obrazem takich dzielnic
powsta³ych w wiêkszych oœrodkach przemys³owych Europy i Ameryki w XIX w., oczywiœcie
po ich dojœciu do potêgi.
Koniec wieku XX uniewa¿ni³ sztuczne
doktryny, a miastom przywróci³ cenne
tereny poprzemys³owe i inne. Powsta³o
jednak wiele dawnych, a tak¿e i stosunkowo nowych problemów: ¿ywio³owy wzrost
metropolii, parali¿ komunikacyjny miast,
degradacja œródmieœæ i choroba dezurbanizacji. Na sytuacjê miast u progu XXI wieku
sk³adaj¹ siê wiêc szanse i zagro¿enia,
wiêcej jest chyba jednak pytañ i w¹tpliwoœci
ni¿ konstruktywnych, aprobowanych propozycji. Dyskusja nad przysz³oœci¹ miasta
trwa20.

XX wiek pokaza³, ¿e nie mo¿na porywaæ
siê na wielkie, utopijne plany architektoniczne,
ale te¿ z drugiej strony nie mo¿na pozostawiæ
miasta na pastwê chaotycznego i nieuporz¹dkowanego rozwoju. Cz³owiek w swym ¿yciu
nie mo¿e wyrzec siê swojego historycznego
dziedzictwa i nie inaczej jest w przypadku miast;
“podstawowy sekret «dobrego miasta» polega
na tym, ¿e raczej daje ono ludziom szanse,
by mogli byæ odpowiedzialni za swoje dzia³ania
«w historycznie nieprzewidywalnym spo³eczeñstwie», ni¿ stwarza «wyimaginowany œwiat
harmonii i ustalonego z góry porz¹dku»”21 .
Niestety w momencie, gdy uœwiadomiliœmy
sobie drogê do rozwi¹zania problemów
XX wieku, na horyzoncie ukaza³y siê problemy
wieku XXI zwi¹zane z wkraczaniem w epokê
okreœlan¹ przez Rötzera mianem “cyfrowej”
i przemianami, jakie we wspó³czesnej mentalnoœci dokona³y wysokie technologie informacyjne.

